
t Câmara Municipal de Inácio Martins 
ESTADO DO PARANÁ 

LISTA DE PRESENÇA DA 34° SESSÃO ORDINÁRIA 
DATA: 17/10/2022 — 18hs  

ãcce  Wine,  
ÉLCIO WSZO K 

Presidente 

ED UNDO VIER 
Vice-Presidente 

AUS21UC.M TU; TIFICAM 
c 	AUSENC)A JUSTIFICADA , 

Gica, bci  
JULIO ARMANDcY C NIDO MENDEZ 

1° Seer tário 

URICI JOSE sEOLI IRA 
2° Secre 

s,L(2292tp_p2a,GULL  
GIL ERTO LLO DA SILVA 

er ador 

ISM E CÉSAR PADILHA 
Vereador 

OÃO DEVARCI PRESTES fig  
Vereador 

JORG 	RA DE ALMEIDA 
ereador 

ARINO KUTIANSKI 
Vereador 



172 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
ESTADO DO PARANÁ 

   

 

lommmin  

ATA n.° 036/2022 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA DEZ DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

Ata da trigésima terceira sessão ordinária, segundo período, segunda Sessão 
Legislativa, décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Paraná, realizada às dezoito horas de dez de outubro de dois mil e vinte e dois, 
presentes todos os vereadores. No EXPEDIENTE nos termos regimentais o 
Presidente colocou em apreciação a Ata n.° 035, da Sessão do dia três de 
outubro, aprovada sem ressalvas. Sem matérias a serem lidas iniciou-se o uso da 
TRIBUNA com o Vereador LAURICI falando que na semana anterior tinha 
entrado em contato com o Bruno, Assessor da Presidência e colaborador com o 
qual sempre estavam pedindo para lhes ajudar nos encaminhamentos quando 
gostaria de ter feito uma Indicação de Serviço após ter sido procurado por 
moradores de Terra Cortada e Assentamento -José Dias que lhe relataram a 
grande dificuldade que estavam tendo com relação ao acesso às suas 
propriedades, mas tinha a certeza que o Vereador Marino já tinha feito essas 
Indicações e até relatou a esses moradores que tinham pedidos recentes e aqui 
tinham essa compreensão de que quando um vereador fazia uma Indicação tinha 
um período que respeitavam para fazer nova Indicação, então não tinha feito essa 
Indicação mas estava trazendo novamente a público o assunto e reforçando o 
pedido já feito do Vereador Marino com relação a esses trabalhos que estavam 
sendo necessitados e pedidos pelos moradores dessas comunidades. Falou que 
nessas comunidades além da dificuldade das estradas tinha um agravante sendo 
a dificuldade muito grande para virem até a cidade devido a não ter um transporte 
coletivo que fizesse a linha dentro das comunidades e para poderem pegar um 
transporte coletivo tinham que sair até o asfalto na comunidade de Papagaios ou 
até mesmo no Monte Aivão, contando que recentemente tinha sido procurado por 
uma senhora que lhe relatou a dificuldade que tinha devido a esse tipo de 
situação porque a mesma tinha vindo trazer uma filha para mostrar exames e 
para vir da localidade do José Dias até a cidade teve quê pagar cento e quarenta 
reais para alguém fazer esse transporte, e ainda para piorar a situação nesse dia 
o médico que deveria olhar os exames de sua filha não estava atendendo e 
acabou perdendo a viagem tendo que voltar no dia seguinte pagando mais cento 
e quarenta reais para poder mostrar os exames da "filha. Assim, disse que relatava 
a grande dificuldade que os moradores dessa comunidade tinham deixando o I 
reforço do pedido da Indicação do Vereador Marino para que o Executivo tivesse 
sensibilidade com esses moradores e no mínimo desse boas condições de 
trafegabilidade a essas pessoas, e que era isso que tinha a falar. Após ter 
encerrado a fala o Vereador Marino lhe pediu um aparte, o orador concedeu e ao 
mesmo tempo solicitou ao Presidente seu tempo de liderança, também cedido 
pelo Presidente. O Vereador Marino por sua vez disse saber as dificuldades das 
comunidades de Papagaios, Terra Cortada e José Dias e como já tinha feito 
Indicação na semana anterior disse que era uma luta e cobravam do Executivo 1 
justamente para que o serviço público chegasse • mais próximo da população 
principalmente nas comunidades• do interior qiie mais precisavam, então a 
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cobrança não chegava só para sua pessoa, mas para todos os vereadores, e era 
por isso que vinham fazendo as Indicações e cobrando tanto aqui na Câmara 
sendo importante que o Poder Público através do prefeito municipal e sua equipe 
atendessem mesmo sabendo que era um período chuvoso, mas reparos nessas 
estradas podiam ser feitos e se não tomassem atitude infelizmente iria ficar 
intransitável, não só nas comunidades citadas mas em todas comunidades do 
interior. O Vereador Laurici agradeceu os comentários do Vereador Marino e ao 
Presidente e encerrou sua fala. Antes de dar continuidade o Presidente destacou 
aos vereadores sobre os apartes estarem sendo pedidos durante a fala do orador 
e não no processo de conclusão, pois enquanto Presidente ficava na dúvida se 
tinha terminado ou não a fala, então era muito importante que os nobres 
vereadores pedissem durante e não no processo de finalização das falas. Sem 
mais inscritos e sem matérias na ORDEM DO DIA iniciou-se a EXPLICAÇÃO 
PESSOAL com o Vereador GILBERTO BELLO falando ainda sobre a última 
eleição relacionando que o povo nordestino vinha sofrendo um massacre pelo 
bolsonarismo sendo chamado do que se podia imaginar, como de analfabeto em 
diante. Disse que, como Parte de sua família era nordestina, sendo sua esposa da 
família Arrais, nascida no Rio Grande doNorte, e seu sogro Cearense, repudiava 
essa ação dizendo que os bolsonaristas tinham que aprender, pois tinham tomado 
uma lavada lá no nordeste e deveriam saber perder porque lá era uma região que 
nos treze anos de mandato do PT tinha sido a região mais afetada por que era a 
região mais atrasada do Brasil. Passando de lá para cá disse que existia um 
grupo aqui na cidade, um grupo bolsonaristaá de onde tinham vazado alguns 
prints citando não nomes de vereadores, mas provavelmente a sua pessoa e o 
Presidente por terem estado na carreáta do Presidente Lula com retaliações como 
do tipo não comprar mais dos comércios de esquerda e não deixar mais esses 
vereadores se elegerem. Falou ao Presidente, aos demais vereadores e ao 
Público que acompanhava que vivendo em uma cidade pequena o que seria de 
um Motorista •sem o frentista, sem o mecânico ou sem um borracheiro, para 
comparar com o que esse pessoal falou• em boicotar comércio de pessoas da 
esquerda, e que tinham mais coisas que não iria falar aqui porque já tinha sido 
solucionado, mas pensava que todos dependiam um do outro é o que seria e o 
que fariam de suas vidas se quisessem ser sozinhos, ou no seu caso se não 
freqüentasse mais comércio de direita, onde iria comprar também. Assim, disse 
que achava uma coisa muito infantil e muito ultrapassada, pois no dia trinta às 
cinco horas da tarde teria terminado a política com quem tivesse ganhado, a vida 
seguiria, e em quatro anos teria outra eleição. Deixou esse relato dizendo que 
lamentava muito que pessoas que conheciam tivessem esse pensamento tão 
pequeno. O Vereador MARIN° contou que tinha assinado nesse dia um oficio 
direcionado à Secretária da Saúde Sandra Daniel para que tivesse mais 
informações sobre a questão do atendimento na comunidade José Dias 
principalmente porque lá dentro dessa comunidade existia o local chamado 
Guarani, e aquelas pessoas estavam sofrendo ainda mais com o atendimento na 
área de saúde. Falou que como sempre estava sendo procurado por aquela 
população não tinham atendimento de Agente 'Comunitário; não tinham 
atendimento de-marcação tanto para consultas como para exames, ou também 
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para alguma consulta especializada, e estava ficando muito complicado a questão 
que estava acontecendo lá dentro do José Dias, e tinha enviado o oficio para que 
tivessem mais informações, e esperava que a Secretária da Saúde lhe 
respondesse justamente para verem o que estava acontecendo nessa 
comunidade, pois sabiam o quanto era importante o serviço público chegar às 
pessoas que mais precisavam e essa comunidade fazia parte deste município 
sendo cidadãos tanto na questão eleitoral, como na educação e na saúde, sendo 
registrados dentro do sistema SUS do município e para um bom entendedor o 
sistema SUS não podia ser negado para ninguém; qualquer um se fosse para 
outro município e precisasse de um atendimento do Sistema Único de Saúde teria 
o direito de ser atendido e não era o que estava acontecendo nessas 
comunidades, então esperava que a secretária lhe desse uma resposta o mais 
rápido possível para que aquela população tivesse sim o direito ao atendimento 
que era deles. O Vereador ÉLCIO destacou que no sábado anterior esteve 
participando de um jantar organizado pela Associação de Agricultores de 
Campina Bonita e ali pode observar, a partir desta associação, o quanto as 
associações do município estavam organizadas e o trabalho bonito que faziam, 
aproveitando o momento para agradecer o convite e a possibilidade de estar lá 
com eles compartilhando de um momento bastante importante. Também falou um 
pouco sobre o que o Vereador Gilberto Bello havia destacado lembrando que 
ainda na sessão anterior falava que enquanto vereadores e legisladores tinham 
um papel fundamental na democracia e precisavam assumir esse papel, primeiro 
de respeitar as opiniões diversas, que era o que vinham fazendo, mas também e, 
sobretudo garantir seus direitos e dever de poder expressar suas opiniões. Que 
enquanto vereadores, enquanto homens do Poder Legislativo, precisavam lutar; 
garantir seus direitos de falar, seus direitos de opinião, e mostrar para a 
comunidade que cada pessoa tinha esse direito e também devia fazer uso desse 
direito. Que durante a fala do Vereador Bello tinha lembrado uma frase do filósofo 
Voltaire que dizia "Posso não acreditar em nada do que você diz, mas defendo 
até a morte o direito de você dizê-lo" e assim pensava que o caminho era esse. 
Antes de finalizar informou o recebimento do convite do Comandante do 4.° 
Comando Regional de Polícia Militar, Coronel Renato dos Santos Taborda e do 
Comandante da 8.a  Cia Independente da Polícia Militar Major Sergio do Prado 
Nabozny para a solenidade de 129 Aniversário da Oitava Companhia 
Independente, no dia 14 de outubro, às dez horas e trinta minutos na sede da 89 
CIPM em lrati e ainda registrou a quarta Audiência Pública referente ao Plano 
Diretor Municipal, neste Plenário, logo após o final da sessão. Nada mais havendo 
encerrou-se a presente sessão e convocou nova Sessão Ordinária para o dia 
dezessete de outubro, no horário regimental. Lavrou-se a presente Ata que após 
lida e aqhqda de conformidade foi assinada pelos vereadores presentes. 
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