
' 32 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
CNPJ 77.778.827/0001-55 

ATA n.° 047/2021 

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

Ata da quadragésima 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 treze de dezembro de dois mil e 
vinte e um, presentes na sessão todos os vereadores. De forma especial o 
Presidente deu as boas vindas ao nobre Vereador João Devarci Prestes que estava 
retornando após um período de licença, pedindo a proteção de Deus a ele, que o 
iluminasse para que nunca mais acontecesse um acidente trágico como tinha 
acontecido, mas que nesse dia, graças a Deus, estava de volta entre os pares para 
continuar o bom trabalho que vinha realizando em prol da população de Inácio 
Martins, desejando tudo de bom e que muita felicidade acontecesse em sua vida. 
Dando início aos trabalhos o Presidente abriu o EXPEDIENTE e nos termos do 
Artigo 159 do Regimento Interno declarou aberta a discussão e votação da Ata de 
número 046, da Sessão Ordinária do dia 06 de dezembro, sendo a mesma aprovada 
sem ressalvas. Em seguida solicitou a leitura da Resolução n.° 03/2021 - "Dispõe 
sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de 
Desembolso para o Exercício Financeiro de 2022". Após a leitura o Presidente 
informou os pares que a presente Resolução tinha por finalidade dar cumprimento às 
determinações do Tribunal de Contas do Paraná dando publicidade ao Cronograma 
de Desembolso Mensal conforme o Orçamento do Legislativo para 2022, previsto na 
LOA 2022, Lei n.° 1006/2021, e determinou a publicação da mesma. Na sequência 
foi apresentada a Indicação de Serviço n.° 098 do Vereador Marino Kutianski 
propondo ao Executivo que fosse implantado no município o "pagamento de 
Incentivo Financeiro aos Agentes de Saúde e Agentes de Endemias, nos termos da 
Legislação Federal", que após receber comentários do proponente foi despachada 
ao Executivo Municipal. Após, foi lido o Decreto do Executivo de n.° 228/2021 
declarando recesso nas repartições públicas do município de 18 a 31 de dezembro, 
e primeiro e dois de janeiro de 2022; da Portaria n.° 015/2021 do Legislativo sobre o 
afastamento das funções do suplente de Vereador Nelso de Andrade Junior, em 
razão do retorno do afastamento por motivo de doença do Vereador João Devarci 
Prestes; da Portaria n.° 016/2021 também do Legislativo sobre o recesso nos termos 
do Decreto n.° 228/2021 do Executivo; e do convite da Secretária Municipal de 
Educação, Esporte e Cultura, Marinalda Fernandes para a Conferência Municipal de 
Educação com o tema "Inclusão, Equidade e Qualidade - Compromisso com o futuro 
da Educação Brasileira", a acontecer no dia dezesseis de dezembro, às treze horas 
e trinta minutos, na Escola Municipal Luiz Scheleder. Sem mais matérias a serem 
lidas passou-se ao uso da TRIBUNA com o Vereador JULIO o qual iniciou dando as 
boas vindas ao Vereador João que felizmente retornava na companhia dos pares 
cumprimentando também seus familiares e demais presentes. Informou que tinha 
sido procurado por um grupo de alunos sobre um projeto que o Vereador Professor 
Élcio vinha desenvolvendo com as turmas de último ano do Colégio Parigot de 
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Souza que tinha o objetivo de fazer com que os alunos formassem grupos e 
apresentassem projetos de interesse da comunidade e da sociedade e como tinha 
sido procurado por esse grupo de alunos fez a leitura da iniciativa do projeto de lei 
que esses alunos tinham lhe encaminhado, o qual propunha a iniciativa de proteção 
ao Eco Parque dizendo que Inácio Martins tinha sido beneficiado com um parque 
maravilhoso e que estava sendo muito usado, porém precisava-se pensar e agir de 
uma forma imediata para protegê-lo. Que assim sendo estavam apresentando este 
projeto à Câmara de Vereadores na esperança de serem atendidos com a iniciativa 
de vigia para o eco parque. Que o projeto visava à proteção do local por meio de um 
vigia e segurança vinte e quatro horas e de forma rigorosa com os devidos cuidados 
e constantes rondas, câmeras no lugar, e se possível uma equipe que cuidasse do 
lugar como um todo, reparando os instrumentos de lazer e limpando o parque. Que o 
Eco Parque estava constantemente sendo vandalizado e caso não fosse tomada 
uma providência imediata seria totalmente destruído, e estavam propondo este 
projeto, pois todos pagavam impostos para criação e cuidado desse local, do qual 
gostavam e não queriam que fosse destruído como tinha acontecido com outros 
centros de lazer aqui na cidade, e assim precisava ter a iniciativa de proteger o Eco 
Parque, sendo integrantes do grupo de trabalho os alunos Willian Kruk, Julia Dalla 
Vecchia, Liandra Ferreira de Almeida e Lenice de Fátima Pereira. Diante disso o 
Vereador Julio disse ao professor Élcio, como incentivador desse trabalho conforme 
já tinha comentado na sessão anterior, que gostaria que levasse os parabéns a esse 
grupo que tinha lhe procurado porque esse assunto já tinha sido discutido aqui entre 
os vereadores antes mesmo desse grupo ter verificado e ter notado a situação que 
vinha ocorrendo, até mesmo no final da semana onde tinha ocorrido uma situação 
em que estava sendo colocada uma árvore de natal no lago do parque e tinha sido 
retirada do local e virada de cabeça para baixo, então esse problema já estava 
sendo discutido e esse pedido dos alunos vinha reforçar os tantos pedidos já feitos 
nessa casa para que esse patrimônio público fosse preservado e fosse cuidado, e 
como bem disseram os alunos nesse projeto éramos privilegiados por ter um local 
assim, mas o poder público precisava agir para que esse patrimônio não se 
deteriorasse em pouco tempo. O Vereador LAURICI iniciou cumprimentando a todos 
os presentes e primeiramente desejando as boas vindas ao Vereador João 
desejando a mais pronta recuperação possível, mesmo sabendo que já estava 
praticamente recuperado e se Deus quisesse logo estaria quase cem por cento para 
que pudessem no ano que vem, visto que este ano já estava no final, mas para o 
próximo ano e o restante do mandato pudessem continuar os trabalhos aqui e 
pudesse desempenhar bem as suas funções o que sabia que era essa a sua 
intenção. Já tendo feito a acolhida aos companheiros disse que não poderia deixar 
de relatar, tendo a certeza que os demais colegas também tinham sentido isso, 
sendo a importância do grande trabalho e do grande envolvimento do Vereador 
Nelso que muito bem tinha substituído o Vereador João no período de seu 
afastamento dizendo ao mesmo que podia ter certeza que o Vereador Nelso tinha 
desenvolvido um bom trabalho e não decepcionado, então deixava também ao 
Vereador Nelso o seu agradecimento pelo companheirismo e pelo período em que 
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foi parceiro nesses meses em que atuou junto com os demais. Comentou da 
participação na semana anterior no 10.0  Congresso de União e Fortalecimento da 
Vereança da UVEPAR, em Curitiba, agradecendo o Presidente pela disponibilidade 
de todos os recursos para que pudesse estar participando dizendo da importância 
desses eventos quando iam, participavam ativamente e levavam a sério, e tinham 
que levar a sério porque era com dinheiro público que eram pagos esses cursos e 
assim se esforçavam para buscar o máximo de conhecimento possível e que esse 
conhecimento futuramente pudesse trazer resultados à população. Disse que esse 
evento tinha sido muito importante onde pode aprender muitas coisas com bons 
palestrantes principalmente sobre o fortalecimento da vereança, a independência 
dos poderes e a valorização do trabalho do vereador perante a sociedade e perante 
o próprio Executivo e demais poderes porque vinham passando, principalmente 
nesse ano, por muitas interferências políticas e interferências do judiciário onde 
podiam ver um Presidente da República que ao mesmo tempo que era presidente 
não podia tomar decisões porque era o judiciário quem mandava; viam Câmaras de 
Vereadores muitas vezes não podendo executar o seu trabalho com maior eficiência 
por influência dos executivos nas Câmaras, isso tinha que acabar e estavam aqui 
porque tinham sido escolhidos pelas pessoas e tinham que representar as pessoas 
e não a vontade política que muitas vezes tentavam lhes submeter. Falou também 
sobre a questão de vandalismo no parque ambiental dizendo que pôde acompanhar 
uma filmagem que estava nas redes sociais e dizer que esperava e torcia que 
através dessa filmagem conseguissem identificar os autores desse vandalismo e que 
essas pessoas pagassem pelos seus atos porque realmente o parque estava bonito, 
bem iluminado com as decorações natalinas, e pessoas que dispensava 
comentários tomavam essas atitudes e não tinha como entenderem o que se 
passava pela cabeça dessas pessoas para fazer esse tipo de ações e atitudes de 
vandalismo. Aproveitou para ressaltar que há alguns dias pode presenciar alguns 
grupos de pessoas da comunidade realizando benfeitorias principalmente atrás da 
unidade de saúde, na praça junto a quadra, parabenizando pela iniciativa dizendo 
que muitas vezes esperava-se muito da administração e nem sempre a 
administração conseguia dar conta de tudo e era muito importante a participação e o 
envolvimento da comunidade nesses trabalhos de limpeza e embelezamento das 
praças e dos parques. Na ORDEM DIA nada constou nesta sessão. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador ÉLCIO iniciou dizendo ao Vereador João que 
era uma grande alegria tê-lo novamente na casa; uma alegria sabendo de tudo o 
que tinha acontecido, momentos de angústia da família, dos vereadores, e 
felizmente podiam vê-lo firme para os trabalhos e tinham que agradecer a Deus por 
essa recuperação. Deixou também registrado o trabalho do Vereador Nelsinho que 
no momento em que o Vereador João esteve ausente muito bem representou tendo 
participado ativamente dos debates, das discussões, e sido um grande nome na 
Câmara nesse período. Também agradeceu e parabenizou o Vereador Julio por ter 
se colocado a disposição dos alunos em uma indicação que já tinha sido debatida 
nessa casa sendo um questionamento presente entre todos, mas viam que as 
crianças e os jovens também tinham essas angústias e também se preocupavam 
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com a cidade e com o embelezamento do espaço, parabenizando o Vereador Julio 
por ter se colocado a disposição dessas crianças do ensino médio; disse que tinham 
muitos trabalhos chegando e imaginava que os vereadores estariam recebendo 
indicações e propostas, já tendo recebido algumas que seriam encaminhadas no 
próximo ano legislativo, sendo muitas ideias interessantes, idéias magníficas, e 
como tinha falado na sessão passada era um projeto simples, mas era um incentivo 
a colocar os jovens e as crianças a pensar política e entender os seus papéis 
enquanto Câmara de Vereadores porque ainda existia muito preconceito 
principalmente em relação ao Poder Legislativo e era uma tentativa de aproximar, de 
trazer a comunidade cada vez mais até os vereadores. Sobre a questão do parque 
especificamente falando, e de outros espaços da cidade, também concordava que 
tinham que atuar constantemente no sentido de educar as pessoas para que 
aprendessem a cuidar da cidade, porém sabiam que para alguns não bastava, era 
necessário a fiscalização e o peso da lei e reforçava esse pedido para que o Poder 
Executivo estivesse buscando estratégias de educação, mas também de 
intensificação da fiscalização e punição, pois para muitos a solução era essa. O 
Vereador BELLO aproveitou o espaço para desejar as boas vindas ao Vereador 
João dizendo ao mesmo que tinha uma palavra da bíblia que dizia "tudo provem 
para o bem daquele que ama a Deus" e com certeza nesse momento de luta muita 
cosia boa tinha vindo, principalmente com a família que não tinha desistido e estava 
junto; que encerrando esse ano de mandato no próximo já estaria junto novamente 
aproveitando assim para desejar-lhe as boas vindas. Não esqueceu também de 
registrar o Vereador Nelso que esteve junto nesse período. O Vereador ISMAEL 

falou que o objetivo de sua fala nesse dia era de agradecimentos. Agradecimento a 
Deus pela vida do Vereador João que nesse dia estava de volta e também pela vida 
do assessor jurídico da presidência doutor Pedro; que as pessoas não eram muito 
de se expressar quanto a essas questões mas sempre buscavam o auxílio dos 
amigos e de Deus nessas horas de dificuldade e tinham certeza de que tinham sido 
ouvidos por Deus e nesse dia estavam aqui essas duas pessoas ainda em fase de 
recuperação, mas acreditavam que com a graça de Deus seria por completo e em 
breve estariam com a saúde toda recuperada. Disse que sabia das dificuldades 
porque seu pai e sua mãe também no início da pandemia tinham passado por uma 
situação parecida como a do doutor Pedro, não tendo se agravado até a questão de 
UTI, mas tinha sido bem complicada a situação e tendo vivido isso na pele sabia das 
dificuldades, e que graças a Deus estavam todos com saúde, todos com paz e com 
alegria. Também citou uma passagem da bíblia, Isaías, Capítulo 43, Versículo 2, em 
que Deus, em qualquer dificuldade que passássemos, jamais abandonaria seus 
filhos, e isso estava sendo provado nesse dia, todos estavam vendo, por isso tinham 
que agradecer a Deus. O Vereador JOÃO PRESTES também fez seus 
agradecimentos, primeiramente a Deus, depois a todos os vereadores que estavam 
torcendo pela sua boa recuperação. Disse a todos que estava aqui somente por que 
Deus queria, pois seu acidente tinha sido muito grave, tendo quase arrancado sua 
perna tendo ficado só na pele e quebrada, então, agradecia a Deus por estar 
voltando para a lida, deixando os agradecimentos de coração a cada um que tinha 
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orado e rezado pela sua recuperação. O Vereador JORGE também falou que nesse 
dia só tinham a agradecer a Deus por ter ouvido suas orações e que era uma alegria 
imensa ter o Vereador João retornando com saúde agradecendo o livramento que 
Deus tinha lhe dado, pois Deus tinha um plano na sua vida para que estivesse junto 
nesse dia testemunhando por mais essa dádiva; que conhecia o vereador há muito 
tempo sempre lutando e trabalhando já tendo passado por muitos momentos difíceis 
e em mais um momento Deus tinha lhe dado a vitória, por isso só tinha a agradecer 
a Deus primeiramente por ter ouvido suas preces e orações e por estar aqui nesse 
dia, junto de sua família, reunido nesse momento, o que era muito satisfatório para 
todos, e que era muito satisfatório também vê-lo continuar o seu trabalho, pois 
sempre teve amor pelo município sendo uma pessoa trabalhadora e lutadora que 
sempre teve o desejo de estar aqui desempenhando algo a mais não só por sua 
comunidade, mas pelo município inteiro, sendo prova disso, por isso nesse dia 
estava de volta para continuar o bom trabalho que exercia aqui nesse Legislativo e 
encerrou desejando que Deus lhe abençoasse e sempre estivesse presente e forte a 
cada dia mais para lutar pelos objetivos da sua família, de seus amigos, e de seu 
município, e que Deus lhe desse muita saúde para lutar a cada dia e lhe abençoasse 
muito. Falou sobre mais um assunto dizendo que há poucos meses atrás em visita 
ao Deputado Vermelho, em Brasília, em seu gabinete fez a solicitação de um veiculo 
para o CRAS e tinha sido informado através de ofício que tinha sido indicada 
emenda ao orçamento da União, Ministério da Cidadania, tendo como objeto um 
veículo para o CRAS/CREAS, para estrutura da rede de serviços do Sistema Único 
de Assistência Social, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo mais um 
fruto que juntos vinham colhendo para o município e mais uma vitória que vinha para 
atender as pessoas que mais precisavam porque a assistência social volante fazia o 
atendimento para aquelas pessoas mais carentes que muitas das vezes não tinham 
condições e esse veículo tinha certeza que iria ser de boa utilidade para os usuários. 
Disse que já estava se encerrando mais um ano, com algumas dificuldades, mas 
graças a Deus encerrava com vitórias e se dirigindo ao assessor doutor Pedro e 
novamente ao Vereador João disse ter sido essa uma das maiores vitórias, ver a 
vida dos mesmos juntos novamente, o sorriso e a alegria no coração dos dois, por 
isso só tinha que agradecer a Deus por estarem vendo o fim da pandemia e 
chegando próximo do Natal poderem reunir suas famílias e agradecer. O Vereador 
MARINO igualmente desejou as boas vindas ao Vereador João dizendo ter sido uma 
grande luta, mas nesse dia estava junto novamente, sendo graças a Deus, uma 
vitória. Lembrou que sempre esteve em contato com o vereador e sabia tudo o que 
tinha se passado até esse dia sendo uma grande luta que estava vencendo e com 
certeza daqui pra frente a sua recuperação seria a cada dia melhor, e que fosse bem 
vindo novamente à Câmara, pedindo a Deus que abençoasse também a sua família 
que esteve o acompanhando no dia a dia. Desejou também ao Doutor Pedro que se 
recuperasse o mais breve possível e como o mesmo tinha lhe falado que estava 
oitenta por cento recuperado, logo, com certeza, chegaria aos cem por cento, e o 
Vereador João em alguns dias estaria em pé, e como o mesmo tinha um dizer, em 
breve estaria "de pé na patrola". Antes de encerrar a sessão o Presidente mais uma 
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vez se dirigiu ao Vereador João Prestes, que tinha sofrido um grave acidente e 
nesse dia com a graça de Deus estava de volta, tendo a certeza que faria um bom 
trabalho pelo município, e também ao seu assessor jurídico Doutor Pedro Queiroz 
pela recuperação ao qual também agradecia muito a Deus lembrando que tinham 
colocado os dois em suas orações e Deus tinha lhes ouvido por isso a gratidão muito 
grande por Deus ter lhes atendido e assim ficavam muito felizes em tê-los de volta 
para exercerem os trabalhos futuros. Nada mais havendo a ser tratado e 
considerando a previsão do Regimento Interno, convocou nova sessão ordinária 
para o dia quinze de dezembro, próxima quarta-feira, às dezoito horas, durante a 
qual, também nos termos regimentais, ocorreria a eleição da Mesa Diretora para o 
Exercício de 2022, e após a sessão o início do recesso parlamentar. Da sessão foi 
lavrada a presente Ata que achada de conformidade e aprovada, foi assinada por 
todos os vereadores presentes. 
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