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ATA n.° 009/2022 

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

Ata da sétima sessão ordinária, primeiro período da segunda Sessão Legislativ.a, 
da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado dõ 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia quatorze de março de dois mil e vinte 
dois, registrada a ausência justificada do Vereador Ismael César Padilh 
Iniciando o EXPEDIENTE, considerando o envio antecipado da Ata de número 
008/2022, Sessão Ordinária do dia 07 de março, o Presidente declarou aberta a 
discussão e votação da mesma, a qual restou aprovada com os votos favoráveis 
de todos os presentes. Em seguida constou a leitura das Indicações de Serviço 
na seguinte ordem: Indicação n.° 023 -"Recuperação de Bueiro na estrada da 
comunidade Cachoeira que liga à propriedade do senhor Eraldo Perez" e n.° 024 - 
"Substituição de lâmpada de iluminação pública na Rua Marechal Floriano 
Peixoto, n.° 30, em frente à residência da senhora Celmira Ferreira", do Vereadór 
Marin Kutianski; n.° 025 - "Patrolamento e cascalhamento nas estradas com início 
na Comunidade de Florestal, passando pela Propriedade dos senhores Renê 
Toledo, Pedro Toledo, e Lauri Cláudio Vivico, indo até a Comunidade de Faxinai 
do Posto", do Vereador João Devarci Prestes; n.° 026 - "Patrolamento, 
cascalhamento e limpeza nas estradas que ligam a Comunidade Góes Artigas a 
Comunidade de Alemainha", n.° 027 - "Reforma e melhorias na Unidade de Saúde 
da Comunidade de Alemainha" e n.° 028 - "Manutenção e melhorias n 
iluminação pública da comunidade de Góes Artigas, com a troca de lâmpad s 
onde necessário", do Vereador Jorge Ferreira de Almeida; n.° 029 -"Solici 
estudos acerca da viabilidade em oferecer gratuitamente kits de lanches às 
pessoas que fazem tratamento de saúde em outros municípios", do Vereador 
Élcio Wszolek, e n.° 030 - Serviço de iluminação pública, na comunidade 
Gavazzoni", do Vereador Edmundo Vier. Após as leituras e justificativas dos 
proponentes as proposições foram encaminhadas ao Executivo Municipal. 
Constou também a leitura do Ofício n.° 067/2022 do Ministério Público da 
Comarca de Irati, em resposta ao Ofício n.° 009/2022 do Legislativo, o qu I 
apontou e pediu providências em relação ao atendimento que vinha sido presta co 
pela agência do Banco Itaú no município, conforme o comentado ao final des a 
sessão pelo Vereador Marino. Iniciado o uso da TRIBUNA o Vereador 
EDMUNDO VIER contou ter participado no dia anterior de uma reunião na 
localidade de Fazenda Velha, a convite da comunidade, na sede de Associação 
Santo Expedito, onde vários assuntos foram falados nessa reunião em relação as 
estradas e a ponte de acesso à comunidade conforme já tinha sido falado pelo 
Vereador Marino, contando que a comunidade estava muito preocupada com a 
colheita da soja que iniciaria dentro de quinze dias e a ponte de acesso 
encontrava-se quebrada, sem condições de um caminhão passar, e também as 
estradas estavam precárias, então, precisavam junto com os vereadores 
encaminhar mais uma vez o pedido encarecidamente ao prefeito, pois viam que 
as condições da estrada estavam precárias mesmo e todos os que estavam 
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plantando estavam muito preocupados por onde iriam escoar a safra se não fosse 
feita a manutenção dessa ponte. Disse que assim esperava que o prefeito logo 
lhes atendesse para que não viesse a causar mais problemas, pois a comunidade 
estava querendo fazer um bloqueio na estrada na altura da ponte do Dallago e 
ficaria difícil a situação enquanto gestores e também para o prefeito, e como 
estavam aqui para representar a população esperava logo serem atendidos. 
Vereador Gilberto Bello solicitou aparte contando que esteve na comunidade 
repassou o que um morador havia lhe falado, de que segundo o prefeito, ness 
ponte seriam colocadas manilhas bem grandes e não teria mais a ponte; que at" 
achou que essas manilhas já estavam lá, mas achava que já nos próximos dia 
seria arrumado e que inclusive esse morador teria visto essas manilhas, mas não 
sabia onde as mesmas estavam. O Vereador Dimas disse que o prefeito também 
tinha lhe repassado essa informação, mas no momento era uma corrida contra o 
tempo, pois dentro de quinze dias a soja já estaria pronta para a colheita, então 
teria que ser rápido. O Vereador Jorge também pediu um aparte e falou que 
conforme informações nessa ponte iriam ser usadas manilhas ferradas que 
serviriam como caixa de água na antiga usina termoelétrica, as quais suportariam 
bem e o que estava ocasionando a demora era um só uma prancha adequada 
para transportar as manilhas até o local, pois pesavam em torno de quatro a cinco 
toneladas cada uma. O orador também falou que junto com os demais vereadores 
precisavam ver a situação da estrada conhecida como estrada da fazenda do 
Rozendo, conforme já havia pedido do Vereador Marino, pois reaberta essa 
estrada ficaria mais perto a chegada até essa localidade em torno de dez 
quilômetros, e que seria de extrema importância também a reabertura. Também 
agradeceu os pares pela participação na reunião da última sexta-feira em que 
trataram sobre a ligação asfáltica para Cruz Machado dizendo ter sido o início de 
um grande projeto e tinha a certeza que os vereadores junto com os prefeitos, 
vice-prefeitos e deputados conseguiriam essa ligação, então, queria deixar seu 
muito obrigado a todos que tinham participado, dizendo que entendia a não 
participação do Vereador Laurici por compromissos nesse dia, dizendo ter si co 
muito bacana essa reunião e que estavam todos de parabéns pelo início. 
Vereador GILBERTO BELLO iniciou justificando sua ausência na última sess o 
quando tinha se deslocado até a cidade de Olímpia, no estado de São Paulo para 
buscar seu filho que estava internado e tinha recebido alta, para o que, se 
precisasse traria um documento comprovando. Comentou o oficio recebido do 
prefeito de número 060/2022 em resposta ao seu ofício de n.° 013/2022 o qual 
buscou informações a respeito dos fundamentos que tinham levado o Poder 
Executivo e a Secretaria Municipal de Educação ao entendimento de não ser 
exigida a vacinação para freqüência escolar. Sobre essa resposta comentou que 
cada um pensava de um jeito lembrando que tinham discutido muito aqui na ca a 
sobre vacinas e achava que tinha que ser obrigatório a vacinação para s 
crianças, mas como existiam os negacionistas que brigavam muito quanto a is o 
não queria se aprofundar nisso, lembrando que na época difícil da pandem a 
discutiram aqui sobre projetos para vacinação de professores e não se falou muito 
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de alunos. Contou também que tinha conversado com uma Agente de Saúde a 
qual lhe falou que a desistência de vacinação de crianças era muito grande, o que 
lhe preocupava. Disse ainda ter pedido nesse dia para a procuradora jurídica d 
casas, em tom de brincadeira, que elaborasse um projeto para obrigar a exigênci 
do passaporte da vacina para as crianças entrarem nas escolas, repetindo qu 
não queria entrar nessa briga falando que em Irati tinham tentado fazer ess 
projeto e não tinha dado certo. Após, fez a leitura da integra do ofício par 
conhecimento dos demais vereadores. Contou também ter conversado com o 
prefeito sobre a licitação para o término do asfalto na Cohapar onde residia, 
contando que houveram alguns comentários maldosos dizendo ter sido 
privilegiado, pois tinham asfaltado sua rua, só que não dava bola para isso, mas 
assim como a sua rua seria asfaltada as ruas de todos, e dentro de alguns dias 
iria recomeçar a obra de asfalto naquele bairro. O Vereador MARINO contou ter 
participado de um evento na semana anterior no Palácio do Governo onde foram 
liberados recursos para todos os trezentos e noventa e nove municípios do estado 
na área de saúde; que esses recursos foram num montante de duzentos e 
cinqüenta milhões de reais para todo o estado, dentre eles recursos para 
aquisição de veículos, ambulâncias adaptadas, reforma de unidades básicas de 
saúde e de hospitais, recursos também para Pronto Atendimentos que atendiam 
alta e média complexidade, mas uma questão que tinha lhe chamado bastante a 
atenção foi que desde o início da pandemia as cirurgias eletivas no estado 
estavam suspensas e a partir de agora dentro desse pacote de liberação seriam 
retomadas essas cirurgias acreditando que aqui não era diferente, a fila de 
pacientes esperando esses atendimentos devia ser muito grande, e o governo 
havia liberado recursos para a retomada desses atendimentos. Disse ter sido uri 
evento muito importante de onde viriam importantes recursos principalmente para 
a saúde, um setor que era um calo de todos, e assim queria deixar registrada sua 
presença em Curitiba nesse evento. Contou também que nessa ocasião teve uma 
reunião com o Deputado Luiz Cláudio Romanelii no qual ficou muito feliz em 
saber da liberação de duzentos e cinqüenta mil reais para ampliação de unidad s 
de saúde, recurso esse que seria usado na Unidade de Saúde Délcio Peplins i 
dizendo ser uma pena que esse recurso, uma indicação sua e do Vereador Jo o 
Prestes, seria para a comunidade de São Domingos, uma comunidade co 
bastante moradores e que precisava muito, e infelizmente o prefeito municip I 
achou por melhor tirar esse recurso da comunidade de São Domingos e fazera 
ampliação aqui na unidade Délcio Peplinski; que era bom que esse recur o 
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tivesse vindo, mas achava muito importante que fosse usado aonde tinham feito a 
indicação, porque era uma falta de respeito até com os vereadores porque es e 
recurso tinha sido uma briga suas e no atual momento o prefeito simplesmente 
retirou este recurso da comunidade de São Domingos e iria aplicar aqui na 
cidade, mas enfim, era o prefeito quem determinava, e tinha ficado aborrecido 
nessa parte porque a indicação era para atender a comunidade de São Domingos 
e mesmo assim o recurso tinha vindo e trinta por cento desse recurso já estava 
disponível em conta do município para que pudesse ser usado nessa reforma. 
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Sem mais inscritos e sem matérias para votação na ORDEM DO DIA passou-se 
para a EXPLICAÇÃO PESSOAL iniciando com o Vereador DIMAS comentando o 
oficio de n.° 0128/2022 recebido da Deputada Leandre o qual informava a 
liberação de recursos ao município, emenda de bancada do Orçamento Geral da 
União, no valor de duzentos mil reais para aquisição de veículo para serviços d 
assistência social, pedido que tinham feito à deputada juntamente com 
Vereador Eido e também o Vereador Julio, que viria para dar assistência ao 
usuários e também já estava disponível. O Vereador JULIO fez um relato sobre 
uma situação ocorrida na semana anterior no Pronto Atendimento da qual já tinha 
conversado durante a semana com o Vereador Bello, contando que muitas 
crianças tinham sido acometidas pelo surto de uma síndrome comumente 
chamada de "pé, mão e boca", um vírus que não causava nenhuma gravidade, 
mas a maioria das crianças afetadas apresentava quadros de febre durante esse 
período e tinha recebido relatos de pessoas que precisaram ir até o Prontio 
Atendimento para atendimentos pelo médico e durante muito tempo essas 
pessoas ficaram aguardando na fila sem atendimento, e o atendimento só passou 
a ter agilidade quando a Secretária da Saúde chegou à unidade e provavelmente 
conversou com o médico, e inclusive uma das pessoas era familiar do Vereador 
Bello com o qual já tinha tido essa conversa. Disse que ficava triste em trazer 
esse tipo de assunto; que não tinha a intenção de ser oportunista de forma 
alguma, mas precisavam levantar quando as coisas não funcionavam lembrando 
já ter trazido o relato de uma moradora da comunidade de Cachoeira que tinha 
chegado numa madrugada e não tinha sido atendida, então a falha possivelmen 
podia estar havendo no profissional que fazia os atendimentos; que semp 
elogiavam quando era preciso e quando podiam elogiar, mas precisavam també 
fazer esses apontamentos porque podia ser um de seus familiares, assim como 
tinha sido com um familiar do Vereador Bello, que estivessem precisando de um 
atendimento mais urgente, por isso da ida ao Pronto Atendimento, então gostaria 
de registrar essa situação para que passassem a verificar mais, até com a própria 
secretária, para que lhes informasse o porquê da demora e de ter acontecido 
essa falha, para que as coisas melhorassem e que o sentido aqui não era 
denegrir nem gestão, nem secretária, nem chefe de departamento, apenas para 
que as coisas com o passar do tempo melhorassem e não acontecessem mais. O 
Vereador LAURICI iniciou primeiramente parabenizando o Vereador Edmundo 
Vier pela reunião da última sexta-feira onde muitas pessoas envolvidas estiveram 
presentes, inclusive prefeito, vereadores de Cruz Machado e deputado, 
parabenizando e pedindo desculpas por não ter participado declarando seu apoio 
sempre que precisasse e no que pudesse ajudar poderiam contar com sua 
pessoa. Disse que ao ouvir as indicações dos Vereadores Jorge e Marinio, 
principalmente relatando problemas das estradas do interior como a questão da 
ponte do assentamento Evandro Francisco ficava pensando como os vereadores 
não fariam as indicações porque tinham um contato muito grande com as pessoas 
das comunidades e aí os vereadores traziam os pedidos, as indicações, e não 
sabia por que cargas d'água eram interpretados pelo prefeito como oportunistas; 
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que não via ser dessa forma e achava que os pedidos dos vereadores na verdade 
deveriam ser recebidos pelo Executivo como uma forma de auxilio, de ajudar 
indicando onde estava o problema e pedindo uma providência; que sabia que o 
prefeito não conseguia atender a todos os pedidos, mas no mínimo tivesse o 
reconhecimento de que o vereador estava indicando porque queria colaborar com 
a gestão e não como forma de tirar proveito da situação. Falou ainda da excelente 
indicação do Vereador Élcio a respeito das pessoas que se deslocavam até 
Curitiba, numa viagem bem longa e na maioria das vezes passando o dia fora de 
suas casas, e que sempre passavam por essa situação sendo procurados por 
pessoas que iam viajar relatando que não tinham dinheiro para fazer um lanche ê 
tinham que passar o dia todo lá, dizendo ser uma coisa a ser analisada pela 
administração que se fosse atendida seria muito bom para os usuários da saúdé. 
Disse ter falado isso porque ainda nesse dia conversava com um munícipe que 
lhe repassou uma situação que estava passando, necessitando ir a Curitiba para 
fazer um procedimento e teria vindo para marcar um carro, só que com o detalhe 
de que, como não tinha conseguido pelo SUS estava pagando esse 
procedimento, e teria vindo para ver se conseguia um carro. Falou que sabiam 
que era difícil mesmo para o município levar uma pessoa quando a consulta era 
particular, mas como o veículo ia levar outros pacientes e tendo lugar, talve 
tivessem o bom senso e pudessem encaixar esse cidadão para ser encaminhad 
até Curitiba. Que este cidadão veio até a prefeitura e segundo o mesmo disseraijn  
que não conseguiriam o veículo para esse transporte e que o mesmo teria sid 
orientado a vir na Câmara pedir para os vereadores, pois teriam que ajudar, 
quando ficava pensando que se fosse para ser assim não teria necessidade de ter 
Executivo, então deixasse que os vereadores administrassem. O Vereador 
GILBERTO BELLO comentou também sobre a Indicação de Serviço do 
presidente lembrando que o fornecimento de lanches para as pessoas que 
fossem até Curitiba para consultas médicas e realização de exames era também 
uma promessa de campanha do prefeito Lauri Setrinski, que tinha ficado apenas 
trinta dias governando, mas achava justo essa proposta. Também falou sobre a 
situação ocorrida no Pronto Atendimento quando sua esposa estava no local com 
seu neto onde tinham várias crianças e teria ficado cerca de três horas e me a 
esperando, e segundo a mesma o médico estaria conversando com alguém á 
dentro, atendendo, e todas as crianças aguardando com febre devido ao vírus pé, 
mão e boca. Contou que sua própria esposa teria mandado mensagem para a 
secretária após as oito e meia da noite, tendo ido às cinco horas; que a secretár a 
estava em uma academia e lhe falou que não podia estar acontecendo isso e a 
própria secretária ligou no PA e lhe falaram que o médico estava atendendo uma 
emergência; que se isso chegasse aos ouvidos da secretária e quisesse vir 
retratar estava na mesma posição do Vereador Julio, para colaborar e não para 
criticar; que ainda segundo a sua esposa a Secretária Sandra teria chegado com 
outro médico; que o médico de plantão nem estava mais lá e nem tinha atendido 
as crianças, e o outro médico era um médico muito bom, o que até já tinha 
comentado com o Vereador Julio, pois ao chegar ao local, viu todas as crianças e 
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deu um remédio para febre até atender todas; que a Secretária de Saúde tinha 
ficado lá junto com esse médico e as crianças que não tinha baixado a febre não 
tinha deixado ir embora, mas o médico do plantão já tinha ido sem atender as 
crianças; que nem sabia quem era esse médico nem o seu nome, mas conhecia o 
que tinha atendido as crianças e que também já tinha lhe atendido por duas 
vezes, dizendo ser um excelente médico, então tinha visto que era um descas 
com as crianças, pois além da febre as crianças também sentiam dor nos pés 
na boca, e não era muito simples essa enfermidade. Encerrou dizendo que a 
secretária tinha sido pronta levando outro médico, mas mesmo assim precisaram 
ficar por volta de três horas e meia para serem atendidos e se a secretária 
quisesse vir até aqui para falar sobre isso podiam até lhe convidar e se fosse 
errado o que tinha falado, conforme sua esposa tinha lhe repassado, a mesma 
poderia corrigir. O Vereador MARINO comentou o oficio recebido da 3a 
Promotoria de Justiça da Comarca de Irati, de n.° 067/2022, lembrando que em 17 
de fevereiro através do ofício n.° 009 de 2022 oficiaram a Promotoria justamente 
para relatar o que vinha acontecendo até o momento sobre a questão do mau 
atendimento por parte do Banco ltaú como a espera de três, quatro, até cinco 
horas dos clientes para serem atendidos. Lembrou que tinham relatado através do 
ofício encaminhado o descaso que estava com os munícipes aqui em Inácio 
Martins porque além de tudo era o único banco que mexia com dinheiro na cidade 
e assim achava que estavam se aproveitando da ocasião justamente com esse 
mau atendimento aos clientes. Registrou os agradecimentos à Doutora Gabriela 
Cunha Melo Prados, Promotora de Justiça, pela abertura do Inquérito Civil n.° 
MPPR-0067.22.000072-2, uma ação para verificar justamente o que estava 
acontecendo, e assim ficava feliz porque a promotoria iria averiguar tudo o que 
estava acontecendo aqui dentro do banco e com certeza teriam que melhorar seu 
atendimento porque o que estava acontecendo era um descaso com a população. 
Encerrando, o presidente aproveitou o momento para parabenizar oficialmente o 
Vereador Laurici pela passagem de seu aniversário desejando que Deus o 
abençoasse com muita saúde e continuasse a fazer o trabalho de excelência que 
vinha fazendo aqui na Câmara. Parabenizou também o Vereador Dimas pela 
reunião articulada na semana anterior, onde estiveram presentes representantes 
dos Poderes Executivo e Legislativo municipais de Inácio Martins e Cruz Machado 
além do Deputado Estadual Artagão Junior, em um momento muito importante, 
um marco histórico e um ponta pé inicial para um projeto que se Deus guises e 
num futuro que esperava não tão longínquo viesse a se tornar prático, reforçan o 
os parabéns ao Vereador Dimas pela forma como tinha organizado e articulado 
essa tão importante reunião. Comunicou os pares que tinha recebido ao longo da 
semana anterior um pedido de sessão do plenário pela Associação de Mulheres 
Casa da Cultura de Góes Artigas, para que fizessem uma edição do "Cine Prosa", 
uma ação que já faziam na Casa da Cultura onde exibiam um filme em uma 
sessão de cinema e após se realizava um debate sobre o tema contando que 
nesta edição seria em referência ao Dia da Mulher, e considerando ser uma 
atividade de interesse público tinha cedido o espaço repassando aos pares que 
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tinham encaminhado convite aos nobres vereadores conforme tinha repassado na 
reunião das Comissões, mas lhe pediram também que reforçasse este convite 
aos vereadores para que dentro da disponibilidade de tempo estivessem 
presentes, na terça-feira seguinte, dia 15 de março, às dezenove horas. Nada 
mais havendo a ser tratado o Presidente encerrou a presente sessão deixando 
convocada nova sessão ordinária para o dia vinte e um de março, próxima 
segunda-feira, no horário regimental, ficando lavrada a presente Ata que após ser 
achada de conformidade e aprovada foi assinada yor todos os vereadores 
presentes. 
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