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Câmara Municipal de Inácio Martins 

ESTADO DO PARANÁ 

ATA n.° 001/2023 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA PRIMEIRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE 
E TRÊS 

Ata da primeira sessão ordinária, primeiro período da terceira Sessão Legislativ,  
da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado d 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia primeiro de fevereiro de dois mil e vint 
e três, registrada a presença de todos os vereadores. Ao iniciar a Sessão o nov 
Presidente da Mesa Diretora, Vereador Marino Kutianski, disse ser com imens 
satisfação que se dirigia aos vereadores e demais presentes, como também ao 
público que acompanhava pelas redes sociais, e assim declarou aberto o terceiro 
período de trabalhos da 15.a Legislatura. Ao iniciar o EXPEDIENTE considerando 
o envio antecipado da Ata n.° 047/2022, da Sessão Ordinária do dia quinze de 
dezembro de dois mil e vinte e dois, nos termos do Artigo 159 do Regimento 
Interno foi colocada em apreciação e aprovada sem ressalvas com todos os 
votos. Em seguida solicitou a leitura das Indicações de Serviço na seguinte 
ordem: Indicação n.° 001/2023 - "Solicitam ao Poder Executivo Municipal 
instalação de uma lombada na Rua Visconde de Guarapuava", dos Vereadore 
Marino Kutianski e Élcio Wszolek; Indicações n.° 002/2023 - "Solicita ao Pod r 
Executivo Municipal recuperação da estrada rural que se inicia em frente 
empresa do senhor João Artur Cavassin na PR-364 indo até a propriedade d 
senhor Lucival Cabral", e n.° 003/2023 - "Solicita ao Poder Executivo Municip I 
recuperação da estrada localizada na comunidade do Rio Pequeno próximo 
ASMIM (Associação dos Servidores Municipais de Inácio Martins), a qual liga à 
propriedade do Senhor Leonir Cabral até a propriedade do senhor Anderso 
Franco", ambas do Vereador Marino Kutianski, e Indicação n.° 004/2023 
"Patrolamento e cascalhamento nas estradas da comunidade de Três Antas, co 
início na propriedade do Sr Miguel Kuchla, passando pelas propriedades do 
Senhores Dídio Kuchla, João Kuchla e com término na propriedade de Alba i 
Camargo", do Vereador João Devarci Prestes, todas encaminhadas ao Executiv 
Municipal. Após as leituras e considerando o acordo formalizado durante reunia 
realizada na tarde deste dia para a formação das Comissões Permanentes, no 
termos do Artigo 70 do Regimento Interno, o Presidente declarou formadas a 
Comissões Permanentes para o presente exercício, conforme o Ato d 
Presidência n.° 001/2023, e solicitou ao primeiro secretário que procedesse 
leitura do referido Ato compondo as Comissões Permanentes na seguint 
composição: Comissão de Constituição, Justiça e Redação - President : 
Vereador Edmundo Vier - PSD, Vice-Presidente: Vereador Élcio Wszolek - PV 
Secretário: Vereador Laurici José de Oliveira - PODEMOS. Comissão d 
Orçamento, Finanças e Contabilidade - Presidente: Vereador Julio Armand 
Canido Mendez - PV, Vice-Presidente: Vereador João Devarci Prestes - PSB 
Secretário: Vereador Ismael César Padilha - PSD. Comissão de Obra , 
Serviços Públicos e Atividades Privadas - Presidente: Vereador Gilberto Bello 
da Silva - PSD, Vice-Presidente: Vereador João Devarci Prestes - PSB e 
Secretário: Vereador Laurici José de Oliveira - PODEMOS. Comissão de Saúde, 
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Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Assistência Social - residente: 
Vereador Jorge Ferreira de Almeida - PSD, Vice-Presidente: Vereador Élcio 
Wszolek - PV e Secretário: Vereador Ismael César Padilha - PSD. Devidamente 
formadas as Comissões Permanentes o Presidente determinou a publicação do 
Ato n.° 001 de 2023. Encerrando as leituras constou o Ofício n.° 044/2023 do 
Comando Regional da Polícia Militar encaminhado pelo Coronel QOPM Renato 
dos Santos Taborda cumprimentando o Vereador Marino pela assunção à 
presidência da Mesa Diretora, e de n.° 012/2023 do Chefe do Executivo Municip41 
encaminhando a "Declaração de Compromisso" assumido referente à 
sustentabilidade do empreendimento objeto do Contrato de Repasse: OGU 
MAPA 927256/2022 - Operação 1082531-11 Programa: Fomento ao Setor 
Agropecuário - MAPA - Construção de Infraestrutura para Comercialização de 
Produção Agropecuária. Iniciando o uso da TRIBUNA o Vereador DIMAS VIER  
desejou ao Presidente uma boa gestão neste ano de 2023, como também aos 
demais colegas vereadores para que trabalhassem em união e fizesse um ano  
com muitas conquistas para o município buscando recursos para que o município 
ficasse sempre bem visado, pois lutavam por isso que era seus objetivos. Falou 
em relação à estrada de Inácio a Gavazone que tinha vários trechos precários 
onde o cascalho já tinha saído, tinha sido feito apenas o patrolamento e não 
abertura de valetas, então, era necessária a manutenção dos bueiros e 
cascalhamento nessa estrada que em vários trechos estava em péssimas 
condições, mas acreditava que logo o Executivo lhes atendesse com esses 
pedidos porque com a volta das aulas seria de grande transtorno para tod 
mundo. O Vereador LAURICI também deus as boas vindas e desejou que ess 
ano fosse abençoado para todos e que pudessem dar o máximo de su 
contribuição colaborando na melhoria da vida dos munícipes. Relatou que estev 
nesse dia na comunidade de Papagaios visitando uma família após ter sid 
cobrado por alguns moradores da localidade que lhe relataram a situação de um 
família que morava a aproximadamente dois quilômetros de distancia da PR 36 
onde os filhos dessa família, quatro crianças, precisavam se deslocar esses doi 
quilômetros a pé para ter acesso ao transporte escolar e aí esteve visitando essa 
família e realmente pode constatar que procedia; que a família estava bastante 
vulnerável com alguns problemas de doença na família, principalmente nos filhos, 
numa situação bem difícil, trazendo a conhecimento dos vereadores acreditando 
que para alguns vereadores já tinha sido reportado sobre isso, mas aos que não 
tinha sido estava também relatando essa situação. Contou que chegando do local 
entrou em contanto com a Secretaria da Educação Marinalda Fernandes que j" 
tinha repassado a situação do transporte ao responsável pela linha, o qual já tinh 
entrado em contato consigo e se comprometido em fazer uma visita, averiguar a 
situação e tentar resolver o problema, então ao mesmo tempo em que deixava 
esse relato também já agradecia pela prontidão da secretária e do responsável 
pelo transporte em estarem resolvendo a situação do transporte escolar dessars 
crianças esperando que fosse resolvida da melhor forma possível e o mais rápid 
possível até porque na semana seguinte já começavam as aulas, e se não foss 
resolvido estaria fazendo nova visita e cobrando para que fosse solucionado ess 
pequeno impasse. Ainda sobre essa família comentou também que tinha entrad 
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em contato a respeito do acompanhamento da saúde e eram família que 
segundo o relato não recebiam nenhum auxílio do Governo Federal com Bolsa 
Família ou alguma coisa nesse sentido, nem do Governo do Estado; que tendo 
conversando com a Assistente Social Jackelyne Chemin Beraldo a mesma teria 
lhe dado os encaminhamentos de com quem deveria conversar e nessa semana 
mesmo estaria procurando os responsáveis para que essa família recebesse as 
visitas do pessoal responsável pela Assistência Social para que pudessem estar 
dando o suporte necessário a essa família. Parabenizou também a servidora 
Jackelyne pela prontidão em lhe responder e lhe repassar também os caminhos 
corretos para que pudessem estar tentando minimizar a situação dessa família. 
Ainda falou que na mesma ocasião esteve visitando o Colégio Áurea Aparecida 
Lopes, conversando com os funcionários e a direção da escola e a diretora 
Professora Silvia de Lima Capote, muito preocupada com a segurança dos alunos 
e o bem estar na escola lembrou da situação que já tinha sido assunto nesta 
casa, inclusive tinha oficio do Vereador Élcio o qual acompanhou em visita ao 
DER, a respeito da segurança em frente da escola, onde solicitavam uma 
lombada bem em frente ao portão porque os carros passavam em alta velocidade 
ali e nos horários de entrada e saída de alunos era grande o movimento de 
crianças, então era a preocupação da diretora e já tendo conversado com o 
Vereador Élcio estariam reencaminhando esse oficio ao DER para ver se desta 
vez seriam atendidos. O Presidente MARINO também desejou as boas vindas ao 
retorno de todos os vereadores e que tivessem um ano de muita paz, muitá 
alegria, muita saúde e muito trabalho, dizendo também que podiam existir 
divergências políticas dentro dessa casa de leis, mas com certeza o intuito era um 
só, de conseguirem o melhor para o município, e para que conseguissem o 
melhor tinham que estar trabalhando cada vez mais unidos, Executivo 
Legislativo; sabia que tinham que respeitar muito a Câmara que era um pod r 
independente e estava aqui para trazer uma harmonia nesse período de 202 
para que tivessem o êxito dos anos 2021 e 2022 conduzidos pelos Vereadore 
Edmundo e Élcio para que conseguissem cada vez mais melhorarem o 
trabalhos, mas sempre citava que era um conjunto, e juntos iriam com cartaz 
atingir os objetivos. Lembrou de que sempre falava que o município nessa, 
últimas eleições, tanto para deputados federais como estaduais, ficou muito berh 
representado e com certeza cada vereador que tenha trabalhado para defender 
uma bandeira de seus deputados iria correr atrás para conseguir cada vez mais 
trazer melhorias a todos os setores aqui do município; que sabia que em toda 
mudança de governo devia se esperar assentar a poeira da casa, e com certeza 
iriam estar lá cobrando e o Governador Ratinho continuaria atendendo cada vez 
melhor este município e no Governo Federal não era diferente, pois tinha mudado 
o Governo, mas com 'seus representantes no Governo Federal continuariam 
buscar recursos para o município. Na ORDEM DO DIA nada constou par 
votação. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador ISMAEL CÉSAR disse t r 
achado importante algumas colocações do Vereador Laurici com relação a famíli 
da região de Papagaios e dos atendimentos, dizendo ter ficado muito feliz pel 
Vereador ter procurado a secretária e buscado os encaminhamentos, pois e 
dessa maneira que se procedia. Disse que também lhe trazia bastante 
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preocupação com relação ao movimento na PR 364 pela seguinte situaçã : como 
a PR se reportava ao Governo do Paraná existiam normas com rel ção ao 
governo, normas que deviam ser seguidas através do DNIT e outros órgãos 
competentes e isso lhe trazia bastante preocupação. Lembrou que naquele local 
já existiam algumas lombadas que infelizmente não estavam sendo respeitadasI 
não por todos, mas alguns acabavam não respeitando a questão do limite de 
velocidade e isso preocupava bastante, até porque estavam na eminência de até 
o meio do ano ter o retorno dos pedágios e com o retorno dos pedágios sabiam 
que automaticamente o transito da BR 277 tendia a passar parte para cá e assim 
pensava que era um trabalho que teriam que ter bastante energia, o que sabia 
que os vereadores tinham e se somaria a isso também, mas com certeza trazia 
bastante preocupação e podiam contar com sua pessoa nesta situação. Encerrou 
afirmando acreditar ainda que na questão da família citada também já estava 
sendo encaminhado, mas igualmente se colocou à disposição. O Vereador ÉLCIO 
também destacou as falas em relação à PR 364 dizendo que até podiam observar 
que estava com frequência acontecendo trabalhos, principalmente no trecho de 
Inácio até Irati, no entanto tinham levado demandas, algumas até do mandato 
anterior, inúmeras demandas enviadas ao DER que não tinham sido atendidas 
Destacou também sobre a visita que tinha feito ao DER tendo sido muito bem 
recebido quando conversaram sobre essas demandas e também sobre demandas 
de outros vereadores quando na ocasião representaram o Vereador Jorge que 
não estava presente e tiveram o compromisso de que as obras seriam feitas 
aquelas demandas efetivadas, mas, no entanto, até o momento nada. Falou que 
questão na Escola Áurea Lopes era um trabalho simples, apenas uma lombada 
mas também de sinalização porque ali as crianças atravessavam a rua quando 
transporte escolar chegava ou saía, e dessa forma sugeriu que fizessem um 
união de forças com todos os vereadores e novamente encaminhassem o 
pedidos em forma de ofício com todas as demandas também dos anos anteriore 
e aí talvez, com insistência, tivessem seus objetivos e essas demandas 
concluídas. O Vereador JOÃO PRESTES fez um agradecimento que não poderia 
deixar de fazer a Deus por estarem todos reunidos em um só objetivo, para o bem 
de todos, de todo o município. Lembrou que há um ano atrás estava um pouco 
complicado em relação à sua saúde e nesse dia queria fazer esse agradecimento 
a Deus e aqueles que rezaram e oraram por sua recuperação, para que estivesse 
aqui de volta e aqui estava correndo atrás, fazendo os pedidos, trazendo os 
problemas não só do interior, mas também da cidade; que não eram atendidos 
em todos, mas uma boa parte já tinham as indicações prontas, citando as 
estradas de Florestal, Faxinai do Posto, Alemainha e Góes, onde a patrulha 
estava trabalhando e que era um pessoal bem trabalhador. A respeito da PR 364 
falou sobre a sinalização e como usava todos os dias, de dia e a noite, 
principalmente em dias de neblina era bem complicado com a falta de placas e 
falta de sinalização; que tinham acidentes acontecendo todos os dias e isso 
preocupava bastante, e assim se colocou também à disposição para estar junto e 
fazerem o que fosse de melhor para o povo. O Vereador JORGE BOEIRA 
destacou o bom trabalho que a Patrulha Rural do CONDER, como o Vereador 
João tinha frisado, vinha fazendo na região da Alemainha, Góes Artigas e Faxinai 
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do Posto, onde estava sendo feito um trabalho de reabertura e de reestrpturação 
de boa qualidade como nunca tinha havido, deixando uma história muito bonit , 
bom para o desenvolvimento daquela região, para o escoamento dos produto 
dos agricultores daquela região, dando mais comodidade e melhor qualidade d 
vida. Parabenizou o Executivo Municipal que vinha acompanhando os trabalho 
dessa equipe quase todos os dias, quando já às seis horas da manhã estava I' 
acompanhando os trabalhos de reabertura e reestruturação daquela estrada qu 
estava ficando bem reestruturada e boa mesmo. Ainda citou quanto à PR 36 
lembrando que há mais de seis anos vinha cobrando faixas de sinalização na 
regiões serranas e fazia tempo que vinha cobrando sinalização com refletores a 
menos onde tinha mais neblina; uma melhor qualidade nas faixas da rodovia 
também redutores de velocidade na comunidade de Góes Artigas onde era muito 
perigoso e já tinham acontecido acidentes; que tinha cobrado a responsável pelo 
DER, Engenheira Lucimara, e inclusive o presidente da casa no ano passado 
esteve junto à mesma com o Vereador Laurici quando não pode estar junto, e na 
ocasião houve o compromisso de se retirar árvores próximo da rodovia, um 
compromisso de se resolver alguns problemas, mas até o momento nad , 
continuava sem resposta e um descaso com a população, os usuários da PR, 
achava que deveriam ir além, irem até a diretoria regional do DER em Pont 
Grossa; que não lembrava o nome do representante geral do DER mas deveria 
ir até o mesmo, e já que não se resolvia aqui na região deviam encaminhar &foi 
lá solicitando para que viessem a ser atendidos senão ficariam repetind 
inúmeras vezes o que não se queria fazer, o que achava ser irresponsabilidade. O 
Vereador JULIO desejou um bom ano de trabalhos a todos os vereadores e j" 
tendo experiência em dois anos de mandato esperava que isso fosse usado d 
maneira positiva. Pontuou duas situações em relação à fala dos Vereadore 
Dimas e João sobre as estradas rurais dizendo que eram muito válidas 
pertinentes, principalmente a estrada do Gavazone que precisava para ter acess 
há muitas comunidades sendo extremamente importante e precisando ter 
cuidado da gestão. Sobre a fala do Vereador João disse que gostaria d 
acrescentar quanto aos pedidos que tinham feito nesse dia e nos anteriore 
lembrando do pedido de uma ponte que dava acesso à casa da professor 
Raquel Godói, próximo à localidade de São Domingos, onde inclusive a avó d 
Vereador João era moradora daquele local, e assim gostaria de acrescenta!, 

Ei i  reforçando esse pedido também. Falou em relação ao Banco ITA(.1 contando tr 
sido procurado nesta semana por um servidor aposentado pelo Fundo Municip I 
de Previdência que relatou a dificuldade de trocar uma senha quando já estava 
tentado há três dias porque no primeiro dia havia mais de cinquenta pessoas na 
sua frente, sendo bem em uma época de pagamento de aposentados; que n 
segundo dia a pessoa responsável não tinha vindo e no terceiro dia estav 
tentando, pois precisava fazer aquela senha, e lhe relatou também que outra 
pessoas tiveram problemas em conseguir um empréstimo consignado, quand 
estava falando de quatrocentos servidores da ativa mais em torno de ce 
servidores já aposentados. Falou que esta instituição financeira tinha ficad 
responsável em efetuar os pagamentos, não prestava o atendimento necessári , 
e como servidor e representante do povo não pedia que a instituição tratasse de 
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forma diferente os servidores dos demais correntistas, mas o que pedia era ce 
instituição melhorasse e colocasse mais pessoas, pois de certa forma o muni rim 
estava colaborando com a instituição a partir do momento que todos os servidore 
passaram a abrir contas, contando que não possuía conta corrente ness 
instituição e quando o município firmou o convênio passou a utilizar acreditand 
que assim a instituição teria lucros e benefícios com a inclusão de todos o 
servidores e nada mais justo que esse atendimento fosse bem feito, e assim 
como tinha sido procurado no dia anterior estaria formulando um ofício e 
estudando a melhor forma de entrar em contato com a gerência, se comunicais-
com os responsáveis, e também fazer a cobrança, pois já tinha um pedido que 
inclusive estava no Ministério Público sobre uma reclamação quanto ao banco 
que não se recordava se era especificamente sobre o mesmo assunto, mas essa 
instituição já vinha dando mostras de que estavam prestando um mal atendiment 
para a população; que era suas responsabilidades e deveria fazer as cobrança 
que estaria fazendo a partir da próxima semana, cobranças necessárias 
devidas. Todos os vereadores que usaram a palavra durante a sessão deram a 
boas vindas ao Assessor Jurídico da Presidência Daniel Dalzoto, desejando ao 
mesmo um bom trabalho dizendo que com sua experiência viria a somar nas 
atividades do Legislativo. O Presidente falou sobre a Indicação de Serviço desse 
dia que fez juntamente com o Vereador Élcio, da qual já existia Indicaçã 
apresentada pelo Vereador Julio, sobre a questão da Rua Visconde d 
Guarapuava, uma rua em que estava sendo terminada a obra e já tinham visto a 
colocação de uma lombada em uma altura, mas pedia encarecidamente antes 
que acontecesse uma tragédia nessa rua que por ser uma rua bem extensa era 
preciso a colocação de pelo menos mais duas lombadas, próximo da Escola  
Oficina e também próximo da APAE, principalmente por causa aos alunos d 
APAE, então, antes que acontecesse uma tragédia nessa rua pedia  
encarecidamente colocando o Vereador Ismael como interlocutor junto a 
Executivo para que fosse atendido o mais rápido possível porque já existia o 
registro de Indicações aqui na Câmara e para que não viesse a causar um 
problema futuro para o próprio município. Sobre o Ofício 012/2023 recebido dó 
Executivo comentou que tratava de uma construção com recursos do Governo 
Federal através do Deputado Aliei Machado que contemplaria o município corh 
uma obra de infra estrutura para a construção de espaço para a venda de 
produtos da agricultura familiar, o "Chalé do Produtor", o qual esperava que em 
breve o Executivo começasse a fazer o projeto de execução e principalmente qu 
esse espaço fosse construído em um local adequado, mas que fosse beri  
centralizado justamente para facilitar a venda pelos vendedores ambulantes qu 
vendiam os produtos da agricultura familiar. Sobre a questão do banco ITAU 
lembrou que no ano anterior tinha sido feita uma denuncia no Ministério Públic 
sobre o mau atendimento dessa instituição; o descaso que estavam tratando nã 
só os funcionários efetivos e pensionistas, mas no geral um mal atendimento 
população; que essa denuncia tinha virado um inquérito para averiguação, só qu 
infelizmente a reposta que receberam foi de que tinha sido arquivado, então vi 
com muita preocupação essa questão e era muito importante o relato do Vereador 
Julio para que continuassem cobrando e se fosse preciso fazer mais denuncias 
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deveriam fazer sim e era companheiro para isso. Agradeceu as presenças 
também desejou as boas vindas ao doutor Daniel, que viesse a somar par 
continuarem fazendo um grande trabalho ao município através da Câmara d 
Vereadores. Antes de encerrar informou que devido a problemas técnicos est 
sessão não tinha sido transmitida pelo site da Câmara Municipal, send 
transmitida apenas pelo Facebook, e que a equipe técnica já estava trabalhand 
para solucionar esses problemas o mais breve possível, agradecendo 
compreensão de todos. Nada mais havendo encerrou a presente sessã 
deixando convocada nova sessão ordinária para o dia seis de fevereiro de doi 
mil e vinte e três, as dezoito horas, ficando lavrada a presente Ata que após lida 
achada de conformidade foi assinada porto.'s vereadores presentes. 
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