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ATA n.° 042/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA VINTE E UM DE NOVEMBRO DE DOIS MIL 
VINTE E DOIS 

Ata da trigésima nona sessão ordinária, segundo período da segunda Sessão 
Legislativa, da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Marfins, 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia vinte e um de novembro de dois mil e 
vinte e dois, presentes todos os vereadores. Iniciando o EXPEDIENTE nos termos 
do Regimento Interno o Presidente colocou em apreciação a Ata n.° 041/2022, da 
Sessão Ordinária do dia dezesseis de novembro, aprovada sem ressalvas com 
todos os votos. Em seguida solicitou a leitura das demais matérias na seguinte 
ordem: Projeto de Lei n.° 022/2022 do Executivo Municipal — "Dispõe sobre o 
Sistema Municipal de Cultura do Município de Inácio Martins", encaminhado para 
análise das Comissões Permanentes; da Indicação de Serviço n.° 102/2022, do 
Vereador João Prestes solicitando a "Realização de melhorias na estrada de 
acesso à comunidade de Góes Artigas desde a Rodovia PR 364, próximo a 
Estação Ferroviária, até o cruzamento com a via férrea", encaminhada ao 
Executivo Municipal; do Edital de Convocação de Audiência Pública n.° 005/2022, 
referente à Lei do Orçamento pra o exercício de 2023, e do Decreto n.° 200/2022 
do Executivo e Portaria n.° 019/2022 do Legislativo, ambos sobre horário especial 
de funcionamento nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do 
Mundo. Iniciando o uso da TRIBUNA o Vereador EDMUNDO VIER apenas fez 
agradecimentos ao Secretário de Obras Élcio Campos com o qual tinha entrado 
em contato referente a um bueiro que estava com problemas próximo à 
comunidade de Gavazoni e nesse dia tinha feito a restauração dessa obra, e 
também agradeceu pelo atendimento de sua Indicação de Serviço de número 086 
na qual tinha pedido a limpeza do parquinho e da cancha de areia no Posto de 
Saúde onde tinha sido feito a limpeza e isolado o espaço para que não se 
aumentasse o vandalismo onde tinham sido quebrados os banheiros e vidros do 
próprio prédio o que poderia até vir a causar um acidente com uma criança ou 
qualquer pessoa que estivesse no parque com estilhaços de vidro, e assim 
deixava os agradecimentos pelo atendimento a esse pedido. Na ORDEM DO DIA 
constou em segundo turno de votação o Projeto de Lei n.° 020/2022 — "Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a alterar o PPA 2022/2025; a LDO 2022, e a Abertura 
de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do município de Inácio Martins 
para o Exercício de 2022 no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)". Ao colocar 
em discussão o Presidente explicou que tinha recebido no dia 09 de novembro o 
oficio de número 269/2022 do Poder Executivo solicitando a retirada do projeto e 
fez a leitura do mesmo para conhecimento dos pares. Após, destacou que o ofício 
dizia que não tinha sido respeitada a solicitação do regime de urgência, mas 
ainda estava dentro dos prazos tendo em vista que o Regimento Interno previa 
até quarenta e cinco dias, e assim ainda estava no prazo, e ainda com relação ao 
pedido de retirada após ter feito uma análise junto a Procuradoria Jurídica da 
Câmara constatou que tendo sido apreciado e votado em primeiro turno não havia 
mais a possibilidade de retirada e dessa forma então, o projeto entrava em 
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votação nessa data em segundo turno. O Vereador Ismael falou que conforme a 
situação em que se apresentava o projeto solicitava a análise e possibilidade dos 
demais pares para que então votassem contrário ao projeto visto que o mesmo já 
tinha perdido o objeto. Colocado em votação o projeto foi desaprovado com todos 
os votos contrários e o Presidente determinou seu arquivamento. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador ISMAEL mencionou que no próximo final 
de semana aconteceriam as festividades em comemoração aos sessenta e dois 
anos do município e também o Rodeio de Integração, e valia lembrar que nos dias 
vinte e cinco a vinte e sete teriam no Parque Municipal Paulo Dallegrave as 
festividades alusivas ao 62.° aniversário com alguns shows durante esses dias e 
também a inauguração da nova Pista de Laço, destacando os bailes na sexta-
feira com o grupo Os Quatro Gaudérios e no sábado com Os Bilias e Walter 
Moraes, e no domingo o show com Pedro Paulo e Alex, festividades com apoio da 
prefeitura em parceria com os CTG's Gineteando na Querência, Lembrança de 
Boiadeiro e Laço da Amizade, os realizadores dessa grande festa que aconteceria 
no próximo final de semana. O Vereador MARINO falou em relação à Indicação 
de Serviço para recuperação das estradas na localidade de São Domingos que 
também tinham várias Indicações de outros vereadores, na qual estava sendo 
efetuada os trabalhos de patrolamento nessa estrada, mas a preocupação ao 
mesmo tempo era com a questão das estradas vicinais que até então não tinha 
obtido uma resposta se este serviço chegaria também as estradas vicinais porque 
sabiam que existiam várias estradas que estavam em péssimas condições e a 
preocupação era justamente com o transporte escolar no qual havia escutado o 
relato de vários pais de que os filhos não estariam conseguindo chegar até as 
suas escolas e assim achava de suma importância que o Poder Executivo através 
da sua equipe de obras efetuasse o trabalho por completo porque era de muita 
importância que a população, no geral, tivesse um bom atendimento na questão 
das estradas, principalmente envolvendo a educação e o transporte na área da 
saúde, que também era importante. Falou sobre o projeto que aconteceria no 
município sendo o Castra Pet, que chegaria em janeiro de 2023, onde seriam 
castrados cento e nove animais entre gatos e cachorros, machos e fêmeas, 
dizendo que era de suma importância esse projeto que viria a diminuir a 
população de rua desses animais e era muito importante que esse projeto desse 
continuidade aqui no município e o prefeito apodasse mais valores também 
porque era uma solicitação muito grande de toda a comunidade e era visível 6 
aumento de população de animais de rua. Ressaltou que o projeto era numa 
parceria com o Governo do Estado e que tinha conseguido junto com o Deputado 
Romanelli o recurso no valor de vinte e cinco mil reais que seria investido a partir 
de janeiro de 2023. O Presidente também usou a palavra e comentou sobre a 
Indicação de Serviço que tinha apresentado na semana anterior, de n.° 101/2022, 
na qual demonstrava a sua preocupação com a questão da alimentação do 
Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Educação — SIOP tendo 
destacado na ocasião que ao averiguar o sistema teria observado a não 
alimentação e já no dia seguinte a Secretária de Educação Marinalda Fernandes 
tinha entrado em contato com a sua Pessoa e dialogando sobre essa questão 
durante a conversa pode perceber que o problema estava na forma como estava 
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sendo consultado porque tendo em vista que o ano não tinha terminado ainda 
uma consulta anual se tornava impossível, então neste caso o SIOP deveria ser 
consultado bimestralmente, até que se concluísse o ano e o fechamento total. 
Contou que a secretária tinha entrado em contato também com a equipe técnica 
da prefeitura e puderam observar essa questão, então, queria destacar que o 
sistema estava sendo adequadamente alimentado e tinha sido de fato um 
equivoco na hora da consulta, mas valia destacar, pois caso outras pessoas 
fossem fazer também essa consulta deveriam ser feita bimestre por bimestre até 
que se encerrasse o respectivo ano. Também destacou um convite que tinha 
recebido no dia anterior da professora Vilma Salete, coordenadora da Faculdade 
Censupeg na cidade o qual pediu para que estendesse aos demais vereadores, 
para a segunda amostra do Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem 
PIPA, desenvolvido por acadêmicos da Faculdade no pólo de Inácio Martins, 
evento que aconteceria neste dia às 19 horas no auditório da Secretaria d 
Educação. Lembrou que já tinha comentado esse projeto na sessão anterior 
que nesse dia o que iria acontecer era a apresentação de todos os projetos 
desenvolvidos dentro do município. Nada mais havendo declarou encerrada 
presente sessão e considerando o Decreto n.° 200/2022 e a Portaria n.° 019/202, 
convocou a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte e nove de novembro, terça- 

\\ j  feira, no horário regimental, ficando lavrada a presente Ata que após lida e 9  o  
achada de conformidade foi assinada pelos vereadores presentes. 
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