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ATA n.° 032/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA DOZE DE SETEMBRO DOIS MIL E VINTE E DOIS 

Ata da vigésima nona sessão ordinária, segundo período da segunda Sessão 
Legislativa, décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia doze de setembro de dois mil e vinte e 
dois, com a presença de todos os vereadores. Antes do início a sessão o 
Presidente registrou o falecimento na manhã do último domingo, dia onze de 
setembro, do senhor Amadeu Gonçalves dos Santos, aos 72 anos de idade, na 
cidade de Guarapuava, onde residia atualmente. Registrou que o senhor Amadeu 
era ex-vereador desse município, na Legislatura 1989-1992 e em nome dos 
demais vereadores, dos servidores do Legislativo e da população martinense 
manifestou as condolências aos familiares deixando também os agradecimentos 
por tudo o que o ex-vereador Amadeu tinha deixado para a cidade. Iniciado as 
atividades deu inicio ao EXPEDIENTE e nos termos do Artigo 159 do Regimento 
Interno colocou em votação a Ata de n.° 031/2022, da Sessão ordinária do dia 
cinco de setembro, a qual foi aprovada sem ressalvas. Em seguida constou a 
leitura da Indicação de Serviço n.° 084/2022 do Vereador Élcio Wszolek solicitando 
"Melhorias do escoamento de águas pluviais na Rua Professor Adelson Pedro 
Gonçalves", que após comentada pela Presidente foi despachada para o 
Executivo Municipal. Sem mais matérias para o Expediente iniciou-se o uso da 
TRIBUNA com o Vereador JULIO falando que o assunto que lhe trazia à Tribuna 
neste dia seria um mesmo assunto já debatido em sessões passadas sendo o 
problema que vinham enfrentando na área da saúde, contando que esteve no dia 
anterior em algumas residências nas localidades de São Domingos, Três Antas e 
Quarteirão dos Vieiras e em todos os lugares em que tinha ido e onde tinha sido 
muito bem recebido a reclamação era uma só, sendo a falta de atendimento 
médico, a dificuldade da equipe de saúde em chegar ate o postinho de São 
Domingos, e outra reclamação também relacionada a saúde era a falta de 
estrutura da Unidade Básica de Saúde de São Domingos que durante a sua 
campanha pode também visitar com tempo e há dois anos atrás quando esteve 
fazendo visita naquela comunidade pode notar a precariedade daquele prédio e 
sabiam que ali era uma comunidade que atendia várias comunidades no entorno 
sendo uma demanda muito grande que essa unidade fosse reformada ou 
ampliada o mais rápido possível e que o atendimento, principalmente médico, que 
foi o que tinha sido lhe solicitado, chegasse com mais frequência na comunidade. 
Contou que teve um relato de um pai de família que tinha buscado o atendimento 
sem ter conseguido precisando ter levado seu filho e pagar uma consulta em 
Guarapuava pela falta de profissional. Falou que como profissional da área da 
saúde, como cirurgião dentista, entendia as dificuldades que a gestão tinha às 
vezes em encontrar profissionais; que às vezes um profissional estava 
trabalhando, lota-do em uma unidade, prestando atendimento, e tendo uma 
proposta de trabalho em outro-município acabava desfalcando aquela equipe; que 
entendia que em um período curto, tanto como profissional e a comunidade, até 
entendiam ficar um período sem atendimento, alguns dias, mas quando isso se 
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prolongava por meses via como uma questão de gerenciamento e de 
planejamento e assim via com muita preocupação esta situação por isso quis vir 
novamente para registrar essa situação, sendo isso que queria registrar e 
encerrando a sua fala. Após ter concluído, o Vereador Marino pediu-lhe parte, e 
ao conceder o Vereador Julio solicitou ao Presidente o seu tempo de liderançe 
caso viesse a extrapolar seus minutos, cedido pelo presidente. Assim o Vereador 
Marino disse que vinham debatendo muito essa questão da área saúde e achavá 
de suma importância estarem sendo repetitivos na questão da descentralizaçãq, 
do serviço público chegar mais próximo da população que estava mais distante e 
viam que não era o que estava acontecendo nesta administração o que era multi:, 
preocupante e o serviço estava ficando cada vez mais longe da população; que a 
reclamação das comunidades de São Domingos, Três Antas e Quarteirão dos 
Vieiras era reclamação antiga, e de todo o município. Quanto á questão da 
estrutura da unidade de São Domingos falou mais uma vez que não tinham 
medido esforços em conseguir recursos para que essa unidade fosse atendida, 
lembrando que junto com o Vereador João tinham conseguido recursos através 
do Deputado Romanelli de duzentos - e cinquenta mil reais que era para 
investimentos nessa unidade e infelizmente o prefeito não quis atender aquela 
comunidade com esse recurso, e esse recurso seria investido aqui na área central 
com a ampliação da unidade Délcio Peplinski, uma unidade nova que estava com 
todas as condições de funcionamento inclusive com atendimento médico e 
odontológico e seria ampliada, e quanto a comunidade de São Domingos que 
estava precisando urgente de recuperação esse recurso não seria aplicado onde 
tinham feito a Indicação, se dirigindo ao Vereador João Prestes, reafirmando qu 
esse recurso estava nas contas do município e infelizmente não estava send 
aplicado na área do interior, inclusive nessa comunidade onde o Vereador Julio 
estava fazendo a explanação. O Vereador Julio voltou a falar dizendo que o 
Vereador João também era muito atuante nessa comunidade conhecendo e 
sabendo dos problemas dali e sugeriu fazerem um esforço conjunto todos os 
vereadores para buscar que essas unidades que atendiam essa população, 
tantas comunidades, fossem reformadas e ampliadas para que não voltassem 
aqui na Tribuna discutir fechamento de unidades conforme tinha sido muito bem 
colocado nas sessões passadas pelo Vereador João e pelo Vereador Jorge sobre 
a possibilidade de fechamento nas comunidades de Almainha e de Faxinai do 
Posto, o que via com muita preocupação, - se• referindo também a Unidade de 
Saúde de Papagaios sem atendimento, até onde sabia porque seria feita uma 
ampliação e uma reforma, mas não podiam ficar de braços cruzados porque tinha 
mais-  a comunidade do José Dias que também estava com a possibilidade dé 
haver um fechamento, então esperava que o Executivo olhasse com carinho pare 
as comunidades do interior, principalmente para a área da saúde. O Vereador 
LAURICI falou que, o que lhe trazia a Tribuna néste dia era um assunto que 
debateram durante a vinda de Guarapuava onde estiveram conforme o Presidente 
já Unha mencionado no inicio da sessão no velório do ex-vereador senhor 
Amadeu, onde estiveram representando este Poder Legislativo, e comentavam t 
respeito das sinalizações da rodovia onde na volta tinham pego bastante neblina 
principalmente no trecho de Góes Artigas para cá, onde todos já sabiam que o 



14d 

g ESTADO DO

4 	4  Câmara Municipal de AInácio Martins 

município tinha uma incidência muito forte de neblina, quase que em toda a 
extensão da rodovia, dizendo isso porque que em um período de poucos meses 
atrás junto com o Presidente estiveram no DER em Irati reforçando alguns 
pedidos seus, do Presidente, do Vereador Jorge, do Vereador Bello e de mais 
colegas aqui que tinham pedidos protocolados junto ao DER onde pediam a 
sinalização dessa via; a retirada de árvores que estavam na eminência de cair na 
rodovia em dias chuvosos e dias de ventos e que podiam vir a causar acidentes, e 
infelizmente isso já tinha um longo período em que vinham se arrastando esses 
pedidos e não tinham sido atendidos em praticamente nada, então via, como diziá 
o Vereador Marino, com bastante preocupação porque parecia que aqui estavam 
falando, falando, mas o que falavam aqui e os ofícios que encaminhavam parece 
que não tinham valor nenhum; simplesmente quando iam lá eram muito bem 
recebidos como tinham sido, mas serem apenas bem recebidos não adiantava 
nada e o que queriam era que alguma coisa fosse feita para que fosse melhorado 
as sinalizações dessa via, porque todos os dias os cidadãos, munícipes, estavam 
se deslocando para os municípios de Guarapuava ou para Irati que eram os 
centros mais próximos, não tinham essa resposta e estavam correndo riscos 
todos os dias; que constantemente aconteciam acidentes e muitos deles eram 
causados devido a má sinalização dessa via. Com  relação à saúde como já 
vinham há tempo debatendo achava muito importante que os vereadores se não 
na sessão seguinte talvez na próxima, pudessem elaborar um ofício convidando a 
Secretária da Saúde para que viesse até esta casa prestar melhor esclarecimento 
para os vereadores para saberem realmente o que estava acontecendo; que tinha 
certeza que a secretária iria vir, então ficava o seu pedido ao Presidente e aos 
demais colegas para que pudessem estar assinando juntos este convite para que 
a Secretária de Saúde pudesse lhes dar melhores esclarecimentos e pudessem 
também dar esses esclarecimentos aos cidadãos que estavam todos os dias lheS 
cobrando essas melhorias na saúde. O Vereador MARINO falou que o assunto 
não era diferente do que o Vereador Julio já tinha abordado na Tribuna e estava 
sendo repetitivo, mas era uma questão que via com muita preocupação; que 
sempre falavam, cobravam, sabiam o quanto era importante a descentralização 
da saúde para que chegasse mais próximo da população que precisava. Citou um 
exemplo comparando como seria se o Governo do Estado centralizasse todo o 
atendimento da área da saúde em Curitiba, se não iria ficar um caos o 
atendimento da saúde, falado isso para refletirem; que achava que era de suma 
importância terem as prioridades e uma das prioridades era o bom atendiment 
na área de saúde da área rural do município porque viam um congestionament 
nas unidades aqui dentro da cidade porque a população do campo estava vind 
buscar um atendimento aqui dentro da cidade. Contou que na semana anterio 
esteve juntamente com o Vereador Laurici na comunidade de Papagaios e mal 
uma vez foram cobrados da população pelo mau atendimento também naquela 
unidade, onde inclusive não estavam atendendo mais, nem atendimento médico 
nem odontológico porque um dos argumentos da Secretária da Saúde era de que 
a cadeira de atendimento da parte de odontologia estava quebrada, questionado 
se o município não tinha condições de recuperação de uma cadeira dá 
odontologia. Se referindo ao Vereador Laurici falou que uma pessoa tinha lhes 
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cobrado e estavam aqui para cobrarem o Poder Executivo, para este cobrar a 
Secretária de Saúde em dar um respaldo para a população, então, não era só 
uma comunidade do interior que estava sofrendo na área de saúde; que o próprio 
Vereador João Prestes já tinha cobrado essa parte; que o Vereador Jorge tinha 
cobrado essa parte, então eram cobranças constantes que estavam sendo 
cobradas nessa casa de leis e como o Vereador Julio tinha falado estava mais do 
que na hora de cobrarem explicações de quem mandava; tanto o prefeito como a 
Secretária de Saúde, porque podiam através de seus deputados estaduais e 
federais trazerem recursos para investimentos na área de saúde, mas não tinham 
a caneta na mão; quem tinha a caneta na mão era o prefeito e a sua secretária, 
então faltava planejamento para esse povo e que fizessem um planejamento 
melhor para que a população viesse a ter um atendimento de qualidade. Outro 
assunto que comentou foi de que nesta semana tinha sido bastante questionado 
também sobre taxas de IPTU, sobre a questão do aumento, aonde um senhor 
veio lhe cobrar que esse aumento de IPTU tinha sido proposto pela Câmara de 
Vereadores afirmando que aumento de IPTU não cabia aos vereadores e cabia 
ao prefeito municipal; que existia uma lei na qual quem lançava as taxas de IPTU, 
Coleta de Lixo e Contribuição de Melhorias era o prefeito Municipal junto com a 
equipe de Tributação, falando para esclarecer aos vereadores e público que 
acompanhava que a questão de tacha de IPTU competia ao prefeito municipal. 
Neste momento o Presidente alertou ao orador que restava apenas um minuto de 
sua fala quando o mesmo disse que já estava encerrando e falava só para ficar 
registrada essa questão. Após isso o Vereador Julio solicitou um aparte, e o 
Vereador Marino concedeu já pedindo ao Presidente seu tempo de liderança, o 
qual o Presidente deferiu. Assim, o Vereador Julio falou que gostaria de registrar 
e contribuir na questão de IPTU que também tinha sido procurado, mas não era 
em relação ao aumento e até não tinha verificado a porcentagem que teria 
aumentado de um ano para outro, mas a reclamação que tinha lhe chegado e 
gostaria de registrar era que tinham recebido e lido na semana anterior que a 
prefeitura iria fazer uma atualização de sistema ficando fechado na quinta e na 
sexta feira, dias oito e nove de setembro, e isto teria causado um transtorno muito 
grande para as pessoas que tinham lhe procurado porque para muitas pessoas o 
talão não chegava na casa ou muitas pessoas eram proprietárias de imóveis mas 
não tinham atualizado o cadastro e o cadastro não estava no nome do referido 
proprietário, então, registrava aqui que não sabia se essa atualização de sistema 
teria que ter sido feita nesta data, se existia uma data limite, e se não teria essa 
data tinha sido pensada de uma forma meio equivocada porque tinha gerado um 
transtorno e as pessoas não puderam retirar esse IPTU no dia oito ou nove e q 
pagamento em cota única ou da primeira parcela era dia nove, então, quem nãO 
tinha conseguido fazer a retirada desse talão teve que ir até prefeitura nesse dia 
ou teria que ir durante a semana para pedir a atualização já com acréscimo, então 
queria registrar também esta reclamação que tinha recebido. O Vereador Marino 
voltou a falar dizendo que tinha sido muito bem colocado pelo Vereador Julio e 
era de suma importância que a parte da Tributação da prefeitura assumisse esse 
erro agora porque se a pessoa não tivesse recebido a tempo seu carné de IPTU 
poderia lhe causar um prejuízo se tivesse um desconto para pagamento em cota 
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única; que não sabia se existia esse desconto ou não; mas era de suma 
importância que a parte da Tributação concedesse um prazo melhor e que não 
viesse a causar acréscimo nas parcelas para os usuários que iriam pagar o seu 
IPTU; que com certeza algumas pessoas talvez quisessem pagar em cota única e 

não pagamento em dia iria causar problemas, então era de suma importância 
que a parte da Tributação tomasse esses devidos cuidados para não acontecer 
mais. Sem mais inscritos e sem matérias para votação na ORDEM DO DIA 
iniciou-se a EXPLICAÇÃO PESSOAL com o Vereador ISMAEL dizendo que seria 
breve, pois o Presidente já tinha sido bastante feliz em suas colocações em 
relação ao falecimento do senhor Amadeu e queria deixar também suas 
condolências a todos os seus familiares e amigos manifestando os 
agradecimentos pelos trabalhos prestados ao município em um tempo que ainda 
não estava em Inácio Martins, mas tinha a certeza de que muito tinha contribuído 
para o bem deste município, então deixava registrada sua homenagem ao senhor 
Amadeu e toda sua família. O Vereador JORGE usou a palavra para reforçar a 
fala do Vereador Laurici dizendo que o mesmo tinha sido feliz em suas 
colocações em relação ao-  DER 'pelo não atendimento aos seus ofícios e 
solicitações; que já faziam três anos aproximadamente com as mesmas 
cobranças solicitando melhorias nessa pista de Irati à Guarapuava onde tinham 
trechos com neblina, trechos muito perigosos que ocasionavam vários acidentes e 
lembrava muito bem o pedido do Vereador Laurici que solicitava a retirada de 
árvores que além de atrapalhar a visão acabavam caindo, causando acidentes e 
interferindo na pista, lembrando também de requerimentos seus pedindo malhei' 
sinalização ao menos nas serras-, com sinalizadores luminosos, para que a'6 
pessoas tivessem mais visibilidade da pista porque tinham momentos em que as 
pessoas não sabiam se estavam no meio da pista porque as faixas com a neblina 
além de apagarem muito rápido demorava muito para serem refeitas; que já 
tinham buscado soluções mas muitas das vezes não eram ouvidos questionando 
se seria preciso mais urna pessoa sofrer um acidente, ou mesmo perder a vida 
por incómpetência ou falta de responsabilidade de um departamento que estava 
responsável pelas estradas de rodagem do estado, então não tinha mais como 
esperarem porque tinham sido eleitos para buscar as demandas da população, e 
isso era uma demanda da população e não a demanda apenas de um vereador 
que estivesse aqui legislando, e assim esperava que chegasse novamente a 
quem estivesse à frente do DER para que olhassem com• bons olhos essa 
questão e fizessem o possível para um atendimento mais rápido porque depois 
que alguém perdesse uma vida a família teria que entrar com um processo contra 

estado, pois o serviço já tinha sido solicitado e assim caberia uma ação da 
família por danos morais ou mesmo caso viesse a perder um ente querido o 
estado deveria pagar porque o serviço tinha sido solicitado e não tinha sido feito; 
não por falta de conhecimento e sim por falta de vontade mesmo não era feito, 
pois não era um custo tão alto. Concluiu deixando também suas condolências aos 
familiares do ex- vereador senhor Amadeu, desejando que Deus confortasse a 
família. - 0 Vereádor JULIO igualmente registrou suas condolências à família do 
senhor Amadeu que tinha representado a comunidade da Alemainha enquanto 
esteve como vereador e pediu ao Vereador Jorge que no momento representava 
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a comunidade que transmitisse os seus sentimentos e seus pêsames a todos o 
familiares e amigos do senhor Amadeu que tinha contribuído nesta casa de leis e 
tanto contribuído com a comunidade. O Vereador MARINO também registroU 
seus sentimentos à família do ex-vereador Amadeu desejando que Deus 
confortasse e desse forças a todos eles. Comentou sobre as Indicações de 
Serviço que vinham fazendo e nesse dia mais uma vez estavam debatendo uma 
questão da Rua Professor Adelson lembrando que já tinham feito essa cobrança 
junto com o Presidente e nesse dia mais uma vez o Presidente reforçava o pedido 
do qual já tinham se passado mais de seis meses. Disse que o Presidente tinha 
sido muito feliz na colocação na questão do Executivo juntamente com a sua 
equipe elencar prioridades; que não era só nessa rua a cobrança; tinham várias 
ruas dentro do quadro urbano e várias localidades no interior nas quais todos os 
vereadores tinham feito cobranças, só que, infelizmente não estavam sendo 
atendidas e na situação dessa indicação que o Presidente tinha reforçado nesse 
dia era uma prioridade; que decorrente das fortes chuvas que vinham caindo nos 
últimos tempos aquelas famílias estavam sofrendo porque a cada chuva que caia 
água entrava para dentro das propriedades e para dentro das casas, então queria 
deixar registrado para que o Poder Executivo olhasse com mais carinho quanto a 
questão das Indicações, elencesSe as prioridades e passasse ao departamento 
competente para que esses problemas, que eram reivindicados pela população 
para os vereadores fossem atendidos. O Presidente, Vereador ÉLCIO reiterou as 
falas dos Vereadores Jorge; Laurici e 'Merino dizendo que tinha um ponto em 
comum nas três falas dos nobres vereadores. Sobre a questão da PR 364 diante 
da não reposta aos requerimentos e ofídios dos vereadores já em legislaturas 
passadas concluíram que talvez se reunissem tudo de novo, levassem até lrati e 
numa conversa em particular com a responsável, Engenheira Lucimara, teriam 
algum resultado; que na ocasião junto apenas com o Vereador Laurici porque o 
Vereador Jorge acabou tendo um compromisso no dia e não foi possível estar 
junto, más lhes repassou quais pontos' deveriam destacar e assim representá-lo. 
Afirmou que tinham sido de fato muito bem recebidos e receberam posteriormente 
um ofício destacando que pelo menos parte dos trabalhos seria feito com certa 
urgência, porém até o momento nada tinha sido feito, então, ainda que tenham 
sido bem recebidos não tinha passado de meras conversas. Que enquanto Poder 
Legislativo precisavam estar fortalecendo esse Poder e estava sendo uma batalha 
muito grande para esse fortalecimento porque não estavam sendo ouvidos e que 
no caso do DER tinha vindo a resposta mas não tinha vindo trabalho. No caso do 
Poder Executivo em se tratando de Indicações falou que nem respostas vinham; 
que não sabiam se suas Indicações tinham sido lidas por alguém ou não tinham 
sido nem lidas; se tinha sido engavetada ou se tinha sido dada uma atenção, e I  
enOuanto isso a população cobrava dos vereadores; que mandavam novamente 
as Indicações e não sabiam o" que de fato acontecia com esses pedidos, então, 
aproveitava esse momento- para pedir novamente que o Poder Executivo 
Municipal e outros setores lhes dessern mais ouvido e que pelo menos 
respondesse se era possível fazer; se não possível; se seria feito depois porque 
precisavam dessas respostas porque a população lhes cobrava. Que essa era 
uma questão em que os nove vereadores -aqui podiam ter opiniões diversas em 



132 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
ESTADO DO PARANÁ 

alguns momentos, mas deste ponto em que deviam fortalecer o Poder Legislativ 
era consenso de todos e deviam juntos trabalhar para isso; pedir resposta 
mesmo que fossem respostas negativas, mas que viessem. Antes de encerrar 
Presidente destacou que já estava assinado pelo Presidente da Comissão d 
Orçamento, Finanças e Contabilidade, Vereador Edmundo Vier, e também por 
sua pessoa como Presidente da casa, o Edital de Convocação para Audiência 
Pública de Acompanhamento e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 
referentes ao segundo quadrimestre de 2022, a ser realizado neste Plenário nó 
próximo dia 26 de setembro, segunda feira, às 16 horas. Destacou também que a 
Mesa Diretora juntamente com a direção do Colégio Estadual Cívico Militar 
Parigot de Souza marcaram para o dia vinte de setembro, uma teça-feira, a posse 
dos vereadores mirins eleitos através do projeto promovido pelo TRE com 
parceria dessa Câmara Municipal e do Colégio Parigot de Souza, para a qual 
estariam emitindo os convites aos nobres vereadores ao longo da semana, bem 
como para as demais autoridades, estendo os convites à comunidade, e ao longo 
da semana estaria junto aos funcionários organizando o respectivo evento. Nada 
mais havendo a ser tratado encerrou-se a presente sessão, ficando convocada a 
próxima Sessão Ordinária para o dia dezenove de setembro, no horário 
regimental, sendo lavrada a presente Ata que após lida e achada de 
conformidade foi assii -da 11-  i vereadores. 

I i 

Ch(LQAD  


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

