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Ata da segunda sessão ordinária da 14.a Legislatura, da Câmara Municipal de
Inácio Martins realizada às dezoito horas do dia treze de fevereiro do ano dois
mil e dezessete, com a presença de todos os vereadores. Iniciando o
EXPEDIENTE o Presidente solicitou a leitura da ata da primeira sessão
ordinária, ocorrida no dia seis de fevereiro, a qual foi aprovada com todos os
votos. Após solicitou a leitura da Indicação de Serviço n.o02/2017, do Vereador
Sidon Vieira, solicitando "Recuperaçâo entres as estradas que ligam as
comunidades de Santa Rita ao Matão de Cima, e de São Domingos até as
localidades Faustino e Matão de Baixo", encaminhada para o executivo
municipal. Na TRIBUNA a Vereadora SANDRA DANIEL parabenizou
publicamente as comunidades de Góes Artigas e Vila Nova pelos eventos
realizados no final de semana, sendo a inauguração da Casa da Cultura e a
primeira etapa da super copa integração de Velocross onde puderam perceber
o quanto o municipio era carente de lazer porque proporcionou um grande
número de pessoas presentes deixando assim os parabéns às duas
comunidades. Também levou ao conhecimento dos vereadores o "Programa
Raio-X" do Bolsa Família em que o municipio tinha sido notificado em agosto
do ano anterior para que procedesse as atualizações cadastrais de algumas
famílias que recebiam indevidamente o beneficio e sendo o Bolsa Família um
dos programas de transferência de renda de maior renome do Brasil era
preciso tratar esse programa com seriedade mas infelizmente na gestão
anterior não tinha sido feito esse raio-x o recadastramento, o que teria causado
alguns transtornos à administração atual e queria que os vereadores tivessem
conhecimento pois algumas famílias poderiam deixar de receber esse beneficio
e poderiam vir a procurar os vereadores para saber o motivo, contando que
estava com a recomendação do Ministério Público se alguém quisesse alguma
informação adicional e também o nome dessas pessoas poderia ficar a vontade
para procurar. Em aparte o Vereador JORGE perguntou o número de familias
atingidas e a oradora informou que seriam em torno de vinte familias,
considerando que no momento eram mil e duzentas famílias que recebiam o
beneficio e para alguma família deixar de receber e outras receberem era
importante que fosse feita essa verificação porque algumas familias estavam
recebendo indevidamente o beneficio repetindo que se alguém quisesse ter
melhor conhecimento também tinha essa lista das famílias. O Vereador
GILBERTO BELLO também comentou os eventos do final de semana
concordando que realmente o municipio era carente de festividades; que o
povo tinha participado; a administração tinha começado bem e a organização
também tinha trabalhado muito bem; a administração tinha colaborado e as
pessoas também ajudando financeiramente e com isso o município tinha
ganhado muito, destacando a presença pela primeira vez de um helicóptero
para voos panorâmicos. Comentou sobre a presença no mês anterior do Grupo
Calebe da Igreja Adventista que tinha feito um trabalho muito bonito no
municipio interagindo com parte dos jovens da cidade e inclusive seu filho tinha
participado, quando fizeram um serviço voluntário muito bonito com a pintura
da Escola Maria Turra e também as faixas de sinalização da Rua Sete de
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Setembro e demais serviços que não tinha conhecimento, além de terem
visitado várias casas, por isso relembrou por ter sido um trabalho muito bonito
e esse jovens tinham deixado suas férias para virem até aqui. Em relação a
esse trabalho falou que tinha uma parte negativa que não poderia cobrar de
ninguém, mas tinha cobrado do vice prefeito, que era em relação á pintura da
Rua Sete de Setembro para a qual foi usada uma tinta de qualidade ruim; tinha
sido perdido todo o serviço, e se esses jovens vissem isso no momento
ficariam tristes, por isso cobrou do vice prefeito o qual lhe falou que não tinham
licitado uma tinta adequada para sinalização, mas ficava o registro do trabalho
do qual tinha gostado muito e esses jovens também mereciam os parabéns.
Falou sobre um fato ocorrido no hospital com uma amiga sua que se chamava
Débora quando no domingo retrasado estava com seu filho internado
comentando isso não para criticar, pois considerava que tinha sido apenas uma
falha, mas para que não ficasse esquecido e não acontecesse mais, relatando
que essa pessoa estava com o filho internado e lhe telefonou, pois precisava
de ajuda em relação a um remédio, que tinha no Pronto Atendimento, mas
sendo um domingo a farmácia estava fechada e não tinham acesso ao local, e
após o pedido ligou para o vice prefeito que não estava na cidade e após para
o prefeito que tinha conseguido resolver a situação, e algum tempo depois a
pessoa lhe retornou muito feliz pois tinha recebido o medicamento e seu filho
estava bem. Concluiu que tinha relatado isso só para que não ficasse
esquecido, pois tinha gerado um sofrimento desnecessário para a criança, que
era a dor, e para mãe, pois todos sabiam o que era o sofrimento de um filho e
mesmo tendo sido resolvido essa mãe tinha passado algumas horas no local e
isso eram coisas mínimas que não deviam voltar a acontecer. Ainda comentou
a viagem da semana anterior à Curitiba em visíta ao escritório da Deputada
Leandre onde conversou com seu assessor chamado Flores, que era bem
conhecido da comunidade e já havia trabalhado muito tempo com o deputado
Artagão. Explicou que tinha feito uma parceria com a Deputada Leandre que
estaria na cidade de Iratí no dia dezessete deste mês, pois estava para vir até
aquele município um braço do Hospital Erasto Gaertner o que seria uma
grande obra para a região contando que tinha ouvido uma reportagem em uma
rádio de Irati que a região sudeste do Paraná era uma das que mais tinha
casos de câncer e por esse motivo teria esse braço do citado hospital no
município vizinho, e no dia dezessete deveria estar na AMCESPAR para
conversar com a deputada, e ainda falou que durante a visita viabílizou uma
emenda através de recursos livres para o pronto atendimento municipal do qual
ainda não sabia o valor, mas já havia enviado ofício com a solicitação, e
provavelmente seria um valor razoável, e contou ainda que tinha pensado em
solicitar uma ambulância mas segundo o assessor que lhe atendeu o estado
estaria dístribuindo ambulâncias e os recursos livres seriam bem melhor devido
a carência de verbas do municípío. O Vereador SIDON VIEIRA também
parabenizou os organizadores dos eventos do final de semana pela iniciativa
acrescentando que era muito bom não só para os jovens, mas para todo o
público que gostava de assistir a eventos como a etapa de Velo Cross.
Agradeceu a Deus por mais uma sessão e disse que esperava que todos os
vereadores trabalhassem em união para conseguir trazer coisas boas para o
povo, o que era o mais importante. Na ORDEM DO DIA constou para votação
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em primeiro turno o Projeto de Lei n.o 01 de 2017 de proposição da Vereadora
Sandra Daniel, propondo declaração de utilidade pública para a Associação
Nossa Senhora Aparecia da localidade de Três Antas, aprovado com todos os
votos sem receber comentários. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador
JORGE também registrou os parabéns aos eventos já comentados destacando
a inauguração da Casa da Cultura em Goes Artigas, o que considerava muito
importante para a comunidad.; desejando que lá tudo desse certo, pois era
muito importante para uma comunidade rural. Também destacou os
comentários do Vereador Gilberto Bello dizendo que sempre houve essas
dificuldades desde que tinham sido encerradas as atividades da Fundação
Hospitalar e quando permaneciam pacientes em leito era mais fácil, pois
tinham os medicamentos da Fundação, e após ter se tornado um Pronto
Atendimento ficou mais dificil de manter pois em muitas vezes eram mantidos
os pacientes por dó das familias ou da própria pessoa até a transferência para
Irati e assim sempre aconteciam essas dificuldades e os profissionais não
tinham acesso á farmácia e devido a ser um Pronto Atendimento, no máximo
em vinte e quatro horas deveriam ser transferidos os pacientes para a Santa
Casa de Irati, hospital de referência, mas essas situações deveriam ser
corrigidas no decorrer dos dias e algum funcionário de plantão deveria ter a
chave da farmácia para atender a momentos de dificuldade. A Vereadora
SANDRA fez um adendo com relação á questão da saúde dizendo que era
uma área de uma complexidade muito grande e inclusive o pessoal da
Secretaria de Promoção Social vinha fazendo alguns atendimentos em relação
a consultas particulares e aquisição de medicamentos manipulados por conta
da falta de pessoal que existia na área de saúde; que não estava de forma
alguma justificando os erros cometidos, mas falando da importância de terem
outro olhar com relação á saúde e estaria levando estas questões, pois tinha
um contato bom com a diretora do Pronto Atendimento lembrando também que
a farmacêutica estava em férias e por conta disso também encontravam
dificuldades nos finais de semana, mas acreditava que as coisas estavam se
organizando; a administração tinha começado a cerca de um mês e ainda era
preciso de um tempo para se organizarem as coisas, principalmente nessa
área tão complexa. O Vereador NELSINHO concordou que a questão era
complexa e diflcil de dar conta aqui no município até por uma questão
financeira, pois a demanda era muito grande e casos como o Vereador Bello
havia ressaltado deveriam acontecer vários, mas era bom discutirem aqui no
Legislativo para que chegasse ao conhecimento das pessoas responsáveis
para que tentassem ao menos amenizar esses problemas o que seria uma
ajuda ao pessoal que dependia da saúde no município, que em sua opinião
nunca foi ruim comparando que se as pessoas fossem para fora nunca mais
falariam mal do setor de saúde desse municipio. Em relação ao braço do
Hospital Erasto em Irati contou que havia acompanhado várias discussões na
AMCESPAR junto com o ex-prefeito Marino onde a Deputada Leandre sempre
foi quem trabalhou por essa vinda e tinha certeza que seria de grande valia
para a região porque a questão do câncer aqui na região acontecia muito
devido ao trabalho com o cultivo de fumo, e os índices de incidência na região
era um dos maiores do estado e do Brasil, e tinha a certeza que com a vinda
desse hospital para a região amenizaria um pouco o sofrimento das pessoas
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que faziam os tratamentos em Curitiba, pois muitas coisas seriam resolvidas
por aqui e atenderia a população da região. Em relação ao medicamento
comentado também pelo Vereador Sello lembrou que no mês de janeiro
estavam sendo usados os medicamentos que havia ficado do ano anterior pois
não tinha conhecimento de ter sido comprado novos medicamentos, apenas a
renovação do contrato do municipio com o Paraná Medicamentos que era a
lista do RENAME e ajudaria até a economizar concordando que tinham feito a
coisa correta pois tratava-se de medicamentos do SUS, cuja lista tinha sido
aprovada por esta casa de leis, e que iria gerar economia ao município pois os
medicamentos eram bem em conta. Encerrou comentando que tinha assistido
na RPC uma reportagem sobre a Casa da Cultura em Góes Artigas e mesmo
não estando presente na inauguração ficava muito satisfeito ao ver que o
município estava sendo foco de uma entrevista na televisão e as pessoas que
trabalharam para acontecer estavam de parabéns e desejava que tudo desse
certo pois uma questão que sempre vinha sendo trabalhada eram os produtos
orgânicos o que era uma coisa muito boa para a comunidade. O Vereador
LAURICI também fez um breve comentário com relação á inauguração da
Casa da Cultura em Goes Artigas para justificar a sua ausência dizendo que
teve acesso aos convites, mas estava envolvido diretamente no evento da
comunidade da Vila Nova que coincidiram na mesma data e assim não foi
possivel estar presente, mas em outra ocasião faria questão de estar visitando
e conhecendo as dependências, e aproveitou a oportunidade para parabenizar
os moradores de Góes Artigas e demais pessoas envolvidas por essa bela
iniciativa. Deixou os agradecimentos ás pessoas que se fizeram presentes na
Vila Nova na "I ETAPA DA SUPER COPA INTEGRAÇÃO DE VELOCROSS"
onde registrou a presença da Vereadora Sandra e do Vereador Sidnei, como
também ao comércio em geral, a policia militar, aos demais vereadores e
demais pessoas que contribuiram para a realização do evento, além do
pessoal do executivo que colaborou muito com a organização, inclusive
ajustando algumas coisas no dia do evento, além da equipe "INALAMA" que
organizou o evento, na pessoa do presidente Deivis Taborda, ressaltando que
estão sempre participando fora do municipio de eventos relacionados ao
motociclismo de um modo geral, pessoas que também mereciam os parabéns
por sempre estarem levando o nome do município. O Vereador BELLO
acrescentou comentários sobre o Pronto Atendimento esclarecendo que seu
comentário não tinha sido crítico nem poupando ninguém, apenas tinha
relatado o ocorrido, e citou outro acontecimento contando que o pai de um
funcionário seu teria sofrido um derrame, ficado por algumas horas aqui no
municipio e posteriormente encaminhado para o Hospital Rocio em Campo
Largo, tendo recebido alta na sexta feira anterior quando uma ambulância saiu
do município somente para ir buscá-lo, e apenas tinha citado aquele fato pois
morando há cerca de vinte e três anos no município nunca teve queixas da
saúde, precisou de três cirurgias para seus filhos, conseguiu sem gastar
nenhum centavo e foi sempre atendido, e tinha falado sobre o ocorrido apenas
para que não passasse batido, pois era fácil de consertar, relacionando
problemas que enfrentava com saúde quando morava na cidade de Ponta
Grossa e sua mãe para conseguir uma consulta muitas vezes precisava ir até
omP"" d, "Od' à, d" h"" P'" P'9°com' "h, 00 ,"Im di, P"~
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alguém, apenas ressaltou o fato ocorrido. O Vereador SIDON manifestou os
agradecimentos por mais uma sessão e disse que como vereadores estavam
aqui para ouvir as pessoas, fiscalizar e trazer ao conhecimento para que
fossem tomadas as providências, o que achava correto também. Igualmente
relatou o evento da comunidade de Góes Artigas no qual não esteve presente
por problemas pessoais, também parabenizando aquelas pessoas e
colocando-se a disposição para ajudar como vereador no que fosse
necessário. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a sessão e
convocada a próxima sessão ordinária para o dia vinte de fevereiro no horário
regimental, ficando lavrada a presente ata, que após lida e achada de
conformidade foi sinada pelos vereadores presentes.
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