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ATA n.° 006/2023 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS 

Ata da sexta sessão ordinária, primeiro período da terceira Sessão Legislativa, da 
décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do 
Paraná, realizada ás dezoito horas do dia seis de março de dois mil e vinte e três, 
presentes na sessão todos os vereadores. Ao iniciar o EXPEDIENTE 
considerando o envio antecipado da Ata n.° 005/2023, da sessão do dia vinte e 
sete de fevereiro de dois mil e vinte e três, nos termos do Artigo 159 do 
Regimento Interno a mesma foi colocada em apreciação e aprovada sem 
ressalvas com os votos favoráveis de todos os presentes. Em seguida constou a 
leitura dos Requerimentos de números 03/2023 dos Vereadores Élcio Wszolek, 
Laurici José de Oliveira e Marino Kutianski requerendo "Informações sobre a 
existência de estudo técnico prévio para a elaboração da concorrência n.° 
001/2023, entre outras providências" e n.° 04/2023, do Vereador Marino Kutianski 
requerendo "Informações sobre a restituição de valores repassados a empresa 
Phibo Engenharia e Consultoria de Construção Civil, a qual teve seu contrato 
rescindido com o poder executivo municipal", ambos encaminhados para votação 
ao final do Expediente. Após, constou a leitura das Indicações de Serviço 
apresentadas pelos vereadores na seguinte ordem: Indicação n.° 021/2023 
solicitando "Recuperação de um trecho de estrada na comunidade de São 
Domingos passando pela propriedade do senhor Emiliano Levinske estendendo-
se até a propriedade do senhor Ricardo Brugnolle Blini", do Vereador Dimas Vier; 
n.° 022 - "Colocação de manilhas na estrada da comunidade de Santa Rita, 
saindo da estrada grande e dando acesso a estrada que vai até a propriedade do 
senhor Luís Marcelo e do Senhor Sebastião (conhecido como Tiãozinho)", do 
Vereador Gilberto Bello; n.° 023 solicitando - "Instauração de procedimento para 
averiguar as más condições de atendimento da agência 5206 do Banco ltaú do 
município de Inácio Martins/PR", esta direcionada ao Presidente do Banco Central 
do Brasil Roberto Campos Neto, dos Vereadores Élcio, João Devarci, Julio e 
Marino; n.° 024 - "Solicita que seja disponibilizado transporte escolar para os 
alunos que começaram a frequentar o curso de Formação de Docentes no 
período da tarde do Colégio Cívico Militar Parigot de Souza", dos Vereadores 
Élcio e Marino; e números 025 e 26, do Vereador João, solicitando "Patrolamento 
e cascalhamento nas estradas da comunidade Quarteirão dos vieiras, passando 
pelas propriedades dos senhores, Tivico Vieira, Antônio Prestes, Ademir Vieira, 
Laurentino Prestes e Sergio Boeira" e "Patrolamento nas estradas da comunidade 
de Florestal, sentido a comunidade de Goês Artigas, passando pelas 
propriedades dos senhores Juraci Miranda, Joel da Costa, Antônio Lima e Arildo 
Morais". Devidamente comentadas pelos proponentes todas as Indicações foram 
encaminhadas para o Executivo Municipal e ao• Presidente do Banco Central do 
Brasil. Após, constou a leitura do Ofício 045/2023 do Executivo Municipal em 
resposta ao Requerimento n.° 02 de 2023 que solicitou "Informações sobre 
gratificações concedidas a servidores e existência de regulamentação de 
distribuição de honorários de sucumbéncia da Fazenda Municipal, entre outras 
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providências" apresentado pelos Vereadores Élcio Wszolek, João Devarci 
Prestes, Julio Armando Canido Mendez, Laurici José de Oliveira, Marino 
Kutianski. Procedida a leitura o Presidente determinou que fosse encaminhado 
cópia do ofício e demais documentos que acompanhavam a resposta do 
Requerimento aos vereadores proponentes, como também deixou à disposição 
dos demais vereadores. Nos termos do Artigo 162, Inciso II; Artigo 223, Inciso 
VIII, e Artigo 241, Parágrafos Primeiro e Segundo, do Regimento Interno, iniciou-
se o processo de discussão e votação dos Requerimentos 003 e 004/2023 
quando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura das 
proposições com a respectiva justificativa e após as leituras colocou as matérias 
em discussão, tendo sido as mesmas comentadas pelos proponentes, cujos 
comentários constam na gravação da sessão disponível no site da Câmara 
Municipal. Após as discussões os Requerimentos foram colocados 
individualmente em votação, ambos aprovados com todos os votos favoráveis, e o 
Presidente determinou também o encaminhamento ao Poder Executivo. Na 
TRIBUNA apenas o Vereador LAURICI que iniciou parabenizando os vereadores 
pelas Indicações de Serviço dos últimos dias e também as desse dia 
principalmente a Indicação do Presidente e do Vereador Élcio de n.° 024/2023 da 
qual até quis comentar alguma coisa, mas como não cabia acrescentar nenhum 
comentário, haja visto que não tinha feito parte da Indicação, deixou para fazer 
sua fala a respeito, mas o que iria falar o Vereador Élcio já tinha falado tudo 
graças ao seu conhecimento até porquê fazia parta há muito tempo da educação 
no município, e queria dizer que esteve presente em uma reunião no Colégio 
Cívico Militar Parigot de Souza exatamente no dia em que tinha sido comentado a 
respeito do transporte desses alunos porque sua filha fazia parte dessa turma, 
desse curso de formação de docentes, e devido a ser uma das alunas desse 
curso tinha participado da reunião com os pais dos demais alunos e nesse dia 
tinha sido comentado a respeito desse transporte onde os responsáveis, 
professores e pedagogos, tinham repassado não exatamente à sua pessoa, mas 
a todas as pessoas que estavam participando desse encontro nesse dia que já 
tinham tido duas conversas com o pessoal responsável pelo transporte no 
município aonde a primeira resposta tinha sido que não era responsabilidade do 
município porque deveria e era do Estado, e aqui deixava a sua crítica, assim 
como o Vereador Élcio também já tinha feito neste dia ao Governo do Estado 
porque acompanhavam e a propaganda era muito grande a respeito da educação 
no Paraná, mas se fossem analisar a fundo muitas dessas despesas, necessárias 
para a educação, o município tinha que fazer a complementação, e assim sendo 
reiterava o pedido dos vereadores com a certeza que o município não iria se 
furtar em dar o atendimento a esses alunos que tanto necessitavam, haja visto 
que era uma tarde por semana, nas terças-feiras, como estava bem colocado na 
Indicação, e assim esperava que o município pudesse dar o atendimento a esses 
alunos que tanto sonhavam em continuar com a educação e em serem 
educadores, e tanto precisavam dessa força do município. Encerrou falando que 
nesse caso especifico parabenizava os vereadores pela iniciativa e esperava que 
o município pudesse dar mais esse suporte, haja vista que era obrigação do 
Estado, mas se fossem esperar a boa vontade do Estado imaginava que isso 
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talvez nem acontecesse. Sem matérias para votação na ORDEM DO DIA iniciou-
se a EXPLICAÇÃO PESSOAL com o Vereador GILBERTO BELLO o qual 
relatou que na última terça-feira esteve no Pronto Atendimento para uma consulta 
tendo passado boa parte da tarde e boa parte da noite e gostaria de fazer relatos 
do que tinha acontecido lá. Contou que estava ali com o pessoal para consultar; 
que tinha demorado um pouco a consulta, aproximadamente uma hora e meia; 
que tinha sido chamado pelo pessoal lá de dentro que tinham lhe chamado e 
pedido ajuda para conversar com o povo que estava ali, lhe repassando a 
situação que estava lá dentro em que uma pessoa estava sendo entubada e 
ainda tinham duas emergências, quando conversou com o pessoal que estava lá 
e falou a eles que voltaria à noite, pois já tomava remédio para pressão e assim 
voltaria à noite; que tinha um rapaz de São Domingos com dores no braço e logo 
após tinha chegado outro rapaz da localidade do Vereador Edmundo que tinha 
sofrido queimaduras de terceiro grau. Disse que o relato que queria fazer era da 
eficiência do trabalho do pessoal do PA contando que este senhor lá do São 
Domingos estava enfartado, quase voltou embora, e o médico havia falado que se 
tivesse voltado teria morrido na estrada, e salvaram a vida dele ali; que o rapaz a 
que se referiu tinha sido levado por primeiro para Ponta Grossa e depois soube 
que tinham o levado até Curitiba para tratamento de queimados no Hospital das 
Clínicas; que tinham sido chamadas duas UTI's Móveis, uma para o senhor 
entubado e outra para este último senhor, do qual até tinham familiares que 
estavam nervosos com a situação do mesmo e tinha sido explicado, o que 
acompanhou tudo, que não podia ser levado de outra maneira sendo preciso uma 
UTI Móvel e com um médico, pois caso contrário se acontecesse alguma coisa na 
viagem o e mesmo perderia a vida. Assim, disse que estando lá e acompanhando 
todo este trabalho dava os parabéns pela eficiência do trabalho do pessoal do PA, 
pois tinham salvado vidas naquele dia. Citou ainda que nesse período tinha só 
uma médica, mas foram chamados mais dois médicos e todo mundo tinha sido 
atendido até a noite quando ainda estava cheio de gente, e falava que o trabalho 
do pessoal ali, médicos e enfermeiros, era muito eficiente mesmo tendo pouco 
recurso lembrando que na década de noventa ali eram feitas cirurgias, partos e 
cesarianas, no tempo do Doutor Mazepa, e após isso as coisas mudaram, mas 
mesmo assim tinham um bom trabalho lá e o povo estava muito bem abrigado 
quando precisava em alguma emergência do PA. O Vereador MARINO também 
falou um pouco sobre a questão da formação de docentes, do qual o Professor 
Eido já tinha falado com total conhecimento, mas queria falar o porquê de terem 
feito a Indicação de Serviço contando que tinha sido procurado por um senhor do 
Santa Rita, localidade do interior, o qual lhe relatou e pediu encarecidamente que 
intervissem junto ao Prefeito Municipal e também com a Secretária da Educação 
para que disponibilizassem o transporte a esses alunos; que como era de 
conhecimento de todos sabiam que a educação era o principio de tudo e o quanto 
era importante para estes alunos, já que estavam fazendo um esforço grande 
para virem na formação desse curso e infelizmente até então não tinham o 
transporte escolar disponível. Citou que eram doze alunos no total, mas eram dez 
alunos da mesma linha da localidade do Rio Claro, dessa região ali, sendo outros 
dois alunos da Jaguatirica e do Santini, então, via que não era difícil o poder 
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municipal disponibilizar esse transporte para eles porque estavam pedindo um 
transporte de retorno, pois na parte da manhã já vinham com transporte do 
município, e assim não seria disponibilizado outro veículo para ir buscá-los, então, 
esperava que o prefeito com a secretária tivessem um bom senso e 
disponibilizassem esse transporte para não parar com o sonho desses alunos, 
pois como esse próprio pai tinha lhe relatado, fazia de tudo para sua filha estudar, 
mas se via de mãos amarradas, impossibilitado de fazer o sonho dela continuar, 
então esperava através dessa Indicação que viessem a atender não os 
vereadores, mas os alunos que estavam precisando desse transporte. Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a presente sessão ficando convocada nova 
sessão ordinária para o dia treze de março, no horário regimental, ficando lavrada 
a presente Ata que após lida e achada de conformidade foi assinada por todos os 
vereadores presentes. 
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