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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA DEZESSEIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM 

Ata da trigésima sexta sessão ordinária, segundo período da primeira Sessão 
Legislativa, da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada às dezoito horas do dia dezesseis de novembro de dois 
mil e vinte e um. Presentes na sessão todos os vereadores o Presidente deu início 
ao EXPEDIENTE e nos termos do Artigo 159 do Regimento Interno declarou aberta 
a discussão e votação da Ata de número 042, da Sessão Ordinária do dia 08 de 
novembro, sendo a mesma aprovada sem ressalvas. Em seguida foram 
apresentados para discussão e votação os Requerimentos de proposição do 
Vereador Marino Kutianski de números 06 e 07/2021, requerendo ao Executivo 
Municipal as seguintes informações: n.° 06/2021 - "Qual empresa terceiriza a 
contratação de profissionais médicos; quantos profissionais médicos vem atuando 
no município contratados por essa empresa e o valor pago a cada um desses 
profissionais; relatório dos trabalhos efetuados por esses profissionais nos últimos 
noventa dias, e valor total e prazo do Contrato efetuado com a empresa", e n.° 
07/2021 - "Qual o número de profissionais contratados por empresa terceirizada nas 

e- 	áreas de saúde, enfermagem, parque de máquinas, e outros, exceto médicos cuja 
informação já fora solicitada no Requerimento n. 06/2021; se a empresa 
responsável pela contratação dos profissionais ora relacionados era a mesma que 
intermediava a contratação de médicos, e o valor total e prazo do Contrato efetuado 
com a empresa". Colocados em discussão o proponente falou em relação à primeira 
proposição que o intuito do Requerimento era de terem mais esclarecimentos de 
quantos profissionais médicos estavam atuando no município porque nos últimos 
dias vinham recebendo bastante reclamações quanto a falta dos profissionais tanto 
nas Unidades de Saúde quanto no Pronto Atendimento, e para que soubessem qual 
o montante que o município estava desembolsando através dessa empresa 
terceirizada, e em relação ao segundo Requerimento falou que era a título de 
informação referente a essa empresa terceirizada, sobre a qual queriam ter um 
conhecimento de quantos profissionais terceirizados dentro do município eram 
pagos através dessa empresa, os valores que o município estava gastando com 
essa terceirização, e também o prazo do contrato da licitação feita. Nos termos 
regimentais o Presidente colocou os Requerimentos em votação, de forma 
individual, e ambos receberam os votos contrários dos Vereadores Jorge Ferreira de 
Almeida e Ismael Padilha, sendo aprovados pela maioria dos votos, e o Presidente 
determinou que fossem encaminhados ao Executivo Municipal. Em seguida solicitou 
a leitura do Decreto n.° 219/2021 do Executivo e da Portaria n.° 013/2021 do 
Legislativo decretando Ponto Facultativo em todas as repartições públicas 
municipais no próximo dia vinte e seis, após o feriado de aniversário do município 
comemorado no dia 25 de novembro; do convite da Frente Parlamentar sobre o 
Pedágio no Paraná para a Audiência Pública sobre o "Fim dos Contratos de Pedágió 
no Paraná: 1997 — 2021. Diagnóstico dos problemas, do passivo das estruturas e 
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litígio nas concessões" a acontecer de forma remota no próximo dia vinte e três de 
novembro, com início às 09:30 horas com apresentação do Instituto Tecnológico de 
Transporte e Infraestrutura — UFPR, encaminhando também o ID da reunião e a 
respectiva senha de acesso; e ainda do ofício circular da Superintendência de 
Esportes do Governo do Paraná convidando para o VII Encontro de Gestores do 
Esporte do Estado do Paraná com o tema "O Esporte Que Queremos", a acontecer 
nos dias dois e três de dezembro, em Foz do Iguaçu, e também para o lançamento 
dos Jogos de Aventura e Natureza - Etapa de Lindeiros, a acontecer no dia quatro 
de dezembro. Sendo as matérias do Expediente passou-se ao uso da TRIBUNA 
com o Vereador JULIO ARMANDO falando de um assunto referente também aos 
requerimentos apresentados pelo Vereador Marino deixando aberto a quem 
quisesse fazer apartes e para isso, se fosse necessário, antecipou o pedido dos 
cinco minutos que a bancada do PV tinha direito para o uso da palavra aos demais 
vereadores. Falou sobre a reclamação que tinha recebido de uma moradora da 
comunidade da Cachoeira, da qual iria preservar a identidade e provavelmente e 
conhecida do Vereador Nelsinho que muito bem representava aquela comunidad , 
tendo lhe enviado uma mensagem de WhatsApp no dia último dia onze, confor e 
fez a leitura da mensagem na íntegra nos seguintes termos: "Boa tarde 
excelentíssimo senhor vereador. Moro na Cachoeira, na madrugada de hoje fui até a 
UPA de nossa cidade procurar atendimento para meu filho de um ano que não 
estava bem. Chegamos por volta da uma hora da manhã, a enfermeira Paula fez o 
preparo dele, e ligou para o Doutor Fábio vir para atendê-lo. Vinte minutos depois a 
outra enfermeira, que não sei como se chama retornou a ligar para acordar o doutor 
que estava dormindo, para vir atender meu filho, mais o mesmo não apareceu. Um 
tempo depois a enfermeira tornou a ligar já que o doutor não apareceu e dessa vez 
o telefone nem chamou, a enfermeira então se dirigiu até o quarto onde o doutor 
estava dormindo e bateu na porta para ele vir atender o menino, mas não veio 
Cerca de uns vinte minutos depois a enfermeira novamente tornou a bater no quarto 
do médico plantonista para vir atender meu filho que estava esperando a mais de 
uma hora e meia e novamente o doutor não apareceu. Eu percebendo que a criança 
não estava bem, tive que seguir para a cidade de Rio Azul onde recebi atendimento, 
agora eu lhe questiono vereador, médico plantonista tem que ficar dormindo em seu 
plantão, enquanto a população precisa se deslocar para uma cidade vizinha para ter 

atendimento, precisando assim pagar por um atendimento particular, enqua to 
aquele que recebe do nosso município ganha para ficar dormindo?". Sendo essa a 
mensagem encaminhada pela moradora lida na íntegra para que os vereadores 
tivessem conhecimento, disse que não era o primeiro relato nesse estilo que tinha 
chegado à sua pessoa e acreditava que os demais vereadores também tivessem 
ouvido relatos parecidos e o mesmo questionamento que essa pessoa lhe fez, fazia 
também para os responsáveis, se o munícipe não tinha o direito de ter esse 
atendimento sabendo que a estrutura de saúde do município era modelo e 
referência na região; tinham excelentes profissionais num quadro de profissionais 
altamente capacitados e os pagamentos em dia tanto dos profissionais efetivos 
quanto das empresas que faziam o serviço terceirizado, então a mesma pergunta 
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fazia também, onde estavam falhando, porque um pai ou uma mãe quando levavam 
uma criança até uma UPA podiam ter a certeza de que não era a passeio que iam, 
principalmente na madrugada, então como representantes do povo, essa situação 
se tornava mais grave quando dizia respeito ao pessoal do interior que já tinham 
uma dificuldade em se locomover como com o tempo chuvoso tendo dificuldades 
para chegar enfrentando a estrada e não receber o atendimento, e pelo relato que 
lhe foi repassado essa criança teria ficado um tempo grande esperando e não teve 
atendimento; que como profissional de saúde também ficava triste porque sabia das 
dificuldades que era fazer a gestão da saúde, mas quando existia o profissional e o 
atendimento não era realizado provavelmente era por alguma falha que estaria 
acontecendo no meio do caminho porque o antigo hospital tinha sido transformado 
em Unidade de Pronto Atendimento e como o próprio nome já dizia tinha que ser 
atendido prontamente porque eram casos emergenciais e casos graves que 
chegavam ali e nesse caso, se tratando de uma criança, era mais preocupante 
ainda. Encerrou dizendo que de sua parte seria isso reforçando o pedido do 
Vereador Marino solicitando explicações para que tivessem conhecimento de como 
funcionava a quantidade de médicos, a forma de contratação, quantos estavam 
?tendendo e a carga horária, sendo importante para repassarem à população e 
como parlamentares, se identificassem alguma dificuldade pudessem ajudar de 
alguma maneira, talvez mudando o sistema de divisão de plantões, lembrando já ter 
sugerido para a secretária, pois muitas vezes o mesmo médico que prestava 
atendimento durante o dia nas unidades de saúde era o que exercia o plantão e 
realmente se o profissional ficava por oito horas dedicado ao serviço em uma 
unidade de saúde realmente estaria cansado para assumir um plantão, e assim 
poderiam fazer a distribuição diferente para que o profissional que estivesse no 
plantão realmente estivesse à disposição, para que não ocorresse novamente esses 
acontecidos. O Vereador LAURICI baseado na fala do Vereador Julio se solidarizou 
com a família dizendo que muito provavelmente outras famílias também já tinham 
passado por isso, mas sofriam caladas e não reclamavam, e era muito oportuno 
essa reclamação porque na verdade tinha havido uma negligência e não deixava de 
ser. um  crime se realmente isso tivesse acontecido porque em se tratando de saúde 
não podia ser negado o atendimento em caso de emergência principalmente, o que 
com certeza era, a qualquer cidadão que fosse. Contou ter conversado na semana 
passada com uma das proprietárias da linha de transporte coletivo de Inácio Martins 
até Gavazone e até Cruz Machado onde lhe relatava sobre a experiência que 
estavam fazendo com esse transporte coletivo e até lhe pediu quando esclareceu 
que existiam muitos pedidos dos vereadores, inclusive do presidente, com relação a 
melhoria da estrada principal que dava acesso até a comunidade de Gavazone. Que 
segundo essa pessoa, e a reclamação era pertinente, a manutenção dos ônibus era 
bastante alta, então, quanto melhor estivesse as condições de trafegabilidade da 
estrada para eles se tornava mais viável e mais fácil de fazer o transporte; 
conseqüentemente as despesas diminuiriam e podiam dar continuidade a esse 
trabalho que estavam prestando a todos, porque esse trabalho não só beneficiava 
os moradores das comunidades que faziam uso, como beneficiava muito 
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principalmente o comércio da cidade onde as pessoas conseguiam .vir com mais 
freqüência fazer as compras do que necessitavam para seu dia a dia; que já tinha 
ouvido relatos de alguns moradores das comunidades de Gavazone e Rio Claro que 
sem o transporte coletivo tinham moradores que precisavam pagar de duzentos à 
duzentos e cinqüenta reais com táxi, então esse dinheiro que poderia ficar no 
comércio infelizmente gastavam tudo pagando um veículo particular para lhes trazer 
até a cidade. Disse que via que o município deveria contribuir sendo o mínimo que 
podia fazer dando uma condição boa de trafegabilidade para todos, mas falando 
especificamente dessa empresa que estava prestando o serviço aos moradores da 
comunidade ajudaria muito para que pudessem dar continuidade desempenhando 
esse trabalho e ajudando a todos, do interior e da cidade, reforçando a fala do 
Vereador Ballo na sessão passada quando também falou nesse sentido, então, 
esperava que o município pudesse dar continuidade nos trabalhos de manutenção 
nessa estrada haja visto que tinha feito até a comunidade de Cachoeira, mas os 
maquinários tinham sido retirados desse trecho, e de Cachoeira até Gavazone 
também estavam muito precárias as condições da estrada e assim esperava que 
esse mínimo que o município pudesse fazer que fosse feito. Ao ser citado o 
Vereador Ballo contribuiu dizendo que visitando as comunidades da linha citada com 
o preço que estava a gasolina compensava virem de ônibus citando o exemplo de 
Santa Rita de onde custava quinze reais a passagem e de carro gastariam mais de 
trinta reais em combustível fora o desgaste do carro, então era muito importante a 
volta dessa linha concordando que a estrada precisava de algumas melhorias e até 
facilitaria aos proprietários nas despesas com a manutenção que era grande 
enfatizando a importância desse transporte público para os passageiros do interior, 

t. 
facilitando e melhorando bastante a transição desse povo. O Vereador MARINO 
pois os custos com a vinda deles até aqui caiam muito e esse ônibus estava e- 

também  falou sobre a área da saúde dizendo ter sido procurado na semana anterior 
pela comunidade do Rio Pequeno os quais lhe colocaram que há muito tempo não 
estavam tendo atendimento da Agente de Saúde nessa comunidade, e nesse dia 
tinha enviado oficio ao Executivo questionando a Secretária de Saúde Sandra Daniel 
qual era o motivo por não ter Agentes de Saúde atendendo nessa comunidade; que 
ali sabiam que tinha muitas pessoas de idade que precisavam de um 
acompanhamento, e mais uma vez vinha cobrar porque até então tinham convocado 
a própria secretária a participar de uma sessão onde tinha se comprometido em 
resolver o problema das Agentes Comunitárias porque tinham várias comunidades 
que estavam descobertas e até o momento não tinham visto que providências 
tinham sido tomadas, pedindo que ficasse registrado o ofício enviado à Secretária de 
Saúde Sandra Daniel para que tomasse as medidas cabíveis, para que essa 
comunidade e também as outras, voltassem a ter o atendimento das Agentes de 
Saúde. Complementou sobre o Requerimento pedindo informações referente a 
empresa terceirizada a qual tinha ganhado uma licitação e como terceirizada 
acabava contratando os profissionais médicos, então, esse Requerimento era 
justamente para que tivessem a informação de quantos profissionais tinha no 
momento atendendo aqui dentro do município tanto na cidade como no interior, nó 

)r. 
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unidades de saúde, e também no Pronto Atendimento. Disse que nos últimos dias 
vinham recebendo muitas reclamações da falta de profissionais para fazer o 
atendimento e inclusive até de negligência médica conforme o caso que já tinha 
citado de um rapaz que tinha sofrido um acidente numa quinta-feira e na segunda-
feira próxima quando ficou sabendo do acontecido imediatamente cobrou a 
secretária da saúde, mas pela sua resposta não estava nem a par do que estava 
acontecendo e a conseqüência dessa negligência médica era que esse rapaz 
continuava imobilizado em cima de uma cama e nem sequer tinha sido encaminhado 
para um exame mais específico. Por essa pessoa ter sofrido um acidente, tendo 
uma árvore caído em cima do mesmo, disse que nesse caso era óbvio que o 
primeiro passo era terem chamado o SAMU para que desse o atendimento 
necessário e que pedissem uma Vaga Zero, pois através do SAMU pela Vaga Zero 
iria direto para Ponta Grossa e conseqüentemente a família, para ter um resultado 
de um exame melhor, tocou de ter que pagar uma ressonância magnética por conta 
própria, o que era lamentável tendo sido uma negligência médica. Ainda falou que 
na semana anterior mais um caso lhe chamou a atenção, da mulher do seu Nelso da 
Vila Javaski, uma mulher que já tinha sofrido um derrame a três ou quatro anos e 
tinha problema de pressão alta procurou o Pronto Atendimento, fizeram o 
atendimento e lhe enviaram de volta para casa. Disse que função do Pronto 
Atendimento não era segurar ninguém e encaminhar para ter um atendimento mais 
especializado; que essa mulher teria voltado no segundo dia, não estava passando 
bem, e de novo demoraram para fazer o atendimento, encaminharam para Ponta 
Grossa e conseqüentemente deu um derrame e estava paralisada em cima da cama 
e isso era negligência médica, negligência de atendimento, e não podia acontecer, 
por isso precisavam ter mais informações referente a empresa que estava 
contratando esses profissionais médicos e referente ao assunto que o Vereador 
Julio tinha citado, pois no plantão o médico deveria estar trabalhando e não para 
estar dormindo no plantão, falando para deixar registrado sua indignação e o motivo 
desse Requerimento para que tivessem mais informações e para tomarem as 
medidas cabíveis. O Vereador NELSO disse que as falas anteriores dos vereadores 
já tinham sido muito bem colocadas e era uma lembrança boa que compensava 
mesmo as pessoas virem de ônibus e a estrada referida que era a principal do 
município, o prefeito deveria olhar com bons olhos e sempre estar conservando e 
assim todos tinham sido felizes nas falas, pois estavam aqui para isso, legislar e 
fiscalizar as ações para promover uma melhoria de qualidade de vida para o povo. 
Falou do encontro que tiveram na semana anterior, capitaneada pelo Vereador 
Laurici, com o ex-prefeito de Guarapuava Cesar Silvestri Filho, uma grande liderança 
da região que também estava se prontificando a disputar as eleições no próximo ano 
dizendo que torcia pelo mesmo, pois sendo vizinho teria um grande compromisso se 
elegendo, para atender a região e esse município. Falou sobre a visita que fizeram 
junto com o Presidente Dimas e o servidor da casa Vilmar ao Secretário de Estado e 
Deputado Federal Sandro Alex com o qual estavam tentando uma agenda e tinham 
conseguido para esse dia, e prontamente nesse dia, como sempre, o Sandro Alex 
tinha lhes atendido e saíram de lá muito satisfeitos, pois as demandas levadas pelo 
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presidente pareciam que seriam todas concretizadas, afirmando que sabiam do 
empenho do secretário com o município onde era sempre muito bem votado e por 
isso fazia por merecer esses votos porque sempre estava atendendo o município e 
mais uma vez prontamente lhes atendeu, deixando seus agradecimentos pela 
hospitalidade que tiveram na Secretaria. Contou também da visita ao Deputado Luiz 
Cláudio Romanelli para o qual juntamente com o Vereador Marino já tinham ajudado 
por algumas eleições e o mesmo também tinha lhe atendido, o qual lhe concedeu 
uma emenda parlamentar de cento e setenta mil reais para a compra de um trator 
agrícola para o município, então essa viagem valeu muito para ambos. Contou que 
após a viagem, no dia onze de novembro, informou o prefeito municipal através do 
Oficio n.° 143 da disponibilidade da emenda parlamentar junto ao Governo do 
Estado de um trator para dar apoio às cadeias produtivas, no valor de R$ 
170.000,00 (cento e setenta mil reais) através da SEAB, e conforme orientação da 
assessoria do deputado Romanelli era necessário que o Executivo enviasse oficio 
ao Governo do Estado para que houvesse a liberação do recurso, e assim via que a 
semana anterior tinha sido muito produtiva e boa para esse Legislativo. Encerrou 
relembrando que sempre vinham se empenhando em prol da população e que no 
ano passado já tinha entregue através do Deputado Romanelli cinco equipamentos 
Vicon, uma plantadeira cinco linhas e um trator agrícola que já tinha sido 
disponibilizada para as associações do município e assim só tinham que agradecer 
tanto o Deputado Federal e Secretário de Estado Sandro Alex como também o 
Deputado Romanelli que sempre vinha colocando recursos aqui e ajudando muito a 
população. Para encerrar o uso da Tribuna o Presidente também falou em relação à 
visita ao Secretário Sandro Alex reafirmando que tinham sido muito bem recebidos 
pelo mesmo onde tinha conseguido a aquisição de uma retroescavadeira para as 
associações, o que via ser de extrema necessidade, pois além da escavadeira 
hidráulica uma escavadeira pequena também faria muitos serviços na área rural,I e 
também vigas de concreto para a construção de duas pontes para as quais só 
estavam faltando os engenheiros elaborarem os projetos para encaminharem ao 
deputado e assim já estariam disponíveis essas vigas, também dizendo que tinha 
sido bem produtiva a semana. Em relação à estrada do Gavazone contou que 
novamente as máquinas estavam na estrada e nesse dia a patrola já estava próxima 
à empresa do senhor Gilberto Bazia, então esperava que chegasse até o Gavazone 
onde a estrada estava bem precária mesmo, e agora com essa recuperação daria 
mais segurança e tranqüilidade a todos os usuários. Concluído o uso da Tribuna e 
não havendo matérias para votação na ORDEM DIA iniciou-se a EXPLICAÇÃO 

PESSOAL com o Vereador ÉLCIO agradecendo primeiramente o convite do 
Vereador Laurici que na última segunda-feira lhes proporcionou um momento de 
conversa com um dos importantes representantes da região, Cesar Silvestri Filho, 
num momento bastante importante onde puderam falar sobre política em uma 
estrutura estadual e federal, e o mesmo demonstrando seu vasto conhecimento 
político em um momento bastante importante no qual demonstrou também seu 
interesse em estar trabalhando por Inácio Martins, pela região, e pelo Paraná como 
um todo. Prestou sua solidariedade e também se responsabilizou, colocando-se a 
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disposição da família que tinha sofrido o problema relatado com o atendimento 
médico, dizendo que como vereadores também eram responsáveis e era suas 
obrigações estar juntos cobrando para que a população tivesse um atendimento de 
qualidade não só na saúde, mas em todos os setores do município. Falou que ainda 
nesse dia durante Audiência Pública puderam perceber que a Secretaria de Saúde 
comparando com outras secretarias, recebia recursos financeiros em uma 
quantidade considerável; que sabiam ou não tinham informações de que havia nada 
de atrasos nos pagamentos e ao que tudo indicava os médicos recebiam tudo 
certinho e tudo dentro dos prazos, então, o mínimo que devia ser feito era prestar 
um atendimento de qualidade para as famílias, para a população. Aproveitou que 
nesse dia em que o Gabriel estava presente, como também o Kleber do Portal 
Comunique, para agradecer a cada um dos dois que estiveram juntos ao longo 
desse ano, primeiramente ao Kleber que por várias sessões fez a transmissão 
possibilitando que o público lá de sua casa pudesse estar acompanhando aS 
sessões, e agora o Gabriel, que estava também dando continuidade a esse trabalho, 
ressaltando que tanto um quanto outro prestou um trabalho voluntário, deixando seu 
sincero agradecimento e dizendo que desde o início do mandato vinham defendendo 
a ideia da necessidade da transmissão das sessões e esperava que continuassem e 
cada vez mais melhorasse a qualidade porque o povo quando não pudesse vir aqui 
na Câmara tinha que ter acesso lá da casa mesmo, assistindo, acompanhado, e 
vendo o que enquanto Legislativo estavam fazendo pela população. O Vereador 
GILBERTO BELLO destacou o inicio das obras de pavimentação na COHAPAR 
dizendo que em breve teriam o bairro e as ruas próximas com pavimentação, e 
como morador da Cohapar, e com certeza toda a vizinhança lá, ficariam gratos por 
isso. Em relação á questão da saúde comentada durante a sessão falou ao 
Vereador Ismael que levasse a sugestão de que a pessoa que atende na frente 
deveria ser mais bem informada, deixando um relato do que tinha acontecido 
consigo. Contou que por ser diabético e tomar insulina por esse emotivo a Agente de 
Saúde esteve em sua casa num trabalho muito bom, lhe pediram um exame e um 
eletro, e depois de prontos esses exames se necessitasse de uma consulta o 
médico chamaria, como no caso lhe chamou. Que após ter feito esse exame foi 
fazer o eletro, mas por ser leigo não sabia como funcionava, e se declarando uma 
pessoa que apanhava quieta, como não tinha dado certo não tinha reclamado, mas 
a pessoa que lhe atendeu estava desinformada, não por má atenção, dizendo que 
não podia fazer um eletro porque tinha que primeiro consultar, mas no seu caso era 
diferente, o médico precisava fazer o seu eletro para depois lhe chamar, acabou não 
fazendo, e depois disso a Agente de Saúde ligou lá, mas como não tinha dado certo 
uma vez acabou não fazendo. Contou também sobre um senhor que tinha vindo de 
Guaragi, estava doente com diarréia e vômito, e foi consultar e não lhe atenderam 
alegando que não era da cidade, mas já tinha alugado uma casa aqui; que quanto a 
esse caso não sabia dizer quem era a pessoa, mas a que não quis fazer seu exame 
não quis comentar o nome, pois em sua opinião estava desinformada e não tinha 
sido por mal atendimento, pois lhe atendeu muito bem, mas nesse caso não 
quiseram atender a pessoa alegando que não estava morando aqui, mas estava 
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morando e apenas não tinha ainda um contrato de locação. Disse que com isso via 
que na questão do atendimento as vezes mesmo um estagiário de um Posto de 
Saúde ou da UPA poderia ser mais informado e orientado na questão desses 
exames que no seu caso o médico precisava ver antes da consulta, sendo detalhes 
que poderiam acabar com tudo isso que vinha acontecendo aqui, deixando uma dica 
de que as pessoas deveriam ser mais bem preparadas para atender a população 
Quanto aos atendimentos disse que não tinha reclamações e que conversando com 
um médico durante uma consulta, do qual não sabia o nome, o mesmo lhe falou em 
tom de ameaça que eram muito carregadas as consultas e eles podiam ir embora e 
ficar sem médicos, pois tinha muita procura de médicos em outros lugares, quando 
disse ao médico que nem sabia como responder isso por não entender sobre as 
consultas, deixando esse relato. O Vereador ISMAEL comentou que nesse dia duas 
situações lhe chamaram a atenção e gostaria de citá-las e os créditos precisavam 
ser colocados porque as pessoas as vezes acabavam fazendo coisas importanteá 
para a comunidade e eventualmente podia acontecer de passar batido e isso não 
seria justo pela maneira com que essas pessoas se colocavam para ajudar a 
comunidade. Falou isso para agradecer o senhor Adilio, seu filho Renato, e a sua 
família, que fizerem a doação de duzentos trinta unidades de peixes coloridos para 
serem soltos no Eco Parque Terra dos Pinheirais registrando essa doação da qual já 
tinha acontecido a soltura no feriado do dia 15 de Novembro, agradecendo e 
pedindo que Deus recompensasse essa família. Outra situação que comentou foi o 
inicio de funcionamento do posto de atendimento da Agência do Trabalhador, na 
qual o servidor do município Gabriel, que estava novamente fazendo a transmissão 
da sessão, estava prestando serviço e com certeza era mais um passo lembrando 
que isso tinha sido citado pelo Vereador Julio, e tinha conversado também com o 
Secretário Sid Lopes na época e já havia o interesse em colocar em funcionamento 
esse posto que já era uma realidade. Contou que tinha passado por isso na semana 
anterior, conversado com um empresário, quando o mesmo lhe falou que tinha 
algumas vagas abertas e como tinham conhecimento de algumas pessoas que até 
solicitavam uma vaga, fez naquele momento a solicitação ao empresário dentro da 
possibilidade, mas quando a pessoa indicada chegou já tinham sido preenchidas as 
vagas, e agora com a Agência existiria a possibilidade dessa intermediação entre as 
pessoas que estavam procurando uma oportunidade e também as empresas que 
estavam procurando os profissionais, então, via que era um avanço muito importante 
para o município; que as pessoas não precisariam ficar se deslocando de um lado 
para outro atrás de vagas porque já existiria um pré cadastro de empresas que 
estavam procurando um determinado serviço, inclusive detalhando para que área 
fosse e também os profissionais procurando determinadas vagas, sendo esse um 
avanço bem importante e que jamais poderia deixar de repassar essa informação 
tão relevante para a comunidade. Em relação aos atendimentos médicos falou que 
achava importante realmente essa análise e como o Vereador Ballo tinha colocado 
achava importante também um ajuste com a equipe, pois talvez fosse um ajuste fácil 
de fazer e em uma conversa ou orientação pudesse ser resolvido esse tipo de 
problema e assim melhorariam esses pequenos atendimentos, e com relação ã 
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situações mais graves iria observar e ver de fato o que estava acontecendo, vendo o 
outro lado da moeda também, o que era importante para talvez chegarem a um 
consenso e se resolverem esses problemas não trazendo prejuízos à população. O 
Vereador JULIO também destacou o ganho que seria para o município a Agência do 
Trabalhador onde o funcionário Gabriel tinha recebido um treinamento e lhe 
repassado como funcionaria, onde essa Agência funcionaria como um filtro 
desafogando até o RH das empresas e a pessoa que estava buscando um emprego 
não precisaria estar indo de empresa em empresa, tendo um local com pessoas 
treinadas e preparadas para coletar as informações e ver se batiam as vagas com a 
qualificação de quem estava buscando, e através de um currículo seria feita uma 
seleção para ver onde a pessoa poderia ser encaixada, o que era muito importante 
para o município, viria a otimizar também o trabalho das empresas, pois empresas 
que viessem a se instalar ou que estivessem se instalando tinham dificuldade em 
encontrar e assim teria um banco de dados com o passar do tempo que seria bem 
importante para o município. Também agradeceu o Vereador Laurici pelo convite, 
para a reunião na semana anterior com o pré-candidato a deputado federal Cesar 
Silvestri Filho, ex-prefeito por dois mandatos de Guarapuava quando transformou 
aquela cidade, dizendo ter sido uma reunião bem produtiva, agradecendo o convite 
ao Vereador Laurici, presidente do partido PODEMOS no município e ao Cesar, 
presidente do PODEMOS a nível de estado, e parabenizou também o presidente da 
casa e o Vereador Nelsinho por terem ido mais uma vez buscar recursos muito 
importantes para o município, principalmente o Vereador Nelsinho dizendo que o 
mesmo lhes inspirava, pois em pouco tempo estava buscando recursos importantes 

preocupado com a população, dizendo que se todos buscassem seus 
representantes mesmo que fosse um pouco, no somatório isso seria muito, sendo 
importantíssimo esse trabalho e quem ganhava com isso era a população. O 
Vereador LAURICI iniciou agradecendo as falas dos Vereadores Élcio, Julio, Marino 

Nelsinho e familiares pelas presenças na conversa sobre política que tiveram com 
ex-prefeito de Guarapuava e atual presidente do PODEMOS no Paraná, Cesar 

Filho onde nessa conversa no último dia oito ficou muito claro que a sua projeção 
era de ser candidato a deputado federal pelo PODEMOS, provavelmente dobrando 
com sua mãe atual Deputada Estadual Cristina Silvestri que com certeza teriam 
sucesso nas suas eleições porque podiam fazer um diagnóstico pelo trabalho que a 
Deputada Cristina vinha fazendo e o Cesar pelo que já tinha feito por Guarapuava, 
muito conhecido na região, e hoje como presidente do PODEMOS também a nível 
de Paraná, sendo um grande nome que com certeza teria êxito em sua eleição se 
candidato fosse à deputado federal e com certeza sendo eleito esse município e a 
região ganhariam porque era muito importante que a população escolhesse 
deputados da região por ser mais fácil o acesso e nesse caso candidato já tinha um 
grande conhecimento desse município e tinha uma história política desde o tempo 
de seu pai através do Vereador Nelsinho que por muitos anos tinha sido parceiro em 
suas eleições, então era uma família que já tinha história aqui no município. 
Encerrou agradecendo à família do senhor Carlos e do Leandro Teixeira que tinham 
cedido o espaço voluntariamente para que realizassem essa reunião e lhes 
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receberam muito bem em sua residência. O Vereador NELSO finalizou falando 
sobre a emenda do Deputado Romanelli agradecendo também a equipe técnica da 
prefeitura que prontamente lhe atendeu após terem recebido o ofício que tinha 
encaminhado e já tinham protocolado a solicitação da emenda tendo lhe repassado 
o protocolo o qual já tinha enviado ao gabinete do Deputado Romanelli para que 
liberassem o recurso e vigiassem até que chegasse aqui no município, deixando 
esse relato também de agradecimento. Nada mais havendo a ser tratado foi 
encerrada a presente sessão e convocada nova sessão ordinária para o dia vinte e 
dois de novembro, às dezoito horas, ficando lavrada a presente Ata que após 
achada de conformidade e aprovada foi assinada por todos os vereadores 
presentes. 
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