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ATA n.° 008/2023 

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

Ata da oitava 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 vinte 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.° 007/2023, da sessão ordinária do dia treze 
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.° 
029/2023 - "Criação de programa municipal visando a Dispensação de Kit Maternidade 
para gestantes", do Vereador Gilberto Bello; n.° 030/2023 - "Cascalhamento e 
manutenção na estrada rural que liga a propriedade do Sr. Edson Magno Santini 
(conhecido como Ede Santini), até o Faxinai dos Matoso", do Vereador Julio 
Armando; n.° 031/2023 - "Alteração de fluxo para tráfego de veículos em sentido de 
trânsito único da Rua Marechal Floriano Peixoto, qual se inicia no cruzamento da 
Rua Barão do Rio Branco, tendo seu término com a Rua Coronel Tibúrcio 
Cavalcanti" do Vereador Marino Kutianski; n.° 032/2023 - "Regularização e 
reestruturação do Cemitério Municipal de Inácio Martins", Vereador Marino 
Kutianski, e n.° 033/2023 - "Recuperação e melhorias em via vicinal da comunidade 
de Cachoeira, começando na estrada principal, dando acesso à escola, à igreja e 
ao restante da vila", também do Vereador Marino Kutianski, todas despachadas ao 
Executivo Municipal. Para encerrar as leituras foi lido o convite da Secretaria 
Municipal de Saúde para a XIV Conferência Municipal de Saúde com o tema 
"Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia - Amanhã vai ser outro 
dia", a acontecer no dia 21 de março, a partir das oito horas no Centro de Eventos 
Silvino Pasqualin. Iniciando o uso da TRIBUNA o Vereador GILBERTO BELLO 
tratou de sois assuntos, sendo o primeiro um ocorrido com uma senhora da 
comunidade de São Miguel que no dia treze de março tinha feito uma cirurgia em 
Curitiba e lhe pediu para conseguir um veículo para lhe buscar no dia quatorze 
quando pegaria alta e ai tinha conversado com o Chefe do Executivo que tinha lhe 
prometido este transporte e essa mulher tinha lhe mandado mensagem as cinco e 
pouco da manhã de que logo que o médico passasse ela pegaria alta. Contou que 
tinha mandado mensagem para eles e vindo ali; que as nove horas da manhã a 
mesma tinha recebido alta; que lhe prometeram que iam buscar ela e para finalizar 
a mesma tinha chegado às dez horas da noite e seu marido tinha ficado revoltado. 
Comentou que essa pessoa tinha feito uma cirurgia; ficou o dia inteiro esperando, 
com dor, e tinha chegado aqui às dez horas da noite quando não tinha como 
comprar remédios e teve que posar aqui pra comprar o remédio no outro dia e 
depois ir embora, dizendo que via isso como um desrespeito com o cidadão e que 
não podia ser tratado assim uma pessoa; que não tinha recebido o mínimo do 
mínimo tendo vindo em um carro lotado de lá nesta situação, o que considerava 
lamentável e era um pedido seu para irem buscar essa mulher quando deveria ter 
ido buscar, mas achava que tinha que vir em um carro mais condizente com a saúde 
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pela situação, quando o marido tinha ficado revoltado e lhe mandado mensagem, 
a qual tinha repassado para eles também, e achava lamentável esse tratamento 
com uma cidadã humilde, lá da comunidade de São Miguel, tendo ficado triste e 
achando que a pessoa não merecia isso e devia estar aqui até o meio dia, 
comprado os remédios e ido para usa casa descansar e repousar após a cirurgia. 
O segundo assunto que comentou foi de que falavam bastante sobre as estradas 
municipais, que circulava bastante pelas estradas e estavam bastante danificadas 
devido a chuvarada, mas queria falar das estradas estaduais. Iniciou pela BR 277 
falando que o governador tinha acabado o pedágio para se reeleger e tinha 
prolongado até passar a eleição e até agora não tinha voltado referindo-se ao 
estado que estava a 277. Fez uma pergunta, de que tinha o Secretário de Logística 
e Transportes Sandro Alex, dizendo que era incompetente no último e tinha citado 
a BR 277, mas tinha a BR 151 e quem fosse de Ponta Grossa para Palmeira era 
melhor ir pela estrada de chão; a BR 153 que passa por Imbituva e pelo Paraná 
não tinha estrada mais e acidentes aconteciam citando também a BR 476 no 
contorno em Curitiba; que o Secretário Sandro Alex era um incompetente e achava 
que um cidadão como esse assumir um cargo tão importante num estado como 
Paraná e só servia para fazer palhaçadas na rádio, onde estava que não tinha sido 
competente e tinha vazado deixando seu irmão o qual nem sabia em que secretaria 
estava. Continuou falando sobre tantos acidentes graves que estavam 
acontecendo no Estado do Paraná com ônibus, montoeira de caminhões batendo, 
buraco em cima de buraco; na 277 que se não se cuidassem quando chovia não 
se enxergava as poças de água; estourava pneus e arrebentava suspensão, por 
isso dizia que tinha sido muito incompetência do secretário Sandro Alex nessa 
gestão enquanto Secretário de Infra Estrutura e Logística o que era uma pena. 
Falou que o estado teve uma reunião com o governador e com o presidente Lula e 
o Governador Ratinho pediu socorro ao presidente para através do DNIT mandar 
recursos para recuperar essas estradas que tinham que ser recuperadas porque 
estavam se acabando e nesse último período de dois meses de chuva estava se 
acabando mais ainda, mas por sorte Sandro Alex estava lá em Brasília que era o 
lugar onde deveria ter ficado e nunca assumido uma secretaria tão importante como 
esta. Para encerrar falou que oitenta por cento das exportações de grãos pelo Porto 
de Paranaguá tinham sido prejudicadas pela incompetência de Sandro Alex, pois 
não tinha sido feito um estudo e desmoronado a 277 e a 376; os caminhões não 
chegavam até Paranaguá; a soja não estava indo e os navios estavam todos 
parados, o que vinha acompanhando tudo porque não tinham estradas para chegar 
em Paranaguá sendo lamentável no segundo estado maior produtor de grãos do 
Brasil estarem nesta situação as estradas. O Vereador MARINO também falou 
sobre a questão de saúde considerando também o que o Vereador Gilberto tinha 
relatado contando que o mesmo usuário havia lhe procurado também contando 
essa questão que tinha acontecido com sua esposa e que também considerava 
uma falta de consideração com o ser humano e era preocupante. Sobre a questão 
do transporte que chegava até Curitiba com os usuários na área de saúde via outro 
grande descaso porque estavam sendo transportados pacientes, como tinha sido 
relatado pelo Vereador Gilberto Bello, pacientes com cirurgia tocando de ficar 
esperando lá em Curitiba por várias horas, além da forma que vinham de volta 
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porque estavam sendo transportados dentro de uma Van; pessoas debilitadas que 
já iam a Curitiba porque precisavam de serviços especializados e essa forma de 
transporte não concordava jamais. Lembrou que quando esteve na prefeitura tinha 
comprado um ônibus adaptado, próprio para o transporte desses usuários até 
Curitiba, e não sabia porquê não estava sendo usado o que também via com 
preocupação. Ainda sobre os usuários que usavam o transporte até Curitiba disse 
que mais um descaso que via com preocupação era o local onde esperavam para 
pegar esse transporte; um local sem condição nenhuma, sem cobertura, com as 
pessoas ficando na rua, sem um banheiro para usar se fosse preciso, então, via 
com bastante preocupação essa questão. O Vereador Gilberto Ballo pediu aparte 
e contou que tinha sido procurado por uma rapaz que trabalhava no Mercado 
Lucavei e por usar bastante este ônibus que ia para Irati pela manhã lhe contou 
que em dias de chuva as pessoas ficavam na chuva e deu a ideia de que, já que 
não tinha um local apropriado as pessoas embarcassem lá na Rodoviária porque 
lá já tinham as marquises e poderiam ficar embaixo e pelo menos lá, mesmo não 
estando aberto não se molhariam ,e o carro da prefeitura poderia encostar lá para 
levar eles, sendo a ideia dada por este morador, e o Presidente colaborou dizendo 
que o Vereador poderia fazer uma Indicação ao Executivo justamente para que 
pudesse ser revista essa parte. Ainda sobre a área de saúde contou ter sido 
procurado nesse dia por um morador de São Domingos que teve um quadro muito 
grave de infarto e estava com praticamente noventa por cento do coração, 
conforme disse o mesmo, com o coração preto, relatando a demora que teve no 
atendimento aqui no Pronto Atendimento tendo chegado por volta das treze horas 
só sendo atendido pela médica às dezessete hora quando não aguentava mais de 
dor e sabia que estava infartado pelos sintomas e na hora que chegou para falar 
com a médica relatou que estava infartado e a médica o encaminhou urgente para 
Ponta Grossa afirmando ser muito preocupante um usuário ficar quatro horas 
enfartado em um Pronto Atendimento esperando para ser atendido. O Vereador 
Julio também solicitou aparte e contou que também tinha sido procurado na sexta-
feira por um morador do José Dias que tinha trazido uma senhora para ser atendida 
na Unidade de Saúde que comumente chamavam de Polo, próximo à residência 
do presidente e do Rotary, que ao chegar para receber o atendimento na recepção 
tinha sido informada de que seria a última vez que seria atendida nessa unidade e 
que procurassem a unidade do Guará. Que rapidamente essas pessoas entraram 
em contato e em contato com a secretária demonstrando essa preocupação a 
mesma lhe repassou que tinha sido uma falha de comunicação com a recepção, 
mas achava importante trazer aqui para os vereadores porque era inadmissível que 
os usuários moradores do município não recebessem atendimento e passassem a 
receber atendimentos no Guará, então rapidamente repassou que fossem 
procurados pela secretaria e esclarecido, comentando porque as vezes a pessoa 
recebendo essa informação poderia nem vir buscar um atendimento aqui indo direto 
para o Posto do Guará, e assim achava bem importante essas colocações e no dia 
seguinte seria um momento importantíssimo para como representantes do povo, 
como também das comunidades e entidades se fazerem presentes na Conferência 
para debaterem todos esses temas que possivelmente estavam circulando em 
informações e seria um dia importante para debaterem as propostas para melhorar 
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a saúde. O Vereador Marino finalizou falando também sobre a Conferência da 
Saúde que aconteceria no dia seguinte onde era muito importante a participação 
dos vereadores e também da comunidade num todo, no geral, porque era nessa 
Conferência que seria avaliado como estava a questão saúde aqui no município 
como também definir as próximas metas da saúde, então era muito importante a 
Conferência e que a população participasse, e como vereadores também muito 
importante estarem presentes fazendo um amplo debate para que a saúde no 
município melhorasse porque era muito importante um atendimento de qualidade e 
sempre falava da questão da equipe técnica que era uma equipe muito boa e muto 
bem preparada e o que via no momento era a questão do atendimento médico, o 
que via com preocupação, pois relatado por moradores principalmente do interior, 
nos últimos dez dias não tinham atendimento em nenhum postinho do interior e 
aqui na cidade só tinha um que estava atendendo na Unidade Délcio Peplinski e no 
Pronto Atendimento, então era a falta do profissional médico que via com grande 
preocupação. Na ORDEM DO DIA constou o segundo turno de votação o Projeto 
de Lei n.° 02/2023 propondo a instituição do Programa Jovem Aprendiz no âmbito 
do município, proposto pelos Vereadores Élcio Wszolek, Laurici José de Oliveira, 
João Devarci Prestes, Julio Armando Ganido Mendez e Marino Kutianski. Colocado 
em discussão o projeto não recebeu comentários e aprovado com todos os votos 
favoráveis passando a constar como Lei n.° 1041/2023 — "Institui o Programa 
Jovem Aprendiz no âmbito do município de Inácio Martins", que ficou aguardando 

envio para sanção pelo Executivo Municipal. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o 
Vereador ÉLCIO usou a palavra para apenas dar ênfase ao ofício de n.° 34 de 2022 
encaminhado do gabinete do Deputado Federal Aliel Machado ao Poder Executivo 
Municipal de Inácio Martins informando a indicação de emenda parlamentar no 
Ministério da Cidadania no valor de cinquenta mil reais destinado a APAE de Inácio 
Martins. Falou que o Deputado Aliel Machado tinha sido apoiado por sua pessoa 
junto com o presidente, o Vereador Laurici e o Vereador João e mais outras 
pessoas da comunidade martinense, e já tinham de imediato uma primeira emenda 
parlamentar destinada ao município. Que estariam cobrando e lutando para que 
viessem muitas outras, mas era importante estarem fazendo referência a este 
deputado, que não era um deputado apenas de emenda parlamentar, o qual vinha 
acompanhando e vendo todo o trabalho de discussões que vinha fazendo. O 
Vereador DIMAS falou sobre a Indicação de Serviço que tinha feito sobre as 
estradas até Gavazoni onde as máquinas já estavam realizando esse trabalho e 
também sobre a Indicação na comunidade Tancredo Neves que esperava também 
que o Executivo atendesse com essa Indicação e ainda no Bom Retiro, falando 
também de outra Indicação do Vereador Gilberto Bello para as comunidades de 
Santa Rita e Matão, todas áreas que precisavam de acesso para o transporte 
escolar e era de extrema importância que o Executivo lhes atendesse com estas 
indicações. O Vereador GILBERTO BELLO comentou para deixar registrado que 

martinense Maurício Chaves conhecido como Mauricinho tinha assumido a 
liderança na AMCESPAR do deputado estadual e líder do governo Hussein Bakri, 
deputado que tinha grande relevância na AMCESPAR em atendimentos e pela 
votação que teve nos municípios. Contou que esteve em São Domingos no dia 
anterior e ficou sabendo através de uma moradora que o senhor Carlos Kloster, 
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motorista de uma Kombi que fazia o transporte de alunos tinha s frido um infarto 
grave e um amigo seu que era dono da empresa não tinha conseguido contratar 
outro motorista e os alunos tinham ficado sem aulas na semana anterior, mas nesse 
dia parecia que já estava resolvido. Concluiu que essa moradora tinha dado uma 
ideia, pois eram nove alunos que vinham até a Cachoeira com esta Kombi, e tinha 
dado a ideia de essas crianças virem estudar na Escola Pedro Molinari e virem com 
o ônibus eliminando essa Kombi e tendo um gasto a menos, e que segundo a 
moradora seriam apenas nove alunos; que não sabia se esses alunos caberiam no 
ônibus, mas era apenas uma ideia para conversarem com a secretária e também 
não sabia se podia se transportar crianças pequenas em um ônibus, mas o referido 
ônibus era grande e essas crianças poderiam estudar aqui, sendo apenas uma 
ideia dada por essa pessoa por serem poucas crianças. O Vereador JULIO 
parabenizou o Vereador Bello pela indicação do kit maternidade dizendo que era 
extremamente relevante para a saúde pública pois traria benefícios imensos para 
as puérperas e recém nascidos e via como uma ação que não iria custar muito ,e 
ao parabenizar o vereador pediu também que encaminhasse juntamente com esse 
pedido para que o kit escolar fosse baseado também no município de Rio Azul que 
estava sendo exemplo na dispensação desses kits maternidade e no kit escolar e 
disponibilizava até um par de calçados para as crianças, então como o vereador 
tinha propriedade e muita influência o parabenizava e pedia para que levasse 
também este seu pedido para que se completasse mais o kit escolar ficando na 
torcida para que o Executivo conseguisse também colocar em prática o kit 
maternidade. O Presidente falou também sobre o Deputado Aliei Machado, dos 
recursos que tinha disponibilizado para o município, e que ficava feliz por 
representar e ter votado nesse deputado ajudando também na campanha, e via que 
continuava trabalhando pelo município sendo cinquenta mil que tinha feito uma 
indicação há uns vinte dias atrás para a APAE e entre a área de agricultura e para 
os colégios que somavam um milhão de reais, e mostrava que já estava 
disponibilizando recursos aqui para o município; que esses cinquenta mil reais 
através de emenda individual seriam para compra de equipamentos para a escola 
da APAE, o que era muito importante e esperava que continuasse trabalhando e 
defendo, pois como o Vereador Eido tinha citado não era só de emendas, mas 
tinham que parabenizá-lo pelo grande trabalho sempre defendendo as pessoas que 
mais precisavam. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão 
ficando convocada a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte e sete de março, 
segunda-feira, no hor ' egimental, sendo lavrada a presente Ata que após lida e 
achada de co 	 e assinada pelos ver 
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