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ATA n.° 029/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA QUINZE DE AGOSTO DOIS MIL E VINTE E DOIS 

Ata da vigésima sexta sessão ordinária, segundo período, segunda Sessão 
Legislativa, décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia vinte e dois de agosto de dois mil e 
vinte e dois, registrada a presença de todos os vereadores. No EXPEDIENTE 
constou a apreciação da Ata de n.° 028/2022, da Sessão do dia quinze de agosto, 
aprovada sem ressalvas nos termos do artigo 159 do Regimento Interno. Em 
seguida, foi lido o Projeto de Lei n.° 018/2022 - "Denomina a Cancha de Bocha do 
Município de Cancha de Bocha Jercey Bastos Cutilaki", de proposição do 
Executivo Municipal, encaminhado para as Comissões Permanentes, e a 
Indicação de Serviço n.° 079/2022, do Vereador Gilberto Bello - "Patrolamento e 
recuperação na Rua Barão de Capanema, com início na cancha de areia até em 
frente a fabrica de Jeans", que foi comentada pelo proponente e encaminhada 
para o Executivo Municipal. Sem mais matérias foi iniciado o uso da TRIBUNA e 
o Vereador DIMAS agradeceu à equipe de enfermagem que fazia o atendimento 
nas Unidades de Saúde de Rio Claro e Santa Rita; aos médicos que atendiam 
nessas unidades, e também à equipe do Pronto Atendimento, contando que sua 
mãe precisou de um internamento na semana anterior e prontamente a equipe da 
enfermagem prestou um bom atendimento, por isso estava feliz e parabenizava 
essas pessoas que sempre elevavam a saúde do município a nível de estado e a 
nível nacional, por isso ficava agradecido pelo trabalho que vinham executando, 
deixando os parabéns a todos os agentes de saúde e enfermeiros. O Vereador 
JULIO registrou que no sábado anterior tinha participado do evento "Moto Rock 
nas Alturas", promovido pelo Grupo Bodes do Asfalto que tinha a senhora Izabel 
Freitas como uma das coordenadoras e vinha levando o nome do município a 
todos os cantos do Paraná e do Brasil e nesse dia durante a tarde a mesma tinha 
lhe mandado uma mensagem de agradecimento por ter participado e 
encaminhado uma cópia da Lei n.° 21.202 sancionada no dia 18 de agosto de 
2022 pelo Governador Ratinho denominando Rota Cerro do Leão o trecho situado 
entre os municípios de lrati, Inácio Martins, e Guarapuava no Distrito do Guará. 
Fez a leitura da referida lei para conhecimento dos pares e do público e encerrou 
dizendo que trazia o registro e o relato de que essa rota vinha trazendo muitos 
visitantes para o município fomentando a economia do comércio, hotéis, lojas, 
restaurantes, e no dia dezoito do mês em curso essa rota tinha sido oficializada 
pelo Governo do Estado e a turma que representava e sempre estavam 
promovendo esses eventos pediram para que fosse feito o registro e esse 
agradecimento pela sanção ao governador do estado. O Vereador LAURICI falou 
que esteve no final de semana na Vila Javaski e ouvindo a Indicação do Vereador 
Bello concordava sobre o material fresado do qual tinha sido feito uma 
propaganda muito grande e realmente era um material muito bom, mas somente 
no início ou necessitava de um reparo constante, com no máximo de trinta a 
quarenta dias ser feto o patrolamento, senão se abriam muitos buracos e ficava 
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pior do que uma estrada de cascalho normal. Quanto à Vila Javaski onde tinha ido 
visitar algumas pessoas, falou que dentro do bairro as ruas estavam até 
razoavelmente boas, precisando de reparos não no seu todo, mas descendo 
desde o asfalto da Rua Castelo Branco até na chegada do bairro estava péssima, 
se encontrava em um estado de abandono, e isso era relativo ao que o Vereador 
Ballo vinha falando, que o fresado parecia ser um material muito bom e era bom, 
mas necessitava de reparos constantes. Voltou a falar sobre o parque junto ao 
Posto de Saúde contando que esteve no domingo junto com sua filha dando uma 
olhada no local e era incrível de se ver. Que nesse caso não culpava diretamente 
a administração porque pode ver atos de vandalismo que tinham sido feitos no 
local onde encontrou portas dos banheiros, vasos sanitários e pias quebrados, e 
se não bastasse estavam arrancando o forro de PVC, e os brinquedos do 
parquinho estavam todos sem condições nenhuma de acesso porque tinha 
chovido anteriormente e estavam todos com poças de água que não permitiam 
chegar aos brinquedos, sem contar a quadra de areia que tinha sido por muito 
tempo um local de grande participação das pessoas, grandes eventos e 
campeonatos aconteciam, e estava totalmente abandonado. Falou que não quis 
fazer Indicação de Serviço porque já tinham vários pedidos e mais uma vez 
reforçou os pedidos ao Executivo que tomasse uma providência e se fosse 
possível fosse feito o fechamento daquele espaço porque as pessoas do outro 
lado usavam ali para cortar caminho, talvez até para ir ao mercado ou até o Posto 
de Saúde, mas a noite muitos vândalos usavam para coisas ilícitas pelo que via a 
da situação que estava, e era lamentável porque tiriha sido gasto muito dinheiro 
através de uma emenda parlamentar na época do Vereador • Sid Lopes, que 
estava sem condições de uso pelas crianças, além da quadra de areia precisando 
de uma recuperação. Ao final da fala o Presidente pediu aparte ao orador para 
destacar que eram muito pertinentes três demandas, sendo a Indicação do 
Vereador Ballo e as situações trazidas pelo Vereador Laurici na Tribuna. Falou ao 
Vereador Ballo que da Rua Barão de Capanema concordava que só o fresado 
não estava bastando e reforçou que ali, além do patrolamento era muito 
importante que fosse incluída a rua no plano de pavimentação do município 
porque tinha um trecho que saia na Rua Genauro Pacheco Gomes, abaixo do 
nível, e sempre que chovia forte causava sérios problemas aos moradores e 
sempre recebiam reclamações e assim era muito importante que essa demanda 
fosse tratada com bastante seriedade pelo Poder Executivo. Da Vila Jasvaski 
lembrou que há cerca de cinco a seis meses tinha feito Indicação para a rua que 
descia para a vila, que já naquele momento tinha valetas que atravessavam a rua, 
e assim era muito importante estarem insistindo e reforçando a necessidade desta 
ação. Em relação á quadra de areia discordou do Vereador Laurici ao dizer que 
não cobrava muito do Poder Executivo afirmando que o problema era que ali 
sempre havia inícios de obras se dirigindo ao Vereador Ismael e falando que o 
mesmo lembrava que no início do ano havia começado as obras de iluminação e 
não tinha sido dado andamento, e lhe parecia que na medida em que ficava 
abandonado, o mato ia crescendo e ia se deixando de lado, os vândalos 
aproveitavam, abriam os olhos e iam praticar o vandalismo ali, sendo três 
demandas que eram muito importantes que os vereadores do PSD e o líder 
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levassem ao prefeito, porque qualquer uma das três precisava ser atendida com 
urgência. Concluído o tempo inicial o Presidente cedeu o tempo de liderança ao 
orador e o Vereador Bello complementou as falas em relação à Vila Javaski 
contando que tinha conversado com o prefeito sobre aquela comunidade e que se 
não se cuidassem na chegada, como na curva daquela rua tinha um desnível, um 
veiculo podia cair para baixo, e segundo o prefeito estava no projeto do FINISA 
desde o início e todas as ruas da Vila Javaski serem asfaltadas também. O 
Vereador Julio comentou dizendo que não podia deixar de contribuir quando 
citaram o fresado lembrando que o primeiro metro desse material chegado no 
município tinha sido através do Deputado Estacho e estava na época nessa luta 
quando não era vereador ainda, em 2019, e concordava com os Vereadores Bello 
e Laurici que as ruas em que tinha sido depositado o fresado mereciam uma 
manutenção mais constante, mas não podiam confundir falta de planejamento, 
falta de manutenção e descaso do Poder Público por culpa do fresado lembrando 
que tinham ruas que receberam o material em 2019 e ainda tinha resto desse 
material, e nessas ruas não tinha sido passado mais nada, então, o fresado era 
realmente um material mais fraco mais a rua precisava ser constantemente 
arrumada e ter manutenção, falando para registrar e não confundirem porque na 
época que conseguiram junto ao deputado esse material era uma quantidade boa 
e suficiente, mas que precisava mesmo de manutenção constante e agora viam 
em algumas ruas um total descaso do Poder Público, e isso era importante que 
registrassem. O Vereador Laurici disse que era exatamente nessa linha que quis 
falar, que era um material bom, mas precisava se fazer periodicamente as 
manutenções, e encerrou agradecendo a colaboração dos vereadores. Sem 
matérias para a ORDEM DO DIA iniciou-se a EXPLICAÇÃO PESSOAL com o 
Vereador LAURICI comentando que na sessão anterior tinha passado 
despercebido de sua parte e acreditava que também dos demais vereadores, de 
registrar o falecimento da Dona Nina, principalmente o Vereador Edmundo que 
era vizinho e conhecia bem a história de vida dela e começava a analisar as 
pessoas que praticavam os gestos que a mesma praticava, do curandeirismo e 
como benzedeira, e refletia que isso estava se acabando no município, sendo 
poucas as pessoas mais antigas que praticavam, e o curandeirismo e os 
benzimentos até certo tempo atrás eram os principais meios das pessoas, 
principalmente do interior, buscarem melhorar sua saúde através de 
ensinamentos de remédios caseiros e de outras formas que as pessoas eram 
tratadaó, falando para deixar registrado o seu falecimento e dizer que tinha sido 
uma perda muito grande porque era uma referência até para pessoas aqui da 
cidade que mesmo distante constantemente iam até a sua casa para procurar 
receber da mesma as orações e até mesmo os ensinamentos de alguns 
medicamentos, então era uma pessoa bastante procurada que deixava registrada 
a perca por ter sido muito importante para o município. O Vereador MARINO falou 
que também esteve presente no final de semana na quadra de areia e queria 
fazer um relato do descaso do Poder Público com aquele espaço dizendo que era 
de estrema responsabilidade do Executivo, pois era um espaço público e tinha 
que ser cuidado, onde tinha sido investido um dinheiro muito grande e achava 
importante fazerem um Requerimento para saberem qual o valor investido ali, 
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porque não dava para entender um espaço que não tinha sido concluído e viam 
os vândalos acabando com o pouco que tinha sido feito, questionando nesse 
momento onde estava a segurança, lembrando o quanto tinha sido argumentado 
aqui sobre câmeras de segurança nos espaços públicos, falando desse espaço 
mas lembrando que tinha o parque também onde tinha sido investido muito 
dinheiro público e seria mais um espaço que iria acabar se o Poder Público não 
tomasse algumas providências. Se dirigindo ao Vereador Laurici falou novamente 
que achava ser de responsabilidade total sim, comparando que era a mesma 
coisa terem uma propriedade e deixarem aberta, quando alguém iria entrar e 
detonar a propriedade, e isso era dinheiro público jogado fora. Sobre a Indicação 
do Vereador Sella, Rua Barão de Capanema, disse que o Presidente tinha citado 
muito bem que muito tinha sido cobrado pela população ali das vilas próximas 
inclusive com Abaixo Assinado e tudo mais, sendo uma rua em que existia até 
uma lei municipal que proibia o trânsito de veículos pesados que infelizmente o 
Poder Público não estava tomando as medidas necessárias nem com as leis 
aprovadas dentro do município. O Vereador JOÃO PRESTES também fez uma 
referência sobre a perda da Dona Nina registrando também que no dia anterior o 
município tinha perdido mais uma pessoa muito conhecida e uma pessoa boa, o 
senhor Leonardo Antunes, uma pessoa muito querida que tinha sofrido bastante e 
falecido no final de semana. Lembrou que quando saíam as Romarias as pessoas 
que acompanhavam podiam ver que estavam lá o Tio Nardo, como era 
conhecido, e também outra pessoa conhecida como Pedro Louco que também já 
há algum tempo tinha falecido, e nesse final de semana tinha falecido o Tio 
Nardo, aos noventa e um anos, sendo também uma grande perca. Falou sobre o 
interior do município afirmando que não era só na cidade que estavam os 
problemas e que no interior estava bem pior contando que estavam sofrendo 
bastante, inclusive na frente de sua casa estava muito perigoso baterem veículos 
onde o pessoal andava pela contra mão para desviar os buracos, e assim 
estavam com bastante problema sobre isso contando que as máquinas tinham 
passado pelo local indo fazer um serviço mais à frente e o gerente não quis fazer 
ali dizendo que a patrulha ia passar, mas como a patrulha iria demorar acreditava 
que devia ser feito, pois seria serviço para meio dia, e não quis fazer sendo que 
era bem rápido, não só ali, mas em outros lugares que já tinha feito indicações, e 
parecia que estava difícil de fazerem. Comentou que não sabia onde estavam as 
máquinas visto que não estava andando muito pelas dificuldades devido ao seu 
acidente, mas já estava começando a andar e a ver mais problemas para serem 
resolvidos. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão, 
ficando convocada a próxima Sessão Ordinária para o dia 29/08/2022, no horário 
regimental e lavrada a presente Ata que após lida e achada de conformidade foi 
apróvada e assinada p los readores. 
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