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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA SEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM 

Ata da trigésima nona sessão ordinária, segundo período da primeira Sessão 
Legislativa, da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada às dezoito horas do dia seis de dezembro de dois mil e 
vinte e um, presentes na sessão todos os vereadores. O Presidente deu início ao 
EXPEDIENTE e nos termos do Artigo 159 do Regimento Interno declarou aberta a 
discussão e votação da Ata de número 045, da Sessão Ordinária do dia vinte e nove 
de novembro, sendo a mesma aprovada sem ressalvas. Não havendo matérias a 
serem lidas passou-se diretamente ao uso da TRIBUNA com o Vereador ÉLCIO que 
disse usar a palavra com o propósito de falar um pouco sobre formação política e 
convidar os vereadores a participar de um projeto intitulado Protagonismo, dizendo 
ser um projeto bastante simples, mas via que podia ser um ponta-pé inicial nesse 
processo de conscientização e de formação política. Disse que sabiam da 
necessidade de um aprofundamento na população, sendo isso algo que estava 
bastante evidente, e pensava também que esse processo devia iniciar com as 
crianças, adolescentes e jovens, instituindo eles na real política, e em virtude disso é 
que tinha lançado esse projeto atuando como professor de Filosofia e Cidadania e 
Civismo no Colégio Cívico Militar Parigot de Souza e como professor de Filosofia no 
Colégio Estadual Professora Ondina Ogg, um projeto bastante simples, que consistia 
em instigar os alunos do Ensino Médio a pensar e trazer demandas do município aos 
vereadores, isso em forma de Indicações de Serviço e possíveis projetos, e os 
alunos, em forma de trabalho, desenvolveram projetos bastante interessantes 
passando a ser instigados a apresentar ao Poder Público, aos vereadores, aos 
secretários, ou até mesmo ao prefeito, então, era possível que nos próximos dias 
alguns alunos, jovens e adolescentes, procurassem os vereadores com propostas e 
projetos, e convidava os mesmos a darem uma atenção especial, pois como tinha 
falado tinha muitos projetos bastante interessantes e tendo feito os trabalhos 
estavam livres a apresentar aos representantes que optassem, e assim convidava os 
nobres vereadores a estarem participando e incentivando e por mais simples que 
pudesse ser alguns dos projetos dessem atenção e os possíveis encaminhamentos, 
e certamente com isso estariam dando um passo a mais nesse processo de 
formação política que inclusive enquanto casa de leis deviam estar pensando e 
aprimorando, pensando no próximo ano em outros projetos, a fim de que 
crescessem ainda mais nessa questão política. O Vereador MARINO KUTIANSKI 
falou mais um pouco sobre a questão de recursos que vinham conseguindo através 
do Deputado Romanelli junto ao Governo do Estado citando a Indicação de Serviço 
077/2021 na qual pedia a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de São 
Domingos já baseado em um recurso que tinha buscado junto com o Deputado 
Romanelli. Contou que na última sexta- feira teve a grata notícia de que a Resolução 
n.° 1008/2021 da Secretaria de Saúde do Estado — SESA, que esse recurso já 
estava disponível para o município tendo informado nesse dia ao Executivo através 
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de ofício para que junto com sua equipe técnica procedessem os trâmites para que 
esses recursos chegassem ao município e fosse aplicado nessa reforma e 
ampliação da UBS de São Domingos, no valor de duzentos e cinquenta mil reais, 
que com certeza iria beneficiar muito a comunidade que tinha muitos usuários 
naquela unidade e visitando a mesma viam que estava em precárias condições, 
então esse recurso seria muito bem vindo para a comunidade de São Domingos 
justamente em uma área de prioridade, que era a área de saúde. O Vereador 
DIMAS trouxe reclamações da comunidade em relação às filas no Banco Rau em 
que muitas pessoas idosas pediram para que tomassem uma providência de ter um 
acesso melhor ali ou diferenciar o atendimento com toldos, ou talvez a distribuição 
de senhas para que as pessoas não ficassem no sol, contando que nos últimos dias 
com o forte calor que estava muitas pessoas passaram mal por terem ficado muito 
tempo no sol, lembrando que os aposentados vinham até a agência apenas nos 
finais de mês, e assim dava esse aumento de gente para atendimento. O Vereador 
Jorge pediu aparte e colaborou com os comentários lembrando que há poucos dias 
tinha estado no banco e com cerca de sessenta pessoas na fila uma senhora tinha 
passado mal, o que considerava um descaso, pois existiam leis que proibiam que 
uma pessoa ficasse mais de trinta minutos em filas de espera de bancos; que era 
um descaso muito grande com a população por parte do Banco Rau, que por ser a 
única agência do município que trabalhava com dinheiro achava que devia ser 
assim, mas, também achava que deviam fazer um ofício para a diretoria do banco 
pedindo para que colocassem funcionários suficientes para fazer o atendimento, e 
se dois caixas eletrônicos não fossem suficientes que disponibilizassem mais, pois 
era muito injusto com a população ficar na rua, no sol, e até mesmo correndo o risco 
de um acidente com algum veículo vindo a atropelar alguma pessoa. Concluiu 
dizendo que estava de acordo em pedirem providências de acordo com a lei em 
relação às esperas em filas bancárias. O Vereador Ismael também pediu um aparte 
e endossou as falas citando também a situação em relação ao atendimento no 
Correio, do qual segundo o atendente local o Vereador Laurici também tinha 
recebido reclamação, acreditando que nesse momento também seria uma instituição 
que também deveriam documentar essa reclamação da população, até porque além 
do tempo de espera, gestantes e pessoas de idade tinham prioridade no 
atendimento, e não era justo pessoas que estavam vindo do interior esperar longas 
horas, longos períodos para receber atendimento de uma instituição que nem era 
pública, era privada, e tinha também que colocar pessoas para suprir essas 
demandas, pois sabiam que não era em todo o período do mês, e assim seria de 
fácil resolução se houvesse interesse dessas instituições em resolver esses 
problemas. O Vereador Dimas encerrou a fala dizendo que esteve junto com o 
Vereador Bello em Rio Azul e o presidente dos bancos da região era de Rio Azul, 
chamado Emerson, com o qual tinham falado diretamente, mas essa pessoa não 
estava mais na presidência dos bancos, e até tinha feito esse pedido, pois muitas 
pessoas chegavam a passar mal por esperar muito tempo na fila, e em alguns casos 
por quedas no sistema precisavam voltar e mais um dia passar novamente um longo 
tempo na fila, por esse motivo achava bem interessante os vereadores oficializarem 
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as agências, tanto dos Correios como do Banco Itaú, para que ficasse melhor para 
todos, pois trabalhando em conjunto conseguiriam bons resultados. Na ORDEM DIA 
observado o trâmite regimental, constou em segundo turno de votação os Projetos 
de Leis n.° 021/2021 - Plano Plurianual 2022-2025 e n.° 022/2021 Lei do Orçamento 
para 2022. Colocados em discussão os projetos não receberam comentários e foram 
aprovados com todos os votos favoráveis passando a constar respectivamente como 
Lei n.° 1005/2021 - Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022/2025 e 
Lei n.° 1006/2021 - Estima a Receita e Fixa as despesas do Município de Inácio 
Martins, para o Exercício Financeiro de 2022 em R$ 55.587.270,40 (Cinquenta e 
cinco milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e setenta reais e quarenta 
centavos), com a seguinte distribuição. R$ 41.495.365,13 (Quarenta e um milhões, 
quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e treze 
centavos) do Orçamento Fiscal dos Poderes Executivo e Legislativo e dos Fundos 
Municipais de contabilidade centralizada, legalmente constituídos, e R$ 
14.091.905,27 (Quatorze milhões, noventa e um mil, novecentos e cinco reais e vinte 
sete centavos) do Orçamento da Seguridade Social do Município, Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos de Inácio Martins. Após as votações o 
Presidente determinou que as leis fossem encaminhadas para sanção. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador BELLO contou que nesse dia esteve na 
comunidade de São Domingos e a estrada do Matão já tinha chegado a São 
Domingos estando pronta até a propriedade do senhor Erondi, próximo a entrada da 
Fazenda Kaminski; que estava muito boa a estrada e a patrola estava indo daqui 
para lá já em um bom trecho onde a estrada estava ficando ótima. Destacou que 
essa recuperação era do projeto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do 
Deputado Hussein Bakri e tinha mais R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 
reais) através do Deputado Artagão para o próximo ano, e assim as estradas 
naquela região estavam muito boas. Ainda sobre estradas contou que tinha 
conversado com o senhor Cesar, de Faxinai dos Matozo, que lhe questionou sobre 
as estradas da região onde aconteceria um treino de laço nos dias cinco e seis de 
janeiro onde já havia uma Indicação de Serviço do Vereador Julio, e tinha 
conversado sobre essa estrada com o prefeito que lhe informou estar incluída nesse 
mesmo projeto e pretendia fazer até esse treino de laço, pois estava difícil o acesso 
até lá e essa era uma das últimas estradas do projeto. O Vereador JULIO registrou 
que na semana anterior esteve representando a Câmara Municipal em dois eventos, 
sendo o primeiro deles na quinta-feira, dia dois de dezembro, a formatura do 
PROERD, uma formação dos alunos do último ano do ensino municipal, um 
programa de erradicação das drogas e uma formação muito importante que a Polícia 
Militar vinha realizando já há alguns anos no município, e na sexta feria, dia três de 
dezembro, da entrega dos uniformes para o Colégio Cívico Militar Parigot de Souza 
no qual o Vereador Élcio também esteve presente, num momento importante de 
mudanças que esperava ser para melhor na educação e qualidade do ensino. 
Comentou as falas dos vereadores na Tribuna nesse dia parabenizando o Vereador 
Élcio pelo projeto comentado que estava despertando a consciência política nos 
estudantes, e o Vereador Marino pelo recurso que divulgou para recuperação do 
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Posto de Saúde de São Domingos, lembrando que durante a campanha esteve 
presente na comunidade e solicitavam bastante a intervenção nessa Unidade de 
Saúde. Sobre as falas dos Vereadores Dimas, Ismael e Jorge colocou-se também a 
disposição caso fosse elaborado algum ofício porque também tinha recebido 
reclamações em relação a espera em filas nas instituições financeiras principalmente 
de idosos e pessoas que vinham do interior. Nada mais havendo a ser tratado foi 
encerrada a presente sessão e convocada nova sessão ordinária para o dia treze de 
dezembro, às dezoito horas, ficandt lavrada a presente Ata que após achada de 
conformidade e aprovada foi assinad por todos os vereadójes presentes. 
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