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

Ata da sétima sessão ordinária, primeiro período da terceira Sessão Legislativa, 
da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia treze de março de dois mil e vinte e 
três, presentes na sessão todos os vereadores. Ao iniciar o EXPEDIENTE tendo 
sido enviada de forma antecipada a Ata n.° 006/2023, da sessão do dia seis de 
março, nos termos regimentais 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 na seguinte ordem: 
Indicação n.° 027/2023 solicitando "Patrolamento e cascalhamento em uma rua na 
Vila Nova, primeira rua após a residência do senhor Carlos Teixeira, conhecido 
como Gaita, entrando à direita da Rua Pedro Stresser Sobrinho", do Vereador 
João Prestes e n.° 028/2023 sugerindo a "Nomeação de uma chefia para o 
Departamento de Cultura do Município", de proposição dos Vereadores Élcio, 
Laurici e Marino. Após comentadas pelos proponentes as Indicações foram 
encaminhadas para o Executivo Municipal. Na TRIBUNA o Vereador LAURICI fez 
um breve comentário sobre a Indicação que tinha assinado juntamente com o 
Vereador Élcio, que tinha sido um dos mentores do pedido para dizer que era de 
suma importância essa Indicação porquê o município há muito tempo já tinha uma 
dívida com a cultura; que falava isso para aproveitar e também fazer um pedido 
através da Tribuna para que o município também nomeasse o mais rápido 
possível um Secretário de Esportes; que se estivesse errado lhe corrigissem, mas 
até então o município não tinha um novo Secretário e era unânime aqui na casa 
que o município planejasse a criação de uma Secretaria de Esportes, pois tinha 
apenas um Departamento, vinculado com a Secretaria de Educação e com a 
criação de uma secretaria com certeza o desenvolvimento do esporte só teria a 
ganhar, até pela questão de aporte de recursos para as práticas esportivas; que 
quando falava em práticas esportivas não podiam se ater apenas à pratica de 
futebol, principalmente o futebol masculino, porque se fossem analisar as 
competições femininas há muito tempo não aconteciam no município com 
competições de alto nível e sabiam que tinham grandes atletas no futsal, voleibol 
e handebol, e o município poderia estar fomentando isso através de uma 
Secretaria de Esportes, e assim, aproveitando que na semana anterior tiveram o 
Dia da Mulher, no dia oito de março, também aproveitava para fazer essa defesa 
da prática esportiva principalmente voltada ao público feminino. Na ORDEM DO 
DIA constou em primeiro turno de votação o Projeto de Lei n.° 02/2023 - "Institui o 
Programa Jovem Aprendiz no âmbito do município de Inácio Martins", proposto 
pelos Vereadores Élcio, Laurici, João, Julio e Marino. Na discussão os 
Vereadores Julio e Marino usaram a palavra para fazer destaques sobre o projeto, 
cujos comentários constam da gravação da sessão nas redes sociais da Câmara 
Municipal. Colocado em votação o projeto recebeu todos os votos favoráveis 
sendo aprovado em primeiro turno e o Presidente determinou seu retorno para 
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votação em segundo turno na próxima sessão ordinária. Na EXPLICAÇÃO 
PESSOAL o Vereador ÉLCIO retornou ao tema esportes contando que na 
semana anterior tinha sido procurado por munícipes que haviam lhe relatado que 
ao conversarem com representes do Executivo foram informados de que estava 
se organizando a instituição de uma Secretaria de Esportes e tinha ficado muito 
feliz com essa informação, o que ainda não era nada oficial, mas um fato relatado 
por munícipes; que, no entanto esses munícipes também lhe falaram que ao 
procurarem um espaço para atividades esportivas foram informados de que só 
seriam reabertos estes espaços, como o Ginásio de Esportes, a partir do 
momento em que já estivesse efetivada e instituída a Secretaria. Assim, veio 
solicitar que o Poder Executivo e a Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, 
criassem imediatamente uma Secretaria de Esportes ou então buscassem alguma 
alternativa imediata para que os cidadãos continuassem podendo praticar suas 
atividades esportivas nos espaços públicos do município. O Vereador MARINO 
falou sobre a área de saúde que vinha sendo bastante discutida nos últimos 
tempos e bastante questionada também, contando que na última semana 
conversando com a população muitos usuários reivindicavam um melhor 
atendimento na área da saúde, aliás, a falta de um profissional médico, dizendo 
que o que estava acontecendo no município e na Secretaria da Saúde via como 
um descaso. Deixou registrado que o município tinha uma equipe técnica muito 
competente e tinham que parabenizar todos os profissionais da área de saúde 
pelo trabalho que se dedicavam aqui no município, só que ao mesmo tempo via 
muita reclamação na parte da gestão, explicando que era do conhecimento de 
todos que todo procedimento médico no município era feito por agendamento; 
que ao mesmo tempo as pessoas que faziam esse agendamento talvez já não 
estivessem muito bem e esperavam quinze dias para receber um atendimento, 
mas chegando o dia marcado para fazer uma consulta ou para mostrar um exame 
médico o profissional médico não estava para atender e assim dizia que essa 
parte era falta de gestão e se a pessoa tivesse procurado um serviço médico era 
porque estava precisando; se tinha feito um exame com certeza tinha que mostrar 
ao profissional; que na última semana havia constatado que tinha apenas um 
médico atendendo nas Unidades de Saúde e os demais médicos que tinha eram 
no Pronto Atendimento, então as demais localidades, tanto do interior como as da 
área urbana também estavam sem um profissional médico; que no PA era 
atendido apenas emergências, questionando sobre as pessoas que tinham uma 
consulta mareada ou um exame marcado, para quem iriam mostrar. Encerrou 
falando que deixava registrado essa conversa que teve durante os últimos dias 
com os usuários e que ficava extremamente chateado porque a falta de respeito 
com os usuários estava sendo muito grande. Nada mais havendo foi encerrada a 
sessão e convocada nova sessão para o dia vinte de março, no horário 
regimental. Lavrou-se a presente Ata que achada 	conformidade foi assinada 
pelos vereado es presentes. 
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