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ATA n.° 004/2023 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA QUINZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E 	b, 
TRÊS 

Ata da quarta sessão ordinária, primeiro período da terceira Sessão Legislativa, 
da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do 
Paraná, realizada de forma antecipada às dezoito horas do dia quinze de 
fevereiro de dois mil e vinte e três, conforme informado pelo Presidente e 
convocada ao final da sessão do dia treze de fevereiro. Presentes todos os 
vereadores. Ao iniciar o EXPEDIENTE considerando o envio antecipado da Ata 
n.° 003/2023, da sessão do dia treze 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 das Indicações de Serviço apresentadas pelos 
vereadores na seguinte ordem: Indicação n.° 011/2023 solicitando "Patrolamento 
e cascalhamento nas estradas da comunidade de Faxinai do Posto até a 
comunidade da Pinheira", do Vereador João Devarci Prestes; n.° 012 - 
"Recuperação, patrolamento e cascalhamento na estrada que liga Inácio Martins 
até a Comunidade de Gavazoni" e n.° 013 - "Melhorias no escoamento de 
Águas pluviais na Rua Barão de Capanema", do Vereador Edmundo Vier; n.° 014 
- "Solicita ao Poder Executivo Municipal a pintura de faixas nas ruas 
pavimentadas do município e retoque de tinta nas ruas que já possuem faixas", 
dos Vereador Julio Armando e Marino Kutianski, e n.° 015 - "Solicita ao Poder 
Executivo a limpeza e manutenção no espaço existente junto ao Posto de Saúde 
central, denominado Praça da Saúde (parque, academia e quadra de areia), nas 
Ruas Rosendo Costa Cristo e Visconde de Guarapuava", do Vereador Élcio 
Wszolek. Após as leituras e devidos comentários pelos proponentes o Presidente 
determinou que todas as Indicações fossem encaminhadas ao Executivo 
Municipal. Encerrando as matérias do Expediente o Presidente solicitou a leitura 
do Edital de Convocação de Audiência Pública n.° 01/2023, para Avaliação e 
Acompanhamento das Metas Fiscais Referente ao Terceiro Quadrimestre de 
2022, a acontecer no próximo dia 27 de fevereiro, às 17 horas, e do Decreto do 
Executivo n.° 037/2023 e Portaria n.° 05/2023 do Legislativo, referentes ao Ponto 
Facultativo no feriado de Carnaval. Na TRIBUNA novamente apenas o Vereador 
JULIO ARMANDO fez uso da palavra para mais uma vez falar sobre as questões 
da saúde, dizendo que como era do conhecimento de todos estava no dia a dia 
no setor tendo contato com muitos profissionais e o relato que trazia era uma 
questão que não achava difícil de organizar e pontuava que não era falha da 
gestão, de nenhum funcionário, e nem da secretária, mas apenas um ajuste que 
era importante relatar, pois acreditava que os demais vereadores também tinham 
recebido esse tipo de reclamação. Explicou ser sobre o Serviço de Urgência e 
Emergência - SAMU, que inclusive era um excelente serviço à população, mas o 
que alguns funcionários do Pronto Atendimento haviam lhe relatado era que, 
quando um paciente necessitava deste serviço e fazia a utilização pelo "192" essa 
ligação ia diretamente para Ponta Grossa e as pessoas estariam com dificuldades 
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de relatar o quadro; que quando atendiam nessa central era um profissional 
médico e pediam que fosse feito um relato bem detalhado, o que muitas pessoas 
da população não tinham este conhecimento nem a facilidade de relatar o quadro 
de saúde nos termos que pediam, e a ambulância acabava não indo fazer esse 
atendimento; que funcionários do Pronto Atendimento haviam lhe relatado que em 
uma noite houve cinco chamados no Pronto Atendimento que seriam casos de 
urgência e emergência e que poderiam ter sido atendidos pelo SAMU, e as 
pessoas, das muitas que já haviam tentado, não utilizavam este serviço e 
acabavam ligando diretamente para o Pronto Atendimento por já terem recebido a 
recusa lá da central; que era um serviço excelente, com profissionais qualificados, 
uma ambulância disponível, mas um serviço subutilizado, então pediu aos 
vereadores, principalmente os da base do prefeito, que ajudassem na 
intermediação desse contato até mesmo com o pessoal de Ponta Grossa para 
ajustarem com o pessoal do Pronto Atendimento, os quais já haviam se 
prontificado até a ajudar nessa questão e que se fosse preciso os mesmos 
poderiam fazer essa ligação e esse relato, mas que facilitasse um pouco mais 
para a população; que era um serviço excelente e um serviço disponível, mas que 
estava sendo pouco utilizado porque muitos já tinham recebido a recusa e não 
estavam conseguindo, e isso acabava até sobrecarregando as ambulâncias e os 
profissionais do Pronto Atendimento, sabendo que existia esse posto anexo, do 
SAMU, para atendimento de urgência e emergência, e assim pedia aos 
vereadores da base que ajudassem por acreditar que não seria um ajuste difícil 
de resolver e bem tranquilo. Para finalizar falou que nesse dia pela manhã, o 
Deputado Estacho tinha tomado posse no Congresso Nacional como Deputado 
Federal trazendo essa notícia com muita alegria, principalmente aos que tinham 
feito parte do grupo e dos que apoiaram e tinham votado nos mais de 
quatrocentos e setenta eleitores daqui, dizendo que ficava muito feliz com essa 
conquista para Inácio Martins e toda região de Guarapuava, na certeza que a 
região iria ganhar muito com esse parlamentar defendendo a região. Na ORDEM 
DO DIA constou em segundo turno de votação dos Projetos de Leis n.° 001/2023 
do Executivo e n.° 001/2023 do Legislativo, referentes à reposição salarial dos 
servidores municipais do quadro efetivo, incluindo professores, comissionados, 
agentes políticos, funcionários contratados pelo emprego público e educador 
residente, no índice de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) relativo ao 
INPC acumulado no exercício de 2022, e n.° 001/2023 do Legislativo para 
reposição salarial aos servidores do quadro efetivo, agentes políticos 
(vereadores), e comissionados, no mesmo índice de 5,93% (cinco virgula noventa 
e três por cento) relativo ao INPC 2022, ambos os projetos de forma retroativa ao 
mês de janeiro de 2023. Colocados em discussão os projetos não receberam 
comentários e foram aprovados com todos os votos passando a constar como Lei 
n.° 1039/2022 - "Concede reposição salarial aos servidores municipais do quadro 
efetivo, incluindo professores, comissionados, agentes políticos, funcionários 
contratados pelo emprego público e educador residente" e Lei n.° 1040/2022 - 
Concede reposição salarial aos servidores do Poder Legislativo Municipal do 
quadro efetivo, aos agentes políticos (vereadores) e comissionados, no índice de 
5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento), relativo ao INPC acumulado no 
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Exercício de 2022, com efeito retroativo a janeiro de 2023. Sem mais matérias a 
serem votadas passou-se para a EXPLICAÇÃO PESSOAL iniciando com o 
Vereador EDMUNDO VIER falando mais uma vez que eram bastante cobrados 
em relação às estradas contando que novamente tinha sido cobrado por um 
morador de São Domingos, senhor Walter, que tinha comprado a fazenda do 
senhor Roberto Setrinski, o qual lhe pediu que entrasse com uma Indicação de 
Serviço porque não estava conseguindo chegar na propriedade pelo acesso e 
pela estrada estar intransitável; que sua estrada iniciava próxima ao senhor 
Emiliano, a qual era de conhecimento do Vereador João, uma estrada que estava 
bastante danificada mesmo e precisava de reparos, então na próxima sessão 
estaria entrando com uma Indicação e também esperava que o Executivo logo 
pudesse atender esta comunidade. O Vereador JOÃO PRESTES falou também 
sobre a saúde afirmando que o setor não estava ruim, mas tinham alguns ajustes 
a serem feitos. Disse que não sabia o que estava acontecendo e nos próximos 
dias faria uma visita para acompanhar e ver como estava funcionando. Lembrou 
do dia em que tinha sofrido o acidente quando tinha sido ligado para pedir uma 
ambulância e disseram que não tinha ambulância, o que preocupava devido a 
esse problema, questionando se não teria mesmo ou dentro de cinco, dez, vinte 
minutos, ou dentro de uma ou duas horas teria, pois dentro de alguns minutos 
poderia causar a vida de um cidadão, sendo o que gostaria de deixar relatado. 
Disse que não colocaria culpa na saúde porque dali para frente tinha sido bem 
atendido, mas até esse momento tinha ficado bastante chateado por te recebido 
essa resposta, de que não tinha ambulância, relacionando novamente que se não 
fosse por seu filho não estaria aqui, tendo encontrado a ambulância quando já 
estavam chegando à cidade e isso preocupava bastante. Citou um fato ocorrido 
no dia anterior em sua comunidade, de um senhor ter caído de uma escada 
infelizmente vindo a falecer, senhor Ernesto José Toledo, que era muito amigo 
seu e infelizmente tinha partido, mas assim que ligaram esteve no local o SAMU 
com a ambulância tendo sido bem atendidos pela parte de Inácio, mas não sabia 
à frente o que tinha acontecido pela demora na liberação do corpo, que das cinco 
horas da tarde só tinha chegado após uma noite toda, no próximo dia a partir das 
cindo horas, dizendo que não sabia como funcionava lá para frente; que não 
sabia se era o IML ou outra coisa, mas a previsão de sepultamento era às cinco 
horas do dia seguinte tendo chegado somente nesse horário e assim teve que 
ficar para o dia seguinte sendo que não poderia. Encerrou falando sobre a estrada 
de São Domingos comentada pelo Vereador Edmundo, da qual também daria 
uma reforçada, e que teria bastante gente precisando e não era só nessa estrada. 
Para encerrar, o Vereador MARINO KUTIANSKI falou também sobre estradas e 
também sobre a questão das Indicações que enquanto vereadores faziam 
cobrando do Executivo Municipal juntamente com sua equipe técnica contando 
que esteve durante a semana até uma altura na estrada do Gavzaone, até a 
Fazenda Velha, e na realidade a estrada estava acabada o que era uma pena, 
pois estavam cobrando essa questão porquê se não estivesse enganado, no final 
do mês de novembro ou no inicio de dezembro do ano anterior tinha sido feito a 
recuperação dessa estrada, mas esse tipo de recuperação e esse tipo de 
trabalho, o que queria que ficasse registrado, era dinheiro público jogado fora; que 

ESTADO DO PARANÁ 



021 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
ESTADO DO PARANÁ 

a gestão não estava acompanhando de forma constante porque não estava sendo 
feito com material de qualidade em cima dessas estradas, e principalmente a 
questão de escoamento que vinham cobrando aqui na Câmara, então, para ficar 
registrado, nessa questão da estrada do Gavazone citava que era um trabalho 
mal realizado e era de suma importância o Prefeito Municipal com sua equipe de 
trabalho nas estradas do município efetuar um trabalho de melhor qualidade, pois 
faltava escoamento e faltava material bom em cima das estradas. Em relação à 
saúde falou de um oficio que tinha enviado para a Secretária Sandra Daniel 
relatando o assunto devido ao Vereador Julio ter cobrado e falado na sessão 
passada e nesta também, já informando que na próxima sessão usaria a Tribuna 
para falar um pouco mais sobre a questão, dizendo que concordava plenamente 
com o que estava acontecendo como já relatado pelo Vereador Julio e na questão 
do SAMU era a dificuldade que os usuários estavam tendo justamente para terem 
um entendimento entre o paciente e o próprio SAMU, sendo uma discussão que 
deveriam fazer aqui, talvez até propondo uma audiência com o responsável pelo 
SAMU para que não acontecesse mais esse problema. Na questão do ofício que 
tinha encaminhado em relação ao Pronto Atendimento disse ter sido procurado 
por um amigo que tinha um senhor internado no Pronto Atendimento; que não era 
de responsabilidade do Pronto Atendimento internar um paciente desde as duas 
horas da tarde e quando foi procurado já eram quase dez horas da noite. Contou 
que tinha falado por mensagens com a secretária e explicado a situação do que 
estava acontecendo com este paciente que estava passando muito mal no Pronto 
Atendimento e tinha conversado com a secretária justamente para que a mesma 
fosse até o Pronto Atendimento quando conversou também com o médico e tinha 
relatado a eles da responsabilidade tanto da secretária quanto do médico também 
por estar segurando este paciente que precisava de um internamento urgente na 
Santa Casa de Irati, que era a referência daqui, e depois de ter conversado com o 
médico e falado com a secretária esse paciente tinha sido transferido, mas enfim, 
o município poderia ser penalizado e responsabilizado por uma má gestão tanto 
da Secretaria da Saúde como negligência médica, o que era de uma importância 
tão grande que os vereadores tinham que cobrar mais, e com certeza para que a 
saúde funcionasse com mais qualidade sabiam que a Santa Casa era a referência 
e jamais poderiam negar uma transferência de um paciente daqui para kat'. Nada 
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente sessão ficando convocada 
nova sessão ordinária para o dia e horário habituais, dia vinte e sete de fevereiro 
de dois mil e vinte e três, uma segunda-feira, às dezoito horas, ficando lavrada a 
presente Ata que após lida e achada de conformidade foi assinada por todos os 
vereadores pr ente 
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