
1 b 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
ESTADO DO PARANÁ 

	 ster- 

ATA n.° 006/2022 

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

Ata da quarta sessão ordinária, primeiro período da segunda Sessão Legislativa, da 
décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte 
e dois, presidida pelo Vereador Élcio Wszolek, registrada a presença de todos os 
vereadores. Iniciando o EXPEDIENTE e considerando o envio antecipado das Atas 
de números 004 e 005 de 2022, das Sessões Extraordinárias dos dias sete e 
quatorze de fevereiro, nos termos do Artigo 159 do Regimento Interno o Presidente 
declarou aberta a discussão e votação das mesmas, as quais foram aprovadas sem 
ressalvas. Na seqüência solicitou a leitura do Projeto de Lei de 001/2022 do 
Vereador Marino Kutianski - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar 
Incentivo financeiro Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de 
Combate às Endemias" encaminhado para análise das Comissões Permanentes. 
Em seguida, também do Vereador Marino, o Requerimento de n.° 001/2022 
solicitando do Executivo Municipal a seguinte informação: "Se os serviços que estão 
sendo executados na Rua Visconde de Guarapuava, partir da Rua Dom Pedro II 
(Escola Oficina), sentido Vila São Roque (Vila Borges) e Rua Mal. Floriano desde a 
Rua Barão de Capanema até o morro, compreendem além da pavimentação 
serviços de galerias pluviais e obras de saneamento básico, caso ainda não exista 
saneamento em alguma das ruas citadas; qual o valor a ser investido na referida 
obra; a planilha de custos da mesma e ainda qual a fonte dos recursos que estão 
sendo investidos". Nos termos do Artigo 162, Inciso II; Artigo 223 inciso VIII, e Artigo 
241, parágrafos primeiro e segundo do Regimento Interno, o Presidente colocou o 
Requerimento em discussão quando o proponente expôs sua justificativa e ao ser 
colocado em votação foi aprovado com todos os votos favoráveis e despachado ao 
Executivo Municipal. Após, constaram as Indicações de Serviço n.° 013/2022. dos 
Vereadores Élcio Wszolek e Marino solicitando "Melhorias para o escoamento de 
águas pluviais na Rua Professor Adelson Pedro Gonçalves" e n.° 014/2022, do 
Vereador Élcio solicitando "Serviços de manutenção nos trechos sem pavimentação 
das seguintes ruas: Rua Genauro Pacheco Gomes, Rua Benjamin Constant, Rua 
Barão de Capanema e Rua José de Mattos Leão", ambas também encaminhadas 
para o Executivo Municipal. Após, o Presidente solicitou a leitura do Oficio n.° 
011/2022 assinado por todos os vereadores e encaminhado para a 
Superintendência dos Correios no Paraná solicitando melhorias no atendimento da 
Agência dos Correios local e para encerrar o Expediente constou a leitura do Edital 
de Convocação de Audiência Pública da Secretaria Municipal da Saúde e Fundo 
Municipal de Saúde referente ao Terceiro Quadrimestre de 2021, a acontecer no dia 
24 de fevereiro, às nove horas, no Plenário da Câmara Municipal, ao qual o 
Presidente comentou ter autorizado o uso do Plenário e também falou sobre a 
importância dessa Audiência Pública reforçando aos vereadores o convite para 
participação. Na TRIBUNA o Vereador DIMAS VIER falou sobre um assunto que 
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disse ser de extrema importância para os munícipes contando que estavam em cima 
de conseguir a ligação asfáltica entre os municípios de Inácio Martins a Cruz 
Machado e para isso teve um contato com os vereadores de Cruz Machado quando 
falaram em fazer uma reunião em conjunto com todos os vereadores dos dois 
municípios para discutirem este assunto e levar ao Governo do Estado junto com 
seus deputados, os prefeitos e vice prefeitos, e com essa união achava que iriam 
conseguir dar o primeiro passo para conseguir esse asfalto que era de extrema 
importância, pois era de conhecimento e preocupação de todos, e assim queriam 
buscar conseguir essa ligação que era de grande importância e necessidade. 
Enfatizou que a recuperação da estrada nem tinha chegado ao Gavazzoni e já 
precisava de reparos falando ao Vereador Marino que já tendo sido prefeito sabia 
das dificuldades dessas estradas, e assim buscariam junto ao governo conseguir 
trazer os recursos para a construção desse asfalto que seria de grande importância 
para todos. O Vereador ISMAEL falou sobre a situação que tinha chegado ao seu 
conhecimento com relação ao ofício enviado pela Vara do Trabalho de lrati falando 
da importância do funcionamento desta Vara e em continuar funcionando, para 
todos os municípios da região, citando também o beneficio que trazia para os 
cidadãos desse município porque todos sabiam das dificuldades de quando não 
existia esse e outros tipos de trabalho em que o cidadão precisava acessar estes 
serviços fazendo neste dia esse pedido e se manifestando a favor de manter-se a 
Vara do Trabalho que atendia todos os municípios da região de kat' conforme já 
citado no ofício, e pediu também aos demais vereadores que optassem por manter 
esse serviço relatando isso na Tribuna por achar que era de grande importância para 
todos os municípios da região e também para a população deste município. O 
Vereador JORGE falou que na última semana tinha recebido informações de que a 
diretora da escola Pedro Molinari senhora Kerle teria falado que tinha perseguido 
muito ela no passado e assim queria deixar claro algumas coisas que aconteceram 
no dever de sua obrigação como vereador. Lembrou que no dia 22 de setembro de 
2015, conforme tinha registrado em seu aparelho celular e em suas redes sociais, 
tinha recebido às 21 horas e 37 minutos uma denuncia contra a senhora Kerle, da 
qual fez a leitura para conhecimento dos demais vereadores sem citar o nome dos 
envolvidos, sendo de um membro da APMF da escola Góes Artigas. Que depois de 
recebida essa denuncia tinha ido atrás de alguns funcionários da escola de Góes 
Artigas, conversado com alguns funcionários e também com a tesoureira e 
secretária da APMF e confirmado que na ocasião tinham algumas coisas 
supostamente erradas naquele caso, e quando a professora Kerle falava que lhe 
perseguia no passado tinha sido através de uma denuncia que tinham levantado e 
formado uma Comissão, e ao levantarem os fatos conversando com alguns 
funcionários e pais era real que estava acontecendo alguma coisa errada, onde o 
dono de ume empresa, de Cascavel, vinha e recebia um cheque que era assinado 
pela APMF e com recursos do PDDE, assinado pela diretoria da APMF, e apenas 
deixava as notas mas os produtos não chegavam até a escola. Que ao procurarem 
este senhor o mesmo falava que tinham que conversar com a secretária municipal; 
que tinha conversado com os pais e professores envolvidos buscando algumas 
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informações e um certo dia passando pela escola o carro da Secretaria estava nessa 
escola e antes de bater na porta ouviu a secretária falando alto seu nome e o dono 
da empresa também falando seu nome; que tinha pedido licença e entrado e 
quiseram ser mal educados com sua pessoa quando se apresentou como vereador 
na função de fiscalizador e mandou este senhor ficar em seu lugar porque estava 
supostamente em um esquema de corrupção dentro do município, e como 
vereadores tinham que cumprir seus deveres;.que veio na Câmara e comunicou em 
Tribuna; criaram uma Comissão e ouviram as pessoas, mas antes de fazerem essa 
Comissão pediram que entregassem os produtos, pois já faziam três meses que 
tinham emitido o cheque e as notas fiscais, mas os produtos ainda não tinham 
chegado na escola supostamente já tendo ido para o bolso de alguém o dinheiro; 
que tinham filmado e feito fotos do dono da empresa entregando os produtos para 
não formarem uma CPI, entregando os produtos desviados da escola da Góes 
Artigas. Disse que naquele ano deveriam ganhar um Oscar do ano por terem feito o 
dinheiro público voltar depois das más intenções e isso não era perseguição e sim 
cumprir o dever. Contou ainda que havia pedido à assessoria jurídica do Legislativo 
que formulasse um Requerimento pedindo o afastamento dessa senhora da diretoria 
imediatamente e que o Executivo atual investigasse formando uma comissão de 
funcionários para investigar a conduta dessa servidora porque iria levar esse caso 
até o Ministério Público para que não viessem a perder os recursos do PDDE no 
município por mau uso do dinheiro público, e o que tinha acontecido era isso, 
devolveram, mas a intenção era o desvio, por isso pedia que formalizassem esse 
ofício e encaminhassem esse Requerimento imediatamente ao Executivo pedindo o 
afastamento dessa servidora até que fosse feita uma investigação da sua conduta e 
que fosse formada uma comissão dentre os funcionários para investigar um suposto 
desvio ou esquema em notas da APMF naquela época. Encerrou contando que já 
estava solicitando cópia do processo junto à secretaria da casa para encaminhar na 
íntegra junto com esse requerimento. Encerrando o uso da Tribuna o Vereador 
JULIO fez dois destaques importantes no município contando que tinha participado 
no dia anterior da quarta corrida de Moto Cross do Grupo Inalama onde puderam 
notar uma participação maciça de motoqueiros tanto da região como de cidades 
mais longe, no Quarto Encontro de Trilheiros conhecido como Trilhão lnalama, que 
acontecia no município, dizendo ser um evento em que a cada vez vinha se 
tornando marcante as presenças e se tomando fixo no calendário de eventos do 
município, parabenizando a diretoria do lnalama pelo evento. Também falou que no 
final de semana tinha ficado sabendo de uma feliz notícia quando o Coronel Renato 
Taborda tinha assumido o Quarto Comando da Polícia Militar em Ponta Grossa onde 
tinha acompanhado que o jornalista Kleber esteve presente no evento e na 
oportunidade em que esteve fazendo a leitura dessa notícia se deparou com um 
trecho em que um jornalista teria colocado que o ato tinha sido pouco prestigiado 
pelos prefeitos da região da AMCESPAR e até por outras autoridades, e assim 
gostaria de parabenizar o Coronel por alcançar mais essa posição dentro da PM e 
dizer que enquanto vereador acreditava que os demais também não tinham recebido 
nenhum convite e nem tinha vindo diretamente para esta casa, pois se tivessem 
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enviado certamente algum representante teria ido ao evento, falando isso para 
registrar a felicidade de ter um martinense num posto de comando como esse, que 
acreditava que seria muito benéfico para a população ter um Coronel engajado 
nesse posto, e registrou que nesta casa não tinha chegado nenhum convite mesmo. 
Na ORDEM DO DIA constou em segundo turno de votação os Projetos de Leis do 
Executivo de números 020 de 2021 propondo a autorização ao Executivo Municipal 
para doação de imóvel urbano a Mitra Diocesana de Guarapuava - Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, para que fosse utilizada como sede da Capela Nossa Senhora 
de Fátima com as condições de uso previstas nos artigos da lei e número 023 de 
2021 propondo instituir no âmbito do município gratificação pela participação em 
órgãos de deliberação colegiada do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
de Inácio Martins - INÁCIOMARTINSPREV, autarquia gestora do Regime Próprio de 
Previdência Social do município. Colocados em discussão os projetos não 
receberam comentários e foram aprovados pela maioria dos votos, registrando-se 
novamente apenas o voto contrário do Vereador Laurici José de Oliveira ao projeto 
de doação de imóvel para Mitra Diocesana, e passaram a constar como Lei n.° 
1014/2022 - Autoriza o Executivo Municipal a doar um imóvel urbano à Mitra 
Diocesana de Guarapuava - Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Inácio Martins, 
CNPJ n.° 75.643.148/0031-69, para que seja utilizada como Sede da Capela Nossa 
Senhora de Fátima" e Lei n.° 1015/2022 - "Institui, no âmbito do Município de Inácio 
Martins, gratificação pela participação em Órgãos de deliberação colegiada do 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Inácio Martins - 
INÁCIOMARTINSPREV, Autarquia gestora do Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de Inácio Martins". Ainda em segundo turno constou a aprovação com 
todos os votos favoráveis do Projeto de Lei do Legislativo n.° 010/2021 de 
proposição dos Vereadores Élcio Wszolek, Julio Armando Canido Mendez e Marino 
Kutianski propondo declaração de Utilidade Pública para a Associação de 
Moradores Nossa Senhora de Fátima, que passou a constar como Lei n.° 1016/2021 
- "Declara de Utilidade Pública Municipal a "Associação dos Moradores Nossa 
Senhora de Fátima - ANSEFA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ com o n.° 
43.372.326/0001-52, com sede na Rua Genauro Pacheco Gomes, n.° 728, Centro, 
Inácio Martins — PR.". Após aprovadas às leis o Presidente determinou que todas 
fossem enviadas para sanção pelo Executivo Municipal. Em primeiro turno 
constaram os Projetos de Leis também do Executivo de números 005/2022 
solicitando "Autorização para alterar o Plano Plurianual 2022-2025, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 2022, a proceder abertura de Crédito Especial no 
Orçamento Geral do município para o Exercício de 2022, no valor de R$ 30.000,00 
(Trinta mil reais), e n.° 006/2022 "Institui o Programa de Recuperação Fiscal — 
REFIS, no exercício de 2022". Sem receber comentários os projetos foram 
aprovados com todos os votos favoráveis em primeiro turno e voltariam para votação 
em segundo turno na próxima sessão. Sendo as matérias para votação iniciou-se a 
EXPLICAÇÃO PESSOAL com o Vereador DIMAS VIER contando que nesse dia 
teve uma conversa com o prefeito e assim não iria fazer uma Indicação de Serviço 
para uma estrada que ligava a comunidade de Madeirit ao Riozinho, comunidade 
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dos Nunes, pois segundo o prefeito já iria disponibilizar as máquinas para fazer a 
recuperação daquela estrada que também se encontrava em péssimas condições, o 
que era de conhecimento de outros vereadores que também circulavam por ali de 
passagem, e assim nem faria a Indicação para que essa estrada, de grande fluxo de 
carros e caminhões pesados, fosse recuperada. O Vereador JORGE concluiu a fala 
da Tribuna afirmando que, como esse tipo de processo que havia comentado não 
prescrevia era por isso que estaria encaminhando esse requerimento para a 
formação de um processo administrativo e para o afastamento imediato desta 
servidora que estava na direção da escola, que era um cargo bem elevado, então 
tinham que colocar isso a limpo, certinho, e imediatamente estaria encaminhando 
essa documentação que o jurídico estaria formalizando conforme seu pedido, com 
toda a documentação; as pessoas que tinham ouvido; as provas que tinham em 
fotos, e tudo aquilo que tinha também, e que iria encaminhar para que fosse 
investigada essa conduta. Falou que na semana anterior tinha feito uma visita 
também na escola de Góes Artigas e queria parabenizar a secretária da educação 
que tinha estado presente na casa nesse dia para falar sobre o Projeto do Consórcio 
que o município deveria aderir para auxiliar na gestão dos recursos, parabenizando 
pelo carinho que tratavam aquela escola, muito bem arrumada, pintada, com 
carteiras novas, onde dava orgulho de levar as crianças e ver lá os professores em 
um ambiente aconchegante e bonito mesmo, parabenizando estas ações da 
Secretaria de Educação do município que tinha reformado também uma escola que 
tinha solicitado, o GEMEI Meu Pequeno Mundo, lembrando que no final do ano de 
2020 estiveram visitando junto com o Chefe do Executivo e conversando com a 
diretora, e agora já podiam ver que a escola estava mais bonita, tinha sido 
reformada e o telhado trocado, e assim estavam de parabéns tanto a secretária da 
educação quanto o prefeito pelo bom trabalho que vinham prestando, pois sabiam 
que o primeiro passo de qualquer pessoa era o aprendizado, a educação. O 
Vereador MARINO falou um pouco sobre a Indicação de Serviço que tinha 
apresentado junto com o Vereador Élcio contando que na parte da manhã tinha ido 
visitar a Rua Professor Adelson Gonçalves através da solicitação da moradora Rose 
Ferreira e chegando ao local via a preocupação de todos os moradores e não 
apenas da moradora que tinha feito o pedido, pois como o presidente já tinha falado, 
após grandes chuvas seus telefones recebiam muitas mensagens e cobranças e 
assim tinha ido até lá para ver pessoalmente o que estava acontecendo onde viu 
que era um descaso, com esgoto a céu aberto, as ruas cheias de buraco mesmo, e 
a preocupação era justamente com a água, pois nas moradias dali depois das fortes 
chuvas e com o esgoto a céu aberto estava entrando água, então até um dos 
motivos de seu Requerimento nesse dia era porque justamente essa rua era paralela 
à Marechal Floriano Peixoto onde seria realizada uma obra, e o intuito era 
justamente que através de uma equipe técnica do município fosse efetuado um 
levantamento, pois era um rua curta onde tinham bastante moradores que estavam 
sofrendo, sendo uma questão que pedia que fosse olhada com bons olhos porque o 
pedido que estavam fazendo era em defesa d.-3 população, a exemplo de outras ruas 
como a Barão de Capanema que em todas as chuvas já acontecia e tinha 
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Indicações do Vereador Dimas, do Vereador Élcio e do Vereador Julio, onde era um 
problema muito sério também, perto da fábrica de jeans, em que todas as chuvas 
que acontecia a população vinham lhes cobrando e cobrando com direitos, porque 
através do IPTU era cobrado contribuição de melhoria então estavam mais que no 
direto e como representantes do povo, como a voz do povo, tinham que cobrar do 
Poder Executivo também, deixando registrado que como vereador já tinha 
apresentado um projeto de lei par que toda obra de pavimentação primeiro fosse 
feito as galerias pluviais e também a rede de saneamento básico. Nada mais 
havendo a ser tratado o Presidente encerrou a presente sessão e em virtude do 
ponto facultativo do feriado de Carnaval, convocou a próxima sessão ordinária para 
o dia dois de março no horário regimental, ficando lavrada a presente Ata que após 
ser achada de conformidade e aprovada foi assinada por todos os vereadores 
presentes. 
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