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ATA n.° 020/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA VINTE E TRÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS 

Ata da décima sétima sessão ordinária, primeiro período da segunda Sessão 
Legislativa, da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia vinte e três de maio de dois mil e vinte e 
dois, ausente o Vereador Ismael César Padilha. Iniciando o EXPEDIENTE nos 
termos regimentais o Presidente declarou aberta a votação da Ata n.° 019/2022, 
da sessão do dia 16 de maio, aprovada com todos os votos. Na seqüência foram 
lidas as Indicações de Serviço n.° 056/2022 - "Solicita ao Poder Executivo 
Municipal a Contratação de Profissional de Serviços Gerais para Trabalhar na 
Escola Municipal Luiz Scheleder", do Vereador Élcio Wszolek, e n.° 057/2022 - 
"Reitera o pedido de Patrolamento, Cascalhamento e recuperação da estrada de 
Inácio Martins até a comunidade de Gavazzoni", assinada por todos os 
vereadores presentes na sessão, encaminhadas ao Executivo Municipal. Para 
encerrar, constou a leitura do leitura do Edital de Convocação de Audiência 
Pública n.° 03/2022 para discussão do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
do Edital de Convocação de Audiência do Setor de Saúde, referente ao Primeiro 
Quadrimestre de 2022, e também do Ofício n.° 138/2022 do Executivo, 
convidando os vereadores a participarem das atividades da 14Y Festa do Pinhão 
e encaminhando a respectiva programação. Na TRIBUNA apenas o Vereador 

DIMAS agradeceu os demais vereadores por terem assinado juntos a Indicação 
de Serviço para recuperação da estrada até Gavazzoni lembrando que no inicio 
do ano a primeira Indicação de Serviço que tinha sido feita era para recuperação 
dessa estrada; que entendia que a demanda de serviços do município era grande, 
mas essa estrada estava bastante danificada com bueiros entupidos, bastante 
buracos e pedras danificando muito principalmente os veículos de passeio, e 
assim o pessoal cobrava muito não apenas de sua pessoa como os demais 
vereadores também eram cobrados, por isso apresentaram juntos essa Indicação 
esperando que o Executivo lhes atendesse em breve. Após deixou aberta a 
palavra aos demais vereadores que tinham assinado juntos a proposição caso 
quisessem fazer algum comentário, e o Vereador Julio parabenizou a Indicação 
do Vereador Dimas dizendo que o mesmo representava muito bem a região e que 
essa estrada era muito utilizada sendo uma das artérias principais do município e 
que merecia a atenção do Poder Público porque muitos moradores a utilizavam 
de várias maneiras como para estudo, escoamento da produção, saúde, até 
mesmo para lazer por pessoas que tinham propriedades ali e assim ficava 
orgulhoso em assinar o pedido, mas ao mesmo tempo ficava um pouco triste 
porque a maioria das Indicações, demoravam ou até mesmo não eram atendidas, 
porém esperava que uma Indicação com a assinatura da maioria dos vereadores 
tivesse um peso maior e um resultado mais rápido do que a maioria das 
Indicações. O Vereador João Prestes também comentou sobre uma Indicação de 
Serviço que tinha apresentado na sessão do dia nove de maio para recuperação 
de uma ponte no São Domingos dizendo que faziam Indicações que demoravam 
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um pouco e algumas vezes não podiam demorar, contando que naquela ponte 
quase tinha custado vidas, pois o motorista de um caminhão junto com seu filho 
tinha escapado por pouco tendo sofrido alguns arranhões, mas o caminhão teve 
perda total e tinha perdido também toda uma carga de milho relacionando que 
uma pessoa batalhava bastante para colher uma lavoura, no caso uma pessoa 
que não era rica e se batia para fazer sua lavoura, e ao fazer a colheita chegava 
em uma ponte e perdia toda a carga, num local em que era pouco serviço, serviço 
de duas horas mais ou menos que custaria bastante tempo para fazerem de volta, 
dizendo com isso que tinham serviços que não podiam esperar, agradecendo 
também ao Vereador Dimas por convidá-lo para assinar esse pedido dizendo que 
tinha assinado com prazer, pois também usava essa estrada e era preciso 
mesmo. O Vereador Gilberto Bello também participou dizendo que não sabia o 
porquê, mas até a metade desse trecho sempre era conservado, e do Santa Rita 
até o Gavazzoni há muito tempo a estrada estava precária; que usava bastante 
essa estrada e via que geralmente as patrolas iam até uma altura e não iam para 
lá, e principalmente chegando na casa do Vereador Dimas e dali para frente era 
pior ainda, por isso ficava solidário, agradecendo também o Vereador Dimas por 
ter lhe convidado para assinar junto, esperando uma resposta em breve do 
Executivo. Ao iniciar a ORDEM DO DIA o Vereador Élcio Wszolek na qualidade 
de Presidente do Poder Legislativo, conforme já repassado aos vereadores em 
reunião realizada anteriormente, declarou de ofício a nulidade do processo de 
votação do Projeto de Lei n.° 06/2022 do Poder Legislativo, apresentado pelo 
Vereador Marino Kutianski propondo a denominação da escola municipal da 
comunidade de Cachoeira, de "Escola Municipal José Deschermayer", na medida 
em que deixou-se de observar o que dispunha o Artigo 54, parágrafo primeiro, 
inciso XVI, do Regimento Interno, o qual previa quorum de maioria absoluta para 
a alteração de denominação de próprios. Explicou aos pares que o projeto sujeito 
ao quorum de maioria absoluta para sua aprovação deveria receber voto 
favorável de mais da metade dos membros da Câmara, votando inclusive o seu 
Presidente nos termos do Artigo 26, alínea "j", item 3, do Regimento Interno. 
Assim, restando nulo o processo de votação realizado no dia 16/05/2022 não 
produziria efeitos. Por essa razão passou-se à votação do Projeto de Lei n.° 
06/2022 em primeiro turno, observando-se o quorum de maioria absoluta. Após 
ter feito esse comentário solicitou novamente a leitura do referido Projeto de Lei 
n.° 06/2022 e colocou o mesmo em discussão quando seu proponente, Vereador 
Marino Kutianski, disse que essa sua proposição era mais um reconhecimento 
pela doação do imóvel que o homenageado tinha concedido ao município e assim 
nada mais justo que o reconhecimento de seu nome na escola da Cachoeira. Em 
votação os vereadores Edmundo Vier, Jorge Ferreira de Almeida, Gilberto Bello 
da Silva e Élcio Wszolek votaram contrários à proposição, e os demais votaram 
favoráveis, e o projeto foi declarado desaprovado em primeiro turno, considerada 
a ausência do Vereador Ismael César Padilha, devendo retornar para votação em 
segundo turno na próxima sessão ordinária. Sendo a única matéria para votação 
neste dia passou-se para a EXPLICAÇÃO PESSOAL onde o Vereador LAURICI 
lembrou que na sessão anterior tinham discutido muito aqui na casa e inclusive 
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tinha sido o tema da reunião quase que por unanimidade dos vereadores que 
tinham feito uso da palavra, sendo o setor da Educação, e nesse dia o Presidente 
tinha apresentado uma Indicação de Serviço solicitando mais um funcionário para 
o setor da educação, mas o que viam nos últimos dias eram as medidas sendo 
tomadas no sentido contrário vendo cortes sendo feitos na educação com a 
alegação de que estava sendo feito para cumprimento com o piso do magistério e 
ao mesmo tempo em que se uniam a esse discurso ouviam dos educadores que a 
paralisação dos professores já tinha dia marcado porque o Executivo dizia que 
não tinha condições de cumprir com o que exigiam e o que lhes era de direito, 
então tinham algumas coisas que eram contraditórias. Explicou que falava do 
reajuste de 33,64 % que era da Portaria n.° 67/2022 do Governo Federal aonde o 
Presidente Jair Bolsonaro ao sancionar essa Portaria os municípios ficariam 
obrigados a fazer essa reposição e sabia que talvez pudesse ser até uma atitude 
política do Presidente, mas nada mais justo se fossem analisar no momento os 
baixos salários dos professores, falando dos professores a nível estadual e 
nacional e não só de Inácio Martins, que com esse reajuste daria um bom 
aumento, talvez não ainda o merecido pela categoria, mas seria um aumento 
muito bom para os educadores que se comparado com muitas categorias ainda 
ganhavam um salário relativamente baixo, então só queria fazer essa fala porque 
estavam na eminência de uma paralisação das aulas devido ao não cumprimento 
pelo Executivo dessa Portaria porque os educadores queriam esse reajuste para 
todos e o Executivo alegava que não conseguiria dar para todos, apenas para as 
classes iniciais o que causaria um achatamento na carreira dos demais, e assim 
já estava programado para o próximo dia 27 de maio, sexta feira, uma paralisação 
da categoria e a partir de primeiro de junho se não houvesse um acordo entre os 
educadores e o Executivo seria greve geral, e como tinha falado na última sessão 
a greve era muito ruim e tinha certeza de que os profissionais da educação não 
estavam fazendo uma greve só por fazer e não estavam felizes com a realização 
da greve; que achava que uma greve não interessava ao Executivo, aos pais e 
alunos, e muito menos à categoria que se via forçada nesse momento a fazer 
essa paralisação e assim torcia para que, apesar do curto período e também o 
pouco diálogo que estava havendo entre o Executivo e a classe, ainda durante a 
semana houvesse uma contra proposta e que essa paralisação não viesse a 
acontecer porque seria muito ruim para todos. O Vereador MARINO também falou 
sobre a Indicação de Serviço encabeçada pelo Vereador Dimas e que tinham 
assinado juntos dizendo que era uma discussão muito grande que faziam em 
todas as sessões sobre as Indicações que apresentavam e nesse caso sabiam da 
importância desse trecho que ligava até o Gavazzoni, um trecho com mais de 
quarenta quilômetros de estrada onde tinha um fluxo muito grande de veículos 
tanto de carga como leves e a falta de manutenção desse trecho tinha causado 
muitos prejuízos para todos e não era por falta de cobrança, pois cobravam 
conforme a população lhes cobrava, mas via que a recuperação desse trecho era 
uma recuperação que quando feita era muito mal feita onde a Secretaria de 
Obras, acreditando que encabeçado também pelo prefeito municipal, tinha que 
tomar mais cuidado porque era fundamental que quando fosse feito um trabalho 
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fosse bem feito com escoamento de águas, cascalhamento, e era o que viam em 
todas as estradas do interior que não tinha sido feito. Falando um pouco sobre a 
ponte do Rio Gerônimo contou que tinha chegado também ao seu conhecimento 
o que tinha acontecido lá dizendo que isso era uma sacanagem com a população 
e com os produtores porque como tinham batido muito em cima da ponte da 
Fazenda Velha, por um ano e meio, e a mesma com um dia de trabalho a 
Secretaria de Obras tinha feito, então não era diferente da Ponte do Rio Gerônimo 
onde o Vereador João já tinha feito a Indicação, cobrado do prefeito e de sua 
Secretaria, e nada tinha sido feito no local, o que poderia ter causado uma 
tragédia e perdido vidas, e assim viam que não era intuito do prefeito municipal e 
de sua secretaria o respeito com a população; que faltava respeito com a 
população e respeito com as comunidades do interior o que lhe deixava muito 
aborrecido, e assim o prefeito e sua equipe deveriam olhar mais pelas 
comunidades do interior porque a reclamação era uma só. O Vereador ÉLCIO 
contribuiu com a fala do Vereador Laurici destacando também que era uma pena 
que o setor de educação estivesse sendo falado de forma negativa, com 
cobranças em várias sessões consecutivas, primeiro pelo não pagamento do piso 
para todas as categorias repetindo que pagar o piso somente para as categorias 
iniciais geraria um achatamento absurdo na carreira dos professores e em 
segundo porque o fechamento de turmas para o qual tinham mandado um 
Requerimento na semana anterior solicitando informações e que ainda não 
tinham recebido resposta, porém, comentários documentados dos quais não quis 
comentar na sessão anterior pois não tinha provas, diziam que o Poder Executivo 
ligava o fechamento de turmas ao pagamento do piso o que considerava um 
absurdo pois não podiam articular o fechamento de turmas ao pagamento do piso 
aos professores o que era uma forma de colocar a comunidade contra os 
professores ao dizerem para as mães que seus filhos precisariam estudar em 
uma turma multiseriada ou ter que estudar em outro turno, ter que andar de 
ônibus em um trecho mais longo, porque precisavam juntar dinheiro para pagar os 
professores, o que pensava ser uma forma desonesta de atuação, e ainda tinha a 
questão da falta de funcionários de serviços gerais para atender as escolas 
municipais, então era um combo de problemas, uma mistura de problemas que 
precisavam solucionar e a educação precisava ser vista com olhos diferentes. 
Aproveitou o momento para destacar que no último dia vinte junto com o Vereador 
Julio e seu Assessor de Gabinete Bruno estiveram em uma inauguração muito 
importante sendo da Casa Lar São José dizendo que estava com um discurso 
pronto para engrandecer a importância da obra, mas não tinha sido convidado 
para falar o que via com um certo desrespeito para com essa casa, mas queria 
destacar aqui onde tinham o espaço e lugar, da importância desse projeto, do 
cheirinho de uma casa nova para aquelas crianças que estavam em estado 
extremo de vulnerabilidade. Falou sobre a Deputada Leandre a qual precisavam 
destacar positivamente, pois pensava em estruturas e em projetos futuros onde a 
havia destacado que o ideal seria que não precisassem dessa casa e não 
precisassem colocar crianças ali, mas enquanto isso não acontecia o fundamental 
era que conseguissem dar a estrutura necessária, adequada, e o conforto para 
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essas crianças, e assim via como uma obra muito importante que tinha sido 
inaugurada a partir de uma emenda parlamentar que deviam ser justos em 
comentar, encaminhada pela da Deputada Leandre. Antes de encerrar reforçou 
aos vereadores e ao público a realização das Audiências Públicas da Saúde, a de 
Avaliação de Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre de 2022 e também do 
Projeto de Lei de Diretrizes para elaboração do Orçamento de 2023, todas a 
acontecer na próxima segunda-feira, dia trinta de maio, no Plenário da Casa, e 
destacou ainda o convite da Audiência Pública para apresentação do Estudo de 
Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental da nova Ferroeste, a 
acontecer no dia 26 de maio, às dezenove horas no Centro de Eventos Cidade 
dos Lagos, em Guarapuava, pela importância desse debate voltado á nova 
ferrovia, e ainda destacou um convite da Câmara dos Deputados para o evento 
chamado "Gestão Inteligente das Cidades Inteligentes" evento que aconteceria de 
forma presencial no dia 01 de junho, também de forma on-line para a qual o link 
das inscrições ficaria disponível junto à secretaria da casa, caso algum vereador 
decidisse participar. Ao final foi destacada a ausência do Vereador Ismael, 
justificada por questões de saúde em acompanhamento a seu filho em uma 
consulta médica, e nada mais havendo foi encerrada a presente sessão ficando 
convocada nova sessão ordinária para o dia trinta de maio no horário regimental, 
e lavrada a presente Ata, que após lida e achada de conformidade foi aprovada e 
assinada pelos vere dores presentes. 
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