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ATA n.° 038/2022 

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

Ata da trigésima quinta sessão ordinária, segundo período da segunda Sessão 
Legislativa, da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Paraná, realizada às dezoito horas do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e 
vinte e dois, presentes todos os vereadores. Iniciando o EXPEDIENTE nos termos 
regimentais o Presidente colocou em apreciação a Ata n.° 037/2022, da Sessão 
Ordinária do dia dezessete de outubro, a qual foi aprovada sem ressalvas. Em 
seguida solicitou a leitura do Requerimento n.° 011/2022 dos Vereadores Élcio, 
João, Julio, Laurici e Marino solicitando "Informações sobre valor de implantação 
e valores gastos com reformas realizadas na Praça da Saúde", encaminhado para 
votação ao final das leituras das demais matérias do o Expediente. Do Vereador 
Gilberto Bello a Indicação de Serviço n.° 099/2022 - "Recuperação em pontos 
específicos da estrada na comunidade Matão de Baixo e recuperação no início da 
estrada de acesso a Aldeia Indígena a partir da comunidade Rio Claro", 
despachada ao Executivo Municipal após ter sido comentada pelo proponente. 
Nos termos do Artigo 162, Inciso II; Artigo 223, inciso VIII, e Artigo 241, 
parágrafos primeiro e segundo do Regimento Interno, declarou aberto o processo 
de votação do Requerimento n.° 011 de 2022 o qual após ter recebido 
comentários durante a discussão foi aprovado com todos os votos favoráveis e 
também encaminhado ao Executivo Municipal. Sem mais matérias no Expediente 
iniciou-se o uso da TRIBUNA com o Vereador LAURICI que iniciou fazendo a 
leitura de um ofício e falou que após faria comentários sobre o mesmo, 
antecipando o pedido para uso do tempo de liderança ao qual o Presidente disse 
que mais próximo do final da fala decidiria sobre o pedido. Assim, fez a leitura do 
Ofício de n.° 114/2022 endereçado ao Comandante da 8.a  Companhia 
Independente de Polícia Militar Major Sérgio do Prado Nabozny relatando 
situações da segurança pública na área rural deste município e solicitando que o 
Patrulhamento Rural fosse efetuado com mais assiduidade, documento assinado 
pelos Vereadores Dimas, Élcio, Julio, João, Laurici e Marino. Feita a leitura do 
ofício comentou que tinham tomado essa iniciativa devido a muitas atitudes que 
vinham acontecendo, de roubos e assaltos no interior do município; que tinham 
sido, quase todos, procurados por moradores que lhes cobravam para que na 
condição de vereadores vissem o que poderiam fazer e assim tomaram a 
iniciativa para pedir a comando da polícia que se possível com maior freqüência o 
interior fosse mais vezes patrulhado pela Polícia Militar, pois assim acabaria 
reprimindo isso tudo que estava acontecendo e como estava bem escrito no ofício 
dando uma sensação de mais segurança aos moradores do interior. O Vereador 
Julio solicitou aparte para comentar que achava muito pertinente este ofício visto 
a preocupação que estes moradores do interior estavam tendo com a segurança; 
que o município sendo de poucas ocorrências policiais, um município pacífico, 
mas que nos últimos tempos principalmente nas comunidades do interior estavam 
enfrentando e experimentando muitos roubos, situação que os moradores da 
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cidade não percebiam e não notavam, mas nos últimos tempos as comunidades 
estavam bem descobertas de segurança pública até mesmo pelo baixo efetivo; 
que entendiam que a corporação trabalhava como podia fazendo todo esforço, 
mas muitas vezes não conseguia atender a todas as comunidades e esse ofício 
vinha de encontro ao comando da oitava companhia para olhar com outros olhos 
esta situação que lhes foi relatada a qual acreditava que tinha sido relatada a 
outros vereadores também, e para finalizar agradeceu pelo aparte dizendo que 
também demonstravam a preocupação desta casa com a segurança pública. 
Durante o aparte o Presidente cedeu ao Vereador Laurici seu tempo de liderança 
e o mesmo voltou a falar dizendo que era muito importante ressaltar a grande 
extensão do município na área rural e que dentro do perímetro urbano da cidade 
não podiam reclamar tanto da segurança até porque estavam próximos do 
destacamento eram sempre atendidos quando precisavam e com uma certa 
velocidade, mas a grande dificuldade do pessoal do interior, principalmente nas 
divisas do município, incluindo o acesso que as vezes era dificultoso era a 
distância também pois tinham comunidades a mais de 40 km de distância da 
sede por isso a importância desse ofídio entendendo a grande dificuldade que o 
comando tinha por falta te de mais policiais, mas na medida do que fosse possível 
com certeza seriam atendidos. Na ORDEM DO DIA constou o segundo turno de 
votação do Projeto de Lei n.° 017/2022 instituindo o Programa de Proteção ao 
Jovem Egresso da Casa Lar São José e revogando a Lei n.° 978/2020, aprovado 
com todos os votos sem receber comentários na discussão e passando a constar 
como Lei n.° 1033/2022 - "Institui o Programa de Proteção ao Jovem Egresso da 
Instituição Casa Lar São José, e revoga a Lei n.° 978/2020". Em primeiro turno 
constou o Projeto de Lei 018/2022 propondo denominação da Cancha de Bocha 
municipal de Jercey Bastos Cutiiaki, igualmente aprovado com todos os votos 
sem receber comentários. Sendo a única matéria a ser votada iniciou-se a 
EXPLICAÇÃO PESSOAL com o Vereador EDMUNDO VIER falando que tinha 
sido muito bem colocada a Indicação de Serviço do Vereador Gilberto Bello 
contando que tinha feito um pedido ao secretário Élcio que nesse dia tin a 
disponibilizado mais uma carga de cascalho para um trecho que esta a 
intransitável ligando à comunidade dos Rodrigues, próximo de sua casa; q e 
realmente a entrada para a área indígena também estava intransitável e á 
estava passando porque o tempo tinha dado uma enxugada, mas também já tinha 
feito o pedido para fazerem a recuperação e colocarem cascalho. Também 
relatou que tinha iniciado o patrolamento da estrada do Gavazoni sentido Inácio 
onde estavam duas patrolas trabalhando, ficando um serviço de excelente 
qualidade nas éstradas, e que devido as chuvas tinha se agravado a situação ern 
vários locais, mas devagar a administração iria concluindo as necessidades mais 
precárias. O Vereador JULIO disse que não poderia deixar de registrar e justificar 
sua ausência 'na semana passada em que não pode estar na sessão e tinha sidp 
muito bem substituído pelo Vereador taurici, quando esteve representando o 
município no 36.° Congresso Estadual das Secretarias Municipais de Saúde, 
maior evento de saúde pública do Estado do Paraná. Contou que o município de 
Inácio Martins teve uma experiência selecionada, de um total de quinhentaS 
experiências inscritas e apenas cem selecionadas a serem apresentadas nesse 
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Congresso, da qual teve a felicidade de participar como co-autor sendo sobre a 
"Diminuição dos Casos de Sífilis Congênita" no município, um trabalho 
desenvolvido desde 2014 ainda quando a enfermeira Silvane estava a frente da 
Secretaria quando vieram adotando algumas medidas e reduziram esse númáro 
para praticamente zero, trabalho que tinha como autores a enfermeira Silvane 
Gavronski e co-autores a Enfermeira Ana Paula e também teve a felicidade de 
participar, e assim representaram o município no maior congresso de saúde 
pública do Estado onde o agora eleito deputado federal e Secretário de Saúde 'do 
Estado senhor Beto Preto também esteve no evento, o que era um motivo de 
muito orgulho para o município e também como profissional, representar levando 
uma experiência que estava dando certo e demonstrando que o SUS funcionava 
quando feito de forma certa, com competência e com muita dedicação funcionava 
sim. Encerrou desejando uma boa semana e pedindo que Deus iluminasse no 
domingo a decisão para os próximos quatro anos que estava nas mãos de todos 
os eleitores, inclusive em suas mãos também. O Vereador LAURICI parabenizou 
o Vereador Julio e pediu que o mesmo levasse seus parabéns às senhoras Ana 
Paula e Silvane, competentissima equipe e que não era a primeira vez que 
representavam Inácio Martins nos Congressos das Secretarias de Saúde, sempre 
levando o nome do município e mostrando a grande competência e seriedade 
com que conduziam a saúde dos cidadãos. Relatou que no período da tarde 
juntamente com o Presidente estiveram na comunidade da Vila Nova visitando a 
Escola Pedro Molinari e o motivo da visita era que há algum tempo tinham 
cobrado que fossem refeitos alguns trabalhos na quadra de esportes daquela 
escola; que a empresa tinha vindo e feito o trabalho e que não sabiam da forma 
como tinha sido feito e qual seria a durabilidade dos trabalhos refeitos, mas 
estariam acompanhando nos próximos dias e meses para verem se realmente o 
serviço seria de qualidade e se não fosse estariam cobrando e fiscalizando 
porque era dinheiro público investido e o serviço tinha que ser feito de forma que 
os usuários daquela quadra pudessem fazer o uso adequado e com a qualidai4e 
dos serviços prestados. Falou ainda que puderam notar que a escola estava 
recebendo algumas melhorias e estariam acompanhando e também divulgando 
aqui essas melhorias assim que fossem acontecendo. Também pediu que Deus 
iluminasse a mente de todos os cidadãos brasileiros para que fizessem a melhor 
escolha na eleição do próximo domingo para Presidente da República. O 
Vereador MARINO também deixou os parabéns ao Vereador Julio e as 
enfermeiras Silvane e Ana Paula que tinham levado o nome do município num 
importante projeto em Foz do Iguaçu, falando que com certeza esses projetos qUe 
estavam sendo feitos aqui através desses profissionais eram de grande valia ie 
iriam beneficiar muito a saúde no município. Contou que na semana que passou 
também esteve junto com o Vereador Laurici visitando algumas obras, inclusive 
uma delas a cancha de bocha municipal para a qual tinham aprovado o nome 
nesse dia, numa homenagem justa ao cidadão do município Jercey Bastos 
Cutilaki, uma figura folclórica e que muito bem tinha representado o município nas 
competições de bocha tanto aqui como no Estado, então nada mais justo do que 
a homenagem a essa figura muito importante para o município. Falou da obra que 
estava sendo executada no Posto de Saúde para a qual já tinham apresentado 
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um Requerimento e puderam constatar o quanto essa obra estava sendo mal 
executada, então era de suma importância que quando recebessem essas 
informações cobrassem tanto da empresa que estava executando quanto çlo 
próprio engenheiro fiscal porque era notório que a obra estava sendo mal 
executada, e assim deveriam aguardar para ver quais seriam os procedimentós. 
Também citou que na mesma visita estiveram na famosa quadra de areia da qual 
muito tinha sido cobrado nesta casa de leis do total abandono; uma obra que 
tinha sido com recursos do Governo Federal em parceria com o município, mas 
tinha sido mal executada e acreditava que não tinha sido nem finalizada porque 
era um descaso do poder público. Que sabiam que tinham ações de vândalos 
aqui no município mas cabia ao Poder Público, ao Perfeito Municipal, coibir essas 
ações e viam que nada vinha sendo feito quanto a essa questão e através até de 
várias Indicações que partiram dessa casa de leis, de vários vereadores 
cobrando, nem sequer tiveram resposta dessas Indicações de Serviço, o que era 
um descaso do Poder Público tanto com a Câmara de Vereadores quanto coma 
população que poderia estar usando essa obra para exercícios físicos o que era 
muito importante para toda a população, então queria deixar relatado essa 
questão, do quanto uma obra na área central do município estava sendo deixada 
de lado num total abandono. Também desejou a todos uma boa semana e que no 
próximo domingo quando iriam escolher o futuro do país que todos fizessem uma 
boa escolha e que fosse pelo melhor. O Vereador ÉLCIO também parabenizou o 
Vereador Julio e as enfermeiras Silvane e Ana Paula por mais uma vez estarem 
apresentando em um Congresso Estadual de Saúde práticas inovadoras, práticas 
bem sucedidas, dizendo ser muito importante essa representatividade e a forma 
como os mesmos conseguiam mostrar para a população que muitas vezes uma 
pitada a mais de criatividade fazia com que se promovessem ações de sucesso; 
que muitas vezes o sucesso não estava exatamente na quantidade de recursos 
disponibilizados, mas na quantidade de trabalho e criatividade colocados em 
prática, então deixava seus parabéns. Deu uma pequena ênfase ao 
Requerimento de n.° 11 que tinham apresentado e encaminhado ao Poder 
Executivo Municipal para dizer que esse Requerimento solicitando valores era 
para terem uma idéia exata da quantia em dinheiro que estava sendo jogado fora; 
que eram recursos públicos jogado fora e vinham cobrando isso há muito tempci; 
era um investimento que tinha sido alto, a princípio um investimento muito 
importante porque a comunidade, aquela região, precisava daquele espaço, maá 
infelizmente tinha sido totalmente abandonado e podiam observar uma grande 
falha tanto na fiscalização no investimento dos recursos públicos quanto na 
fiscalização dos cuidados. Dando ênfase também á fala do Vereador Laurici 
comentou que nesse dia foram verificar na Escola Pedro Molinari os trabalhos na 
quadra daquela escola onde observaram que a construção tinha sido feita de 
forma inadequada e abriram-se rachaduras; a empresa veio refazer o trabalho, 
não sabendo se era a mesma ou outra empresa, mas vieram refazer, e assim 
foram dar uma observada de como tinha ficado esse trabalho. Destacou que não 
tinha conhecimento técnico e queria estar enganado, mas a princípio pelo que 
puderam observar apenas pegaram uma colher de massa e jogaram nas 
aberturas das rachaduras que ali tinha e esperava que não voltasse a ter esse 
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problema de rachaduras que era muito sério para uma quadra poli esportiva, m s 
estariam observando, e pelo seu mínimo entendimento de construção civil ém 
poucos meses as rachaduras iriam reaparecer, mas estariam fazendo seu 
trabalho de fiscalização. Antes de encerrar reforçou o convite recebido do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente por todos os 
vereadores para a "X Conferência Municiparcomo tema "A situação dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes em tempos e pandemia pela Covid 19: 
Violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de 
proteção integral, com respeito à diversidade", a acontecer no dia 25 de outubro a 
partir das oito horas e trinta minutos no auditório da Associação Comercial de 
Inácio Martins. Nada mais havendo encerrou-se a presente sessão ficando 
convocada nova Sessão Ordinária para o dia trinta e um de outubro, no horário 
regimental ficando lavrada a presente Ata que após lida e achq4a de 
conformidade foi assinada pelos vereadores presentes. 
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