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ATA n.° 039/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA TRINTA E UM DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 
VINTE E DOIS 

Ata da trigésima sexta sessão ordinária, segundo período da segunda Sessa6 
Legislativa, da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martiná, 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia trinta e um de outubro de dois mil e 
vinte e dois, presentes todos os vereadores. Iniciando o EXPEDIENTE nos termos 
regimentais o Presidente colocou em apreciação a Ata n.° 038/2022, da Sessão 
Ordinária do dia vinte e quatro de outubro, a qual foi aprovada sem ressalvS. 
Após, solicitou a leitura do Ofício 261/2022 do Executivo Municipal em resposta 
ao Requerimento 010/2022 do Vereador Marino Kutianski solicitando 
"Informações sobre a obra que estava sendo executada no Posto de Saúde 
Central" e determinou que fosse encaminhada cópia do ofício e demais 
documentos que acompanharam a resposta do Requerimento ao vereador 
proponente, como também deixou à disposição dos demais vereadores. Sem 
mais matérias no Expediente iniciou-se o -uso da TRIBUNA com o Vereador 
EDMUNDO VIER falando que nesse dia teve uma reunião com o Prefeito Junior 
Benato onde abordaram o assunto referente a iluminação pública contando que 
no dia seguinte o mesmo estaria na• AMCESPAR acertando interesse de 
iluminação pública de mais oito ou nove municípios que também se enquadravam 
explicando que este município seria contemplado com essa iluminação tanto no 
quadro urbano como na área rural com iluminação de LED e também câmeras de 
segurança, e isso era de grande importância e já tinham abordado este assunto 
com os demais vereadores e o município - tinha muito a ganhar com isso, pois 
precisava realmente e ficava feliz com o trabalho do prefeito sempre empenhado 
com o desenvolvimento do município o que era muito gratificante para todos. O 
Vereador GILBERTO BELLO disse que falaria sobre dois assuntos, um sobre as 
estradas e outro sobre as eleições, e olhando nas redes sociais verificando em 
relação a um pedido que tinha feito na semana anterior de estradas danificadas 
pelas chuvas um cidadão da comunidade de Papagaios tinha feito uma critica 
dura ao Legislativo e também ao Executivo devido a uma entrada em uma estrada 
nessa comunidade, próximo aos Berger, e achava que a administração teria que 
estar atenta a esses pontos porque as chuvas não tinham parado depois de tr 
apresentado a Indicação, como no dia anterior que tinha chovido muito, e com o 
pessoal trabalhando a situação deveria piorar, e assim via que o pessoal do 
Executivo, as chefias teriam que estar trabalhando dobrado para esses pontos 
críticos como era o caso citado no qual o Presidente tinha se justificado que os 
vereadores faziam as Indicações, mas seu poder parava por aí e ficavam no 
aguardo do Executivo para solucionar esses problemas, que eram muitos. Falou 
sobre as eleições do domingo anterior onde em segundo turno em doze estados 
tinham sido eleitos os governadores e na nação eleito o presidente enfatizando 
que o ex-presidente Lula tinha sido eleito com mais de sessenta milhes de votos. 
Que como eleitor do ex-presidente acompanhando sua jornada desde os anos 
oitenta queria citar a condenação por um juiz parcial, uma condenação política 
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para tirá-lo da jogada senão Bolsonaro nem teria sido presidente; que tinha ficado 
quinhentos e oitenta dias preso e após o Supremo ter reconhecido a parcialidade 
onde a Justiça em Curitiba não tinha legalidade para julgar ele, tendo sido 
inocentado de todos os crimes sem provas e saindo da cadeia e preparando uma 
eleição tinha sido eleito Presidente dessa nação, um país plural, como um 
continente, uma diversidade de povos, e Luiz Inácio estava em seu terceiro 
mandato, terceiro mandato inédito democraticamente relacionando com Getulio 
Vargas que também teve três, mas que teve um golpe entre os mandatos. Falou 
que a democracia no pais estava ameaçada com a promessa de uma deputada 
de aumentar o Supremo para dezesseis ministros e após acontecer como estava 
na Hungria, na Venezuela, na Polônia e tantos países com a ditadura e via assirb 
que a democracia agora tinha respirado por ter sido eleito um democrata; que 
Lula não era um socialista e sim um democrata e sendo um bom democrata, 
eleitor do Lula e apreciador da democracia, nesse dia contemplava sua fala 
falando da eleição do ex-presidente em uma vitória apertada, mas numa votação 
inédita com cento e vinte milhões de brasileiros indo para as urnas, batendo 
recordes, então o povo estava consciente do que queria mesmo sendo tão pouca 
a diferença. O Vereador JULIO iniciou agradecendo, após a informação do 
Vereador Ismael na semana anterior, do atendimento a uma Indicação de Serviço 
referente a um ponto de ônibus na Vila Borges o qual tinha feito há algumas 
semanas e o Vereador Ismael tinha lhe informado que já tinha sido realizada essa 
melhoria, então agradecia a administração, ao Executivo pelo atendimento aó 
pedido que não era seu e sim da comunidade. Falou que também não poderia 
deixar de destacar aqui o resultado do segundo turno das eleições e parabenizar 
os correligionários e simpatizantes do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da 
Silva, sendo Inácio Martins um município que mais uma vez majoritariamente 
tinha escolhido; que o voto popular e decisão do povo eram soberanos e era o 
momento de baixarem as bandeiras partidárias e unirem forças em torno de urp  
Brasil que seguia adiante independente de quem fosse o Presidente. Troux 
alguns números das eleições que tinham lhe chamado um pouco a atenção par 
que fizessem uma reflexão e um destaque lembrando que no primeiro turno doi 
municípios da AMCESPAR tinham lhe chamado a atenção, os dois municípios 
onde o Governador Ratinho teve o menor desempenho sendo Inácio Martins e 
Fernandes Pinheiro, justamente municípios onde tinham o presidente da 
AMCESPAR o prefeito deste município, alinhado ao Governador Ratinho, e a 
prefeita de Fernandes Pinheiro Cleonice, chefe do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde, também alinhada ao governo, mas lhe preocupava de certa forma que 
tivessem futuramente alguma retaliação por parte do governador porque foram 
números que estavam destacados na região da AMCESPAR com o menor 
desempenho do Governador Ratinho, Inácio Martins e Fernandes Pinheiro, 
coincidentemente municípios em que no primeiro turno o Lula tinha ganhado e 
neste segundo turno a prefeita de Fernandes tinha revertido e em Inácio 
continuou a mesma votação, tendo aumentado sete votos. Falou também que 
achava importantíssimo comentar sobre a matéria do Jornal Folha de lrati, jornal 
de circulação local, que trazia a manchete "Lula vence no Brasil, mas Bolsonarb 
vence na região" fazendo a leitura de parte do texto da matéria que destacava 
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que Bolsonaro tinha perdido apenas em Inácio Martins dizendo que entendia 
como uma matéria e uma manchete que de certa forma tentava denegrir a 
população e a cidade de Inácio Martins. Assim, pediu aos vereadores que tinham 
se manifestado para o lado do agora presidente eleito Lula e que representavam 
aqui um deputado de esquerda que levassem essa manchete não como uma 
forma de denegrir o município, mas também como uma forma de o futuro Governo 
Federal trabalhar num município onde dentro de um bolsão Bolsonarista optob 
democraticamente pelo Governo Lula, reafirmando aos vereadores que 
representavam deputados federais de ideologia de esquerda que fizessem esse 
matéria chegar até o próximo governo porque via que essa matéria da forma 
como tinha sido feito a leitura como uma tentativa de denegrir o povo daqui que 
democraticamente tinha escolhido e isso fazia parte da democracia, assim 
levassem isso não como uma forma de quererem denegrir o município, mas 
destacar essa votação para que futuramente o próximo governo olhasse com 
mais atenção para este município e que fosse respeitada a vontade popular. Na 
ORDEM DO DIA constou apenas o segundo turno de votação do Projeto de Lei 
n.° 018/2022 propondo denominação da Cancha de Bocha municipal de Jercey 
Bastos Cutilaki, aprovado com todo os votos sem receber comentários passando 
a constar como Lei n.° 1034/2022 - "Denomina a Cancha de Bocha do Município 
de Inácio Marfins de "Cancha de Bocha Jercey Bastos Cutilaki", e foi despachadb 
para sanção.. Sem mais matérias para votação iniciou-se a EXPLICAÇÃO 
PESSOAL com o Vereador JOÃO PRESTES que falou também sobre a estrada 
dos Berger contando que tinha tentado chegar até a casa dos Lopes na mesma 
localidade que estavam com problemas não *podendo sair, e se saíssem não 
conseguiam chegar de volta em suas casas, contando que com seu carro não 
tinha conseguido chegar, chegando somente até a linha férrea e tendo que voltar. 
Outro assunto que comentou e que estava com problemas também foi sobre 
bueiros citando um no rio da divisa, para diante da propriedade do senhor Juraci, 
na região de Góes Artigas, que estava com manilhas quebradas e assim 
precisavam ver o que tinham que fazer, e outro também na localidade de Faxinai 
do Posto que já vinha falando sendo um serviço fácil de fazer, mas precisava de 
uma pessoa do Executivo que fosse até esse bueiro para ver o que precisava ser 
feito, 'Sois por causa de uma manilha o pessoal estava enroscado sem conseguir 
sair nem chegar nas suas casas. Disse que precisava urgente que desse bueiro 
fosse feito e assim pediu ajuda aos Vereadores Jorge, Ismael, Dimas e Bello para 
que fossem até lá, pois estava difícil; o pessoal do interior estava com bastante 
problemas; que por quatro a cinco meses morando na região de Inácio quando 
estava de cama percebeu que aqui próximo é bem melhor do que o interior; que 
no interior era bastante preocupante; que não podia dizer que não tinha sido bem 
atendido pelo pessoal, agradecendo novamente a cada um dos profissionais cie 
saúde que lhe atenderam, pela atenção recebida, mas queria dizer que no interior 
não era a mesma coisa; o pessoal do interior sofria bastante; precisava de mais 
gente na saúde e de um gerente para as máquinas e caçambas que tomasse um 
pouco de atenção para ver o que precisava ser feito, pois se traziam as 
Indicações de Serviço tinha que ter alguém para ir ver o que precisava fazer, 
como e o que tinha que fazer, e repassar para o pessoal das máquinas porque 
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não adiantava a pessoa que estava precisando do serviço pedir porque não 
faziam como o pessoal falava, então deveria ser diferente tendo um pouco mais 
de atenção para o pessoal do interior também porque aqui na cidade era 
diferente, mas no interior o pessoal sofria mais e todos podiam ver as dificuldades 
do pessoal do interior, citando os vereadores Jorge, Dimas e Bello que também 
frequentava bastante o interior e podia confirmar que estavam com problemas 
sérios e contando que nesse dia se tivesse vindo de manhã não teria conseguido 
chegar devido a esse bueiro do rio da divisa, tendo deixado então para vir após o 
almoço. Encerrou falando ainda sobre a estrada do Faxina! do Posto até a 
Pinheira para a qual já chegaria uma Indicação de Serviço para que fosse feito o 
mais rápido possível onde as pessoas chegavam até a subida além da Pinheira e 
não conseguiam subir, tendo que voltar. O Vereador LAURICI falou sobre um 
assunto que já tinha sido pautado há algumas sessões através de Indicação de 
Serviço que tinha apresentado sendo a situação de duas ruas na Vila Nova para 
as quais gostaria de mais uma vez deixar essa lembrança ao Vereador Ismael 
para que pudesse estar repassando esse pedido ao Executivo, principalmente 
nas Ruas Ema Hauagge Roth e Cesário Amarante Ferreira sendo que na Rua 
Ema Hauage especificamente, já saindo do asfalto, no trecho de subida a água 
tinha atorado a subida da rua pelo meio abrindo um buraco muito grande onde 
carros pequenos estavam tendo dificuldades até para acessar a Rua Cesário 
Amarante através dessa, pois tinha passado nesse dia ainda nessa rua e lembrou 
de fazer esse pedido ao Vereador Ismael para estar repassando ao Executivo. 
Também parabenizou os munícipes que compareceram no dia anterior nas suas 
sessões para levar seu voto de confiança e escolher o futuro presidente onde viu 
que tinha sido uma eleição de forma bem democrática, bem tranquila, não tendo 
ocorrido nada de anormal, tudo dentro da normalidade como devia ser mesmo 
dessa forma, o mais democraticamente possível, e o que estava lhe causando 
estranheza era o silêncio ainda do até então Presidente Jair Bolsonaro que já 
devia ter se pronunciado e principalmente ter agradecido porque também tinha 
recebido cerca de 58 milhões de votos e o pessoal que acreditou na sua reeleição 
merecia uma resposta do Presidente, uma fala oficial, e também o 
reconhecimento da eleição do futuro presidente Lula porque no seu entendimento 
no país de um modo geral as eleições ocorreram de uma forma democrática, não 
tinha o que questionar, devia-se respeitar o resultado das urnas e o que torcia era 
que o futuro presidente fosse melhor ainda do que os outros que já tinham sido e 
que o principal beneficiado fosse a população do país principalmente a que mais 
precisava da administração pública. O Vereador MARINO falou sobre o que tinha 
sido abordada pelos Vereadores Bello e João Prestes na questão da comunidade 
de Papagaios citando uma postagem do final de semana na qual cobravam a 
Câmara de Vereadores sobre a questão caótica que estava na estrada que ligava 
até á propriedade dos Lopes. Disse que queria ressaltar que existia a Indicação 
de Serviço n.° 088 de 2022 do dia 26-09-2022, há aproximadamente quase 
quarenta dias que tinha apresentado essa Indicação, porque estando na 
comunidade tinha constatado na época que já estava caótica a situação, então 
não era por falta de informação que o prefeito juntamente com sua equipe não 
pôde resolver esse problema, aliás, as Indicações de Serviço que faziam aqui 
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pelo jeito pouco importavam para a administração do município porque não 
tinham nem resposta e muito menos respaldo e a população, como era de 
conhecimento de todos, lhes cobravam no dia a dia ainda e também nas redes 
sociais, e assim queria deixar registrado o descaso do prefeito juntamente com 
sua equipe técnica porque vereador não tinha máquinas para ir arrumar estradas; 
o vereador podia cobrar, mas a responsabilidade era do prefeito municipal com 
sua equipe, deixando mais uma vez relatado este que era apenas mais um dos 
assuntos porque se fossem acompanhar no interior, como tinha falado o Vereador 
João Prestes, para as pessoas que mais precisavam no interior infelizmente o 
serviço público não estava chegando e enfim, faziam suas partes. Sobre a 
questão da iluminação pública já citada pelo Vereador Dimas disse que era muito 
importante terem uma iluminação pública de qualidade, mas até que isso 
acontecesse o mínimo que o prefeito através de sua equipe tinha que resolver no 
momento era fazer os reparos na iluminação, tanto na cidade quanto no interior 
também porque até que esse projeto de iluminação de LED chegasse ao 
município infelizmente demoraria muito tempo ainda, e a princípio o que tinham 
que fazer era os reparos. Lembrou que sempre cobrava na Câmara sobre 
iluminação e nesse dia quando estava saindo de casa para vir à sessão, mais 
uma vez o pessoal da Vila Javaski estava cobrando que não tinha nenhuma 
lâmpada funcionando, então isso era um descaso, era uma questão da segurança 
no município que estava cada vez pior. Também falou sobre a eleição d; 
presidência do dia anterior deixando os parabéns ao Presidente eleito Luiz Ináci 
Lula da Silva dizendo que viviam em um pais continental, um país onde e a 
população divergia bastante de opiniões, mas a maioria tinha ido as urnas e 
escolhido o Presidente Lula para representar o país por mais quatro anos, então 
era muito importante e agora deveriam esquecer a questão partidária sendo do 
conhecimento de todos que a bandeira dos brasileiros era uma só e agora todos 
os políticos e representantes do povo tinham que cobrar dos deputados 
estaduais, federais, governador e também do presidente para que tivessem um 
país melhor e um município melhor. O Vereador GILBERTO BELLO comentou 
acima da fala do Vereador Julio a questão da postagem do jornal Folha de Irati 
dizendo que ao contrário, tinha muito orgulho da cidade em ter dado uma votação 
rica ao Presidente Lula como também já tinha sido para o Fernando Haddad. Que 
pobreza de votos, achava que era votar para o Dallangnol, que tinha sido bem 
votado em Irati e para o Sérgio Moro, pessoas parciais que visivelmente 
penderam aos seus interesse no judiciário, aí sim seria pobreza de votos, e outra 
questão era que, não era a única vez que o município era ridicularizado peló 
Jornal Folha de Irati e que a mídia de Irati via com maus olhos a cidade de Ináció 
Martins. Ainda falou que em sua opinião Inácio Martins não pertencia a essa 
região sendo Guarapuavinha, um distrito de Guarapuava, e assim devia pertencer 
para Guarapuava, e ao contrário, municípios da região de Guarapuava como 
Reserva do Iguaçu, Foz do Jordão, Mangueirinha, Santa Maria do Oeste, entre 
outros, em todos estes municípios o Lula tinha ganhado e não viam caso de 
sátira. Que olhando para Inácio Martins via o Pinhão, Foz do Jordão, 
Mangueirinha, e Inácio Martins era dessa parte, mas por motivos políticos 
pertencia à AMCESPAR, e era um povo diferente mesmo, que tinham muit s 
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assentamentos, um povo mais criôlo, um povo em seu entender mais consciente 
e mais participativo politicamente e que sempre trazia bons resultados para o 
município, mas ficava com pena dessa mídia iratiense querer levar esse município 
ao ridículo e não podia deixar passar sem comentar isso. Após, o Presidente 
explicou e justificou aos demais vereadores a abertura de inscrições já durante as 
falas que tinha se dado em virtude do Vereador Ismael ter solicitado, por ter sido 
citado durante a fala do Vereador Laurici, então para manter uma paridade 
também tinha autorizado o Vereador Gilberto Bello. Assim cedeu a palavra a 
Vereador ISMAEL que falou também sobre a rua citada pelo Vereador Laurici n 
Vila Nova dizendo que no dia anterior também esteve nesse local e pod 
visualizar, e conforme o vereador tinha comentado era realmente pela questã 
das enxurradas que acabava fazendo com que se abrisse erosão nessa rua e 
com certeza estariam buscando melhorias. Frisou em relação ao líder, que seria o 
Vereador Bello, para que as demandas fossem repassadas ao mesmo e assim, 
sendo necessário, ele poderia pedir ajuda aos demais vereadores da base, mas 
que se referissem ao Vereador Bello. Com  relação à estrada nos Papagaios 
comentou que ainda nesse dia esteve conversando com o Chefe de Gabinete Sid 
Lopes que lhe repassou que já tinha feito contato com uma empresa que esteve 
retirando madeiras e já estavam articulando alguma coisa para tentar corrigir a 
questão deste acesso, do qual tinha sido marcado também nas redes sociais, 
dizendo que buscava sempre na medida do possível resolver essas questões, e 
acreditava que em breve, sendo possível seria resolvida também esta situação. 
Quanto as eleições disse que nesse momento ainda não iria fazer nenhum 
comentário e sobre a postagem do referido jornal que o Vereador Julio tinha 
comentado disse que não via problemas com relação a retaliação sendo a suai 
opinião a respeito, entendendo também o pensamento do Vereador Julio, porque 
se fossem observar o vice da chapa do ex-presidente Lula era o Alckmin e o 
mesmo também tinha feito muitos ataques no passado, até ao próprio Presidente 
Lula, e isso acreditava que fazia parte do processo democrático e não via 
nenhuma preocupação com relação aos munícipes e toda a região. Para encerrar,, 
o Presidente Vereador ÉLCIO também usou 'a palavra dizendo que tinha sido' 
finalizado no dia anterior mais um processo eleitoral, um dos mais disputados el  
polarizados da história. Parabenizou os eleitores tanto do Bolsonaro, quanto os do 
Lula, e disse que a vitória do Lula nas urnas mudava de fato os rumos da política 
brasileira sendo inquestionável a quebra de paradigmas e quando falava em 
mudança e quebra de paradigmas não destacava a idéia do melhor ou do pior, do 
certo ou do errado, do bem ou do mal, o que tinha sido muito enfatizado por 
alguns profetas das Fake News, mas falava que haveria uma mudança e dizia 
que suas ponderações e análises lhe levaram enquanto eleitor a optar em votar 
no Lula e estava confiante, nesse momento se dirigindo ao Vereador Gilberto 
Bello, não pensando em uma mudànça abrupta na economia porque sabia que a 
complexidade do sistema econômico e da influência externa era bastante grande 
e qualquer mudança era lenta, mas estava convicto de que era inquestionável' 
uma mudança cultural, do que estava muito convicto, porque o discurso do 
presidente durante um mandato todo tinha levado uma pequena parte, mas ainda 
assim uma parte da população; a pregar o• ódio; levado algumas pessoas a 
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carregar a bíblia em uma mão, fazer arminha com a outra, e pregar um discurso 
de ódio, alguns poucos influenciados para isso, talvez por despreparo ou por falta' 
de informação, mas esses poucos tinham feito isso; que tinha levado alguns 
poucos a se satisfazer com a idéia de Ditadura Militar, ou então de Intervenção 
Militar que na sua opinião era basicamente a mesma coisa e em síntese tinham 
profanado Deus, e que isso teria que ser mudado, e com certeza seria. Também 
destacou as postagens nas redes sociais do final de semana no caso da estrada 
na comunidade de Papagaios o que lhes mostrava o quanto as redes sociais 
eram importantes, pois tinha havido a possibilidade dos munícipes manifestar seu 
descontentamento e aos vereadores a possibilidade de argumentar, contandol 
que, logo que viu a postagem imediatamente tinha escrito mostrando algo que 
pensava que todos os vereadores tinham que ser insistentes, e enquanto 
Indicação de Serviço apenas pediam sendo a única força que tinham e cabia ao 
Poder Executivo Municipal fazer e efetivar. Para finalizar disse que eram 
interessantes os dados levantados pelo Ve-reador Julio, concordando com o 
Vereador Ismael e pensava que não teriam retaliações, e quanto a essa 
vantagem do Presidente Lula primeiro deveriam dar os parabéns aos eleitores do 
Luis Inácio Lula da Silva que sem uma campanha muito forte, muito trabalhada, 
mantiveram-se firmes e fizeram uma maioria, e quanto a questão da AMCESPAR 
isso destacava uma fala que tinha feito sobre o prefeito há um tempo atrás, de 
que o prefeito representa o Governo na AMCESPAR e não este município na 
AMCESPAR, e por isso que os votos também tinham sido favoráveis ao Lula. 
Antes de encerrar ainda comentou sobre a solenidade de posse da diretoria do 
Conselho de Segurança, eleita para o biênio 2022-2024, a ser realizada no 
Plenário da Câmara Municipal no dia quatro de novembro, ás 14 horas e falou 
sobre o Aviso de Utilidade Pública do DER de interdição da Rodovia PR 364, no 
dia 13 de novembro das 09 às 17 horas, na altura do Km 145+400, para 
realização de serviços de recomposição na linha férrea. Nada mais havendo 
declarou encerrada a presente sessão convocando nova Sessão Ordinária para o 
dia sete de novembro, no horário regimentál, já informando que nesta sessão 
seria votado o Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 
sobre as Contas do Exercício de 2020, de responsabilidade do Prefeito Edemetrio l  

Benato Junior. Da sessão foi lavrada a presente Ata que após lida e achada de 
conformidade foi assinada pelos verea es presentes. 
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