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ATA n.° 003/2020 

Ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado 
do Paraná, realizada no dia dezessete de fevereiro de dois mil e vinte, às 
dezessete horas e trinta minutos, presentes todos os vereadores. Iniciado o 
EXPEDIENTE foi colocada em discussão a ata da sessão do dia dez de 
fevereiro de dois mil e vinte sendo a mesma aprovada sem ressalvas, com 
todos os votos favoráveis. Após, foram apresentados ao plenário e 
encaminhados para as comissões os projetos de lei do Vereador Nelso de 
Andrade de n.° 01/2020 propondo a denominação da Unidade Básica de Saúde 
Central de Délcio Peplinski, e n.° 02/2020 denominando a Equipe de Atenção 
Primária do município de Rosangela dos Santos Antunes. Em seguida, a 
Indicação de Serviço n.° 01/2020, do Vereador Laurici, indicando a execução 
de "Serviços de patrolamento e cascalhamento na estrada da localidade de 
Mansani", sob a justificativa de que os serviços se faziam necessários, uma vez 
que a referida estrada se encontrava em péssimas condições e necessitava de 
reparos urgentes, visto que estava prejudicando o acesso e ocasionando 
contratempos e prejuízos aos seus usuários, principalmente o transporte 
escolar, em vários pontos. Encerrando o Expediente constou a leitura do Edital 
de convocação de Audiência Pública n.° 001/2020, referente a avaliação das 
metas do terceiro quadrimestre de 2019 e da Portaria 005/2020 sobre o 
recesso durante o feriado de carnaval. O Vereador LAURICI abriu o uso da 
TRIBUNA voltando a falar sobre sua Indicação de Serviço dizendo ter relatado 
as muitas dificuldades que outras comunidades do interior vinham tendo com 
relação ao transporte escolar; que lhe causava um pouco de estranheza 
porque do ano passado podia dizer que tinha sido um ano até atípico; um ano 
com muito poucas chuvas; e imaginava que iniciariam o ano com um número 
muito pequeno, porque sempre teve e sempre teria; sabia que era difícil 
sempre manter as estradas em ordem, mas muitas comunidades e muitas 
pessoas das quais conversava reclamavam da condição das estradas. Falou 
que, inclusive, quando esteve na comunidade do Vereador Dimas conversando 
com o senhor Chico Belau, que fazia o transporte escolar na comunidade, o 
mesmo havia lhe perguntado se o município iria terminar as estradas onde 
fazia o transporte e tinha falado que não sabia quando o mesmo havia lhe 
relatado que tinha cedido o cascalho e o município se comprometido a fazer 
aquelas estradas, nas proximidades de acesso à sua residência, e que não 
teria feito. Disse que não sabia se o município tinha pecado em alguma coisa 
no ano passado, mas, ainda bem que o tempo estava colaborando, e apesar 
da necessidade que tinha de chuvas, torcia para que não chovesse demais nos 
próximos dias, pois assim mais dificuldades iriam aparecer e as pessoas viriam 
cobrar primeiramente, quase sempre dos vereadores. Deixando esse relato 
ainda comentou que no dia anterior durante a tarde, tinha visitado a 
comunidade de Campina Bonita, onde algumas pessoas estavam reclamando 
principalmente da estrada principal e que as de dentro da comunidade ainda 
davam condições de trafegabilidade, mas sabia e inclusive teria explicado ao 
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reclamante que existia o projeto da Patrulha nesse trecho; que achava que o 
município provavelmente estava esperando que a patrulha viesse para resolver 

problema, mas, enquanto isso, algumas melhorias como um tapa buracos ou 
outras deveriam ser feitas, pois o problema começava já na entrada da 
comunidade Santini até São Domingos, com vários pontos bem críticos. Ainda 
contou que havia conversado com o Vereador Gil nas Comissões sobre um 
assunto que lhe preocupava com relação ao índice do novo projeto do Governo 
Federal de 12,84 Wo de correção para os servidores da educação quando o 
vereador citado lhe disse que o projeto já estava sendo encaminhado para a 
casa e acreditava que de repente, se não nesse mês talvez no mês que viria, o 
projeto deveria estar chegando aqui; que não sabia ainda de que forma o 
município poderia estar cumprindo com a lei porque entendia que era um índice 
bastante alto e que muitos municípios foram pegos de surpresa, mas a lei 
estava aí e teria que ser cumprida; que provavelmente o município deveria 
mandar o projeto retroativo aos meses de janeiro e fevereiro o que acarretaria 
ainda muito mais um aumento nas despesas do município, mas o fato era que 

município teria que cumprir, e alguns educadores, inclusive tendo uma em 
casa, no caso de sua esposa que era professora, sempre lhe perguntavam e 
respondia que por enquanto não tinha chegado o projeto, mas acreditava que 
durante os próximos dias o executivo estaria mandando o projeto para a casa 
para que pudessem apreciar. O Vereador SIDON VIEIRA falou que não usaria 
a Tribuna para fazer uma reclamação, mas enfim, para que as coisas 
acontecessem de uma forma mais humana relatando um problema ocorrido na 
semana anterior quando um rapaz havia decepado dois dedos do pé e um 
ainda tinha conseguido recuperar; que essa pessoa tinha sido bem atendida 
aqui e encaminhada para Irati; que foi até Irati para lhe trazer de volta durante a 
madrugada, mas teve que ficar em observação tendo alta somente durante o 
dia. Contou ter procurado o pessoal da saúde daqui quando o Vandinho tinha 
sido pronto em mandar buscá-lo se fosse necessário devido a não ter uma 
enfermeira no Posto de Saúde em São Domingos ou Faxinai, o que inclusive 
estava no plano de governo do prefeito para que tivesse um enfermeiro em 
pelo menos uma dessas comunidades e por esse motivo essa pessoa 
precisava se deslocar até aqui ou pessoal da saúde ir até lá pois segundo o 
pessoal de Irati por cinco dias precisava de pessoas preparadas para fazer 
esse curativo e não podia fazer em casa. Explicou ter conversado com a 
Ângela e lamentava situações assim que eram ruins, pois o povo precisava e 
tinha pessoas mais carentes como a que estava se referindo as quais 
precisavam olhar com bons olhos; aquelas pessoas que mais precisavam pois 
pessoas que tivessem um poder aquisitivo melhor se virava, alugava um carro, 
dava um jeito e ia, e para pessoas assim era mais difícil e precisavam ser mais 
humanos. Contou que ao ter procurado a 'Angela a única coisa que a mesma 
lhe disse foi que não tinha como fazer esse atendimento e não tinha como um 
funcionário do PA ir até o local, pois poderia chegar uma emergência, mas o 
quadro de funcionários poderia ser ampliado repetindo que deveriam olhar com 
bons olhos estas situações e devido à falta de um enfermeiro na comunidade 
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essa situação deveria ter sido resolvida com o paciente trazido até aqui. •isse 
ter ficado sentido com essa situação porque a secretária estava ganhando, era 
um dinheiro público, e, portanto teria que atender bem as pessoas e achou 
correto deixar isso registrado aqui repetindo que estava recebendo um dinheiro 
público e tinha que atender bem as pessoas, independente de ser pobre ou 
rico, ou misturando-se as coisas, o que não podia afirmar, mas pelo que 
parecia como tinha sido um vereador que havia procurado houve pouco 
interesse, e assim queria deixar registrado já sugerindo ao presidente que nas 
próximas reuniões já convoque a secretária para que aqui pudessem 
conversar, pois coisas assim não• podiam continuar, tinha pessoas que 
realmente precisavam; o acidente tinha sido grave, e a pessoa podia ainda ficar 
sem dois dedos do pé. Se solidarizou com o Vereador Laurici contando 
também ter sido procurado por pessoas da comunidade de Mansani localidade 
na qual tinha pessoas conhecidas, amigos e parentes, que também tinham 
reclamado da situação da estrada, e que também já havia repassado o pedido 
ao secretário para que urgentemente fossem recuperadas aquelas estradas. 
Encerrando, falou que era uma notícia boa o inicio da recuperação da estrada 
de Góes Artigas, sentido Faxinai, que com certeza sairia por Papagaios, o que 
deveria ser de conhecimento do Vereador Jorge, o que era muito bom, pois 
aquela estrada estava de extrema urgência e deveria ficar um bom trabalho, 
agradecendo antecipadamente pelo trabalho. Na ORDEM DO DIA constaram 
para votação em segundo turno os Projetos de Leis do Executivo de números 
023/2019 referente à doação de um imóvel urbano com benfeitorias para a 
Escola Encanto do Aprender, da APAE; n.° 024/2019 criando o Fundo 
Municipal do Idoso — FMDI, e n.° 025/2019 propondo alteração no parágrafo 
único, do artigo 7.°, da Lei Municipal n°892/2018 que regulamentou a criação e 
a aplicação do Programa de Dispensa* de Suplementação Alimentar e 
fraldas para idosos, adultos e crianças com agravantes de saúde específicas, 
atendidas pelo Sistema de Saúde do Município. A aprovados com todos os 
votos favoráveis e sem receber comentários durante a discussão passaram a 
constar como: Lei n.° 952/2020 - Autoriza o Executivo Municipal a doar um 
imóvel urbano com benfeitorias à Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Inácio Martins - APAE, para que seja utilizado como Sede da 
Escola Encanto do Aprender; Lei n.° 953 /2020 - Cria o Fundo Municipal de 
Direitos do Idoso — FMDI do Município de Inácio Martins, Estado do Paraná, e 
Lei n.° 954 /2020 - Altera o parágrafo único, do artigo 7.°, da Lei n.° 892 
de2018. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador LAURICI usou a palavra 
para relatar um episódio bastante triste há poucos dias atrás com a perca de 
uma criança que teve uma repercussão muito grande o falecimento desse 
menino que era da comunidade de Matão e puderam acompanhar até pelas 
redes sociais muitas pessoas criticando principalmente funcionários da saúde. 
Disse que não sabia bem ao certo o fato como ele era, mas pode estar 
conversando com o pai desse menino e notou que havia muitas conversas 
onde pessoas muitas vezes sem o devido conhecimento acabavam criticando 
as pessoas que estavam em seu dia a dia prestando um bom trabalho no 



on 
Câmara Municipal de Inácio Ma uns 

CNPJ 77.778.827/0001-55 

atendimento aos usuários da saúde. Disse que não estava fazendo diretamente 
uma crítica ou uma defesa ao pessoal da saúde, pois problemas e falhas 
existiam, até porque isso era do ser humano, mas nesse caso especifico, até 
pelo que tinha conversado com familiares do menino, a negligência não teria 
sido exatamente dos funcionários da saúde. Sobre o mesmo caso disse não ter 
concordado quando uma pessoa do setor da saúde comentou que esse menino 
deveria ser colocado na central de leitos e sabiam que o SAMU já estava 
funcionado na região e nesses casos o SAMU atenderia, e conforme a lei 
aprovada na casa não dependeria de passar pela central de leitos com o 
paciente sendo encaminhado diretamente, sendo o único ponto que teria que 
discordar. Lamentou o falecimento do primo do Vereador Sidon, Newton, um 
pai de família que saiu para trabalhar e acabou sofrendo um acidente trágico 
da forma que tinha acontecido, deixando seus sentimentos aos familiares 
dessa pessoa e também do menino falecido na semana anterior. O Vereador 
GILBERTO BELLO fez um agradecimento ao setor de obras da prefeitura 
contando sobre uma ponte na Fazenda Velha onde um caminhão carregado de 
toras ao passar havia afundado essa ponte e em contato com o prefeito o 
mesmo já havia mandado a sua equipe e a ponte já estava recuperada tendo 
sido um conserto bem rápido e já estava dando acesso normal e o povo estava 
satisfeito. O Vereador SIDON VIEIRA pediu forças à Deus para a família de 
seu primo José Newton Vieira com o qual havia crescido junto, devido a esse 
trágico acidente de trabalho. Quanto ao falecimento da criança também já 
citado nesta sessão disse que não diria o que tal coisa foi errado ou foi certo, 
mas via que a mãe dessa criança teria falhado, contando que sua esposa fazia 
parte de um grupo de professores e lá estavam comentando que essa criança 
já vinha se queixando para a mãe que não estava bem e assim precisava fazer 
alguns exames quando a mãe deveria ter tomado a iniciativa, e achava que 
houve uma falha da mãe também, pois inclusive uma professora teria se 
preocupado com a situação e trazido a criança para encaminhamentos e assim 
tentar resolver a situação, por isso considerava ter havido negligência por parte 
de alguém, pois -essa criança já há muitos dias vinha se queixando. O 
presidente contou que teve uma reunião com o prefeito na qual também levou 
a questão das estradas dizendo que eram bastante cobrados sobre as estradas 
do interior e como já havia feito um pedido, o mesmo também feito pelo 
Vereador Nelso, para a recuperação da estrada principal sentido Rio Claro e 
Gavazone quando o prefeito lhe pediu um pouco mais de calma, pois viam a 
situação e sabiam que não era fácil resolver tudo no município, e como estava 
na região da Alemainha sendo feita toda a manutenção, assim tinham muitos 
pontos críticos a exemplo do Mansani que o Vereado Nelso também tinha 
comentado, então, segundo o prefeito, com um pouco de paciência todos 
esses pontos seriam recuperados. Em relação ao senhor Chico Belau 
comentado pelo Vereador Laurici disse que percorria quase todos os dias esse 
percurso e na região de bom Retiro toda a estrada tinha sido concluída há 
poucos dias e ficado excelente, estando a disposição dos vereadores que 
quisessem ver com seus próprios olhos que tinha ficado muito bem 
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recuperada, tendo ficado apenas um pequeno trajeto próximo à proprie• ade da 
família Cura, mas essa estrada estava dando condições e não estava precária. 
Contou que no dia anterior tinha feito esse percurso de moto para retirar 
algumas pedras soltas que estavam atrapalhando, dizendo que o pessoal 
também não colaborava e no trecho percorrido tinha uma pedra do tamanho de 
um pneu, mas as pessoas não retiravam, por isso foi fazer isso num percurso 
de aproximadamente cinco quilômetros retirando pedras soltas que era o que 
bastava para interromper o acesso de uma kombi, e assim, as pessoas 
reclamavam e não colaboravam, afirmando que o trecho não estava tão 
degradado como vinham cobrando dos vereadores, mas as vezes a situação 
não era tanto, concordando que o trecho do Mansani, este sim deveria ser 
recuperado, mas o prefeito já havia se proposto a fazer essa recuperação. 
Nada mais havendo e declarou encerrada a presente sessão e em virtude do 
feriado de carnaval convocou nova sessão ordinária para o próximo dia vinte e 
seis de fevereiro, no mesmo horário, ficando lavrada a presente Ata que segue 
assinada por todos os vereadores presentes. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

