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ATA n.° 020/2020 

Ata da décima segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, Estado do Paraná, realizada no dia vinte e sete de julho de dois mil e 
vinte, às dezessete horas e trinta minutos, com a presença de todos os 
vereadores. No EXPEDIENTE além da apreciação da Ata da Sessão Ordinária 
do dia vinte de julho, aprovada sem ressalvas, constaram as Indicações de 
Serviço n.° 03 da Vereadora Sandra Daniel, solicitando "Readequação de 
estrada rural na localidade de Faxinai dos Matosos desde a Rodovia PR 364 
até a propriedade do senhor Almir Cezar Franco" e números 04 e 05 do 
Vereador Gilberto Bello solicitando a "Construção de um banheiro público na 
Praça Municipal Engrácio Frutuoso Gomes" e "Recuperação da estrada 
principal de acesso à Aldeia Indígena Rio da Areia desde a comunidade de Rio 
Claro, como também as entradas de acesso às propriedades dos moradores". 
Foi franqueada a palavra aos proponentes que defenderam suas proposições e 
o presidente determinou o envio das Indicações de Serviço para o Executivo 
Municipal. Antes de dar sequência na sessão o presidente relembrou aos 
vereadores que estavam com as Contas do Executivo Municipal, exercício de 
2018, para votação com parecer do TCE pela "Regularidade com Ressalva"; 
que a Notificação havia sido devidamente publicada no dia 03/06/2020, período 
em que estavam realizando apenas sessões extraordinárias devido à 
pandemia, por isso a mesma não foi lida em plenário; que todo o processo 
estava disponibilizado no site da casa e no próximo dia primeiro de agosto 
encerraria o prazo de disponibilidade para o público e na sequência seria 
encaminhada à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para 
parecer, sendo sua provável votação em dez de agosto próximo. Ainda 
informou que, caso algum dos vereadores quisesse acesso ao processo 
completo poderiam também acessar o site ou mesmo solicitar aos servidores 
que estariam encaminhando cópia em meio eletrônico. Na TRIBUNA o 
Vereador SIDON falou sobre um atendimento médico ao senhor Lauriston 
Pontes pelo qual foi procurado, contando que o mesmo tinha sofrido um 
acidente de trabalho e rompido o tendão de uma das pernas; que o mesmo foi 
atendido no PA pelo Dr. Gabriel que fez um Raio-X e ao ser avaliado lhe disse 
que estava tudo bem e podia voltar e assim teria forçado muito a outra perna 
vindo a arrebentar outro tendão; que novamente, na sexta-feira retrasada, 
voltou ao PA já de cadeira de rodas e ai outro médico, dessa vez o Dr. Saulo, o 
atendeu e simplesmente deu uma examinada e alguns remedinhos e disse que 
lhe mandaria a algum lugar para que fizesse uma ressonância, mas pela 
situação que o mesmo estava, em uma cadeira de rodas, deveria ter deixado 
em observação afirmando ser triste ver uma situação assim e como vereadores 
não podiam ser coniventes em situações como essa; que tendo visto o 
desespero dessa pessoa fez o que pode como vereador dando uma força e aí 
foram a um ortopedista em Guarapuava o qual olhando o mesmo Raio-X 
afirmou que o paciente estava com o tendão arrebentado e assim achava que 
tinha acontecido uma negligência médica e se fosse o caso iria conversar com 
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a secretária da saúde ou até mesmo o prefeito se fosse preciso, poi situações 
assim não podiam continuar; que estavam falando de vidas e a situação desse 
rapaz estava terrível e independente de política fez o que podia ter feito e o 
mesmo chegou a fazer cirurgia em um mesmo dia com os dois tendões 
arrebentados, reafirmando ter sido uma negligência médica dos quais deveriam 
ver se estavam bem preparados para exercer a profissão e poderiam verificar 
com a pessoa citada o acontecido; que não estava fazendo oposição política, 
mas não podiam ser coniventes e essa situação tinha ficado bem precária, por 
isso esperava que não acontecesse com outras pessoas e iria repassar a 
situação à secretária da saúde para essa ver com os médicos para que isso 
não acontecesse mais e o povo fosse atendido com o atendimento que 
merecia. O Vereador NELSO comentou sobre a visita ao município no dia vinte 
e um de julho do Secretário Estadual de Infra-estrutura e Logística Sandro Alex 
que esteve ao meio dia na prefeitura dando ordem de serviço de algumas 
obras de recapeamento asfáltico e também de pavimentação próximo a 
algumas escolas. Lembrou que quando esse secretário esteve aqui na 
inauguração da Super Creche e atendeu o pedido do prefeito para 
pavimentação próximo à essa creche, o qual tinham endossado junto com o 
Vereador Laurici, naquele mesmo dia pediram mais algum recurso para 
recapeamento que agora praticamente fecharia com pavimentação o lado da 
cidade além da Rua Dom Pedro II emendando com a Rua Rapará até a nova 
escola da APAE e também nas proximidades da Escola Luis Scheleder, sendo 
recursos que iriam embelezar a cidade com melhorias. Contou que no mesmo 
dia vinte e um de julho por volta das quatorze horas também estiveram 
reunidos com o secretário na residência do ex-prefeito Marino Kutianski 
juntamente com o Vereador Laurici, o Padre Marcos, e a esposa do ex-prefeito, 
e juntos agradeceram a ele, não por ter sido o deputado mais votado aqui no 
município, mas pelo compromisso que há muito tempo tinha com Inácio Martins 
sempre trazendo recursos. Falou também que dentro de alguns dias poderiam 
ter mais algumas novidades que estavam correndo atrás para o município e 
também seriam de grande valia e que comentaram sobre um pedido do 
Vereador Dimas Vier para a construção de uma ponte de concreto na região de 
Bom Retiro para o qual endossaram o pedido e o secretário disse que estava 
pronto para atender essa solicitação. Para finalizar falou que independente de 
quem estivesse no executivo estavam trabalhando; tinham os deputados que 
lhes apoiavam, e nunca iriam deixar de trazer recursos para o município, e 
mais uma vez agradeceu e parabenizou o Secretário Sandro Alex pelo 
compromisso que tinha com o município. Na ORDEM DO DIA nada constou 
para votação nesta sessão. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador LAURICI 
também comentou a visita do Secretário Sandro Alex endossando que o 
mesmo sempre teve um compromisso muito grande com o município de Inácio 
Martins e talvez por isso fosse um deputado muito bem aceito nas urnas pelo 
povo, e ele sempre retribuindo. Lembrou que seu grupo político tinha 
trabalhado na campanha do mesmo e de forma bem humilde falando que boa 
parte dessa votação era votação espontânea que o deputado já tinha, apesar 
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de terem se esforçado e tentado ajudar da melhor forma possível, e assim era 
sempre muito bem votado pelo trabalho que realizava o que não estava sendo 
diferente neste momento quando se prontificou para estarem sempre 
reivindicando as necessidades do município, afirmando que mesmo com as 
atuais dificuldades financeiras que os governantes estavam passando estaria 
atendendo o município. Destacou também o Deputado Romanelli que vinha 
ajudando bastante o município assim como a deputada Cristina Silvestri, para 
os quais tinham trabalhado e ajudado também nas últimas eleições citando 
ainda o Deputado Artagão Junior e outros deputados também. Encerrou 
deixando os agradecimentos em nome da comunidade da Vila Nova e da 
Capela São Cristovão pela realização da carreata que tinha comentado na 
sessão anterior com a benção dos veículos, realizada no domingo dia vinte e 
seis de julho com um número bom de pessoas participando, o que lhes 
motivava a cada vez mais prestar esse serviço comunitário, e também 
agradeceu a Rádio Martinense pela divulgação desse evento. O Vereador 
SIDON agradeceu o prefeito pelo atendimento a uma Indicação que tinha feito 
para a construção de um ponto de ônibus em São Domingos que após o 
retorno às aulas iria beneficiar os alunos assim como também os usuários do 
transporte coletivo. Também agradeceu o trabalho da estrada de Faxinai do 
Posto até Papagaios que ainda não estava concluído, e da estrada de Boa 
Vista até Quarteirão dos Vieira, das quais estavam na expectativa da conclusão 
o que seria muito bom para o povo dessas comunidade que precisava de 
acesso, pois muitas pessoas não estavam usando essas estradas e sim a 
estrada de Góes Artigas que estava muito boa. Solicitou ao Vereador Gilnelson 
enquanto líder do prefeito que levasse ao mesmo, visto que não tinha o 
encontrado nesse dia na prefeitura, o atendimento a uma Indicação também 
para um ponto de ônibus além desse feito em São Domingos, da estrada que 
vinha da estrada dos Moreiras próximo a entrada da propriedade seu finado 
pai, o qual não tinha mais condições de uso estando todo quebrado, citando 
que se o município mandasse o material necessário a comunidade poderia 
fazer o serviço e também serviria muito para o povo dali. Mais uma situação 
que pediu ao vereador levar ao executivo, já que o maquinário estava nas 
comunidades citadas, era que fosse feito o trabalho também nas entradas das 
propriedades dos moradores principalmente na comunidade de Quarteirão dos 
Vieira onde tinham alunos e essas estradas não davam condições, e já que as 
máquinas estavam no local, se possível fosse feito esse trabalho. O Vereador 
GILNELSON comentou acima da fala do Vereador Sidon na Tribuna com 
relação à Saúde, dizendo que essa era uma situação em que como 
aparentemente tratava-se de um erro médico ficava complicado dizerem se 
estava certo ou errado por não deterem conhecimento técnico e não saberem 
realmente o que tinha acontecido, mas entendia que provavelmente deveria ter 
sido em um plantão que nem sempre eram com os mesmos médicos, às vezes 
um médico titular não podia vir sendo substituído por outro, e o que 
aconselhava era que o Vereador levasse o fato até a Ouvidora, pois assim o 
município seria obrigado a apurar isso, o que concordava que tinha mesmo que 
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ser apurado, não podiam passar a mão, pois tratava-se de vidas, e aí teriam 
que pegar firme para saber o que realmente tinha acontecido e assim sua 
orientação era que isso fosse levado até a Ouvidoria para que fosse apurado e 
se esse médico realmente tivesse errado que não constasse mais da lista de 
médicos que viessem a fazer plantão aqui, sendo essa sua posição. Sobre as 
demais reivindicações em relação ao ponto de ônibus e estradas disse que iria 
levar o pedido do vereador ao prefeito. O Vereador NELSO apenas manifestou 
seus agradecimentos e desejou boa semana a todos. O presidente também 
comentou a visita do Deputado Sandro Alex contando que tinha entregue em 
mãos para o mesmo o pedido de uma ponte na divisa dos municípios de Inácio 
Martins e Pinhão que era do conhecimento de todos aqui da casa a qual estava 
bem danificada; que era uma ponte bem extensa, procurou um recurso com o 
deputado, e achava que iria conseguir, o que seria de grande importância por 
trazer segurança e conforto aos usuários, e assim ficaria no aguardo de que 
em breve tivessem alguma novidade sobre essa ponte, agradecendo também 
ao deputado pelo recebimento desse pedido. Nada mais havendo a ser tratado 
foi encerrada a presente sessão e convocada nova sessão ordinária para o dia 
três de agosto de dois mil e vinte no mesmo horário. Foi 1- rada a presente ata 
que achada de conformidade segue assinada pelos veread - 	- entes. 
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