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ATA n.° 045/2021 

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

Ata da trigésima oitava sessão ordinária, segundo período da primeira Sessão 
Legislativa, décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada às dezoito horas do dia vinte e nove de novembro de 
dois mil e vinte e um, presentes na sessão todos os vereadores. Iniciado o 
EXPEDIENTE nos termos do Artigo 159 do Regimento Interno foi aberta a discussão 
e votação da Ata de número 044, da Sessão Ordinária do dia 22 de novembro, 
sendo a mesma aprovada sem ressalvas. Em seguida o Presidente solicitou a leitura 
do Projeto de Resolução n.° 002/2021 para prorrogação do prazo de funcionamento 
da Comissão de Assuntos Relevantes, criada através da Resolução n.° 001/2021, 
destinada a realização de estudos detalhados acerca da Promoção de Servidores 
Públicos Municipais em decorrência da Lei Municipal n.° 482/2009. Após a leitura do 
documento o Vereador Marino Kutianski enquanto presidente da referida Comissão 
comentou com os pares a necessidade de dilação do prazo considerando a 
quantidade de documentos que ainda precisavam ser analisados e a proximidade do 
Recesso Legislativo, e o Presidente encaminhou o projeto para votação única na 
Ordem do Dia. Encerrando, constou a Indicação de Serviço n.° 097/2021 do 
Vereador Gilberto Bello solicitando "Patrolamento e cascalhamento nas estradas da 
Torre, de acesso a propriedade do Sr. Élcio Demetrio", que após receber 
comentários do proponente foi encaminhada ao Prefeito Municipal. Sendo as 
matérias do Expediente passou-se ao uso da TRIBUNA com o Vereador JULIO 
falando que nesse dia vinha à Tribuna com muita alegria por dois motivos, sendo o 
primeiro porque seu time, Palmeiras, tinha sido tri-campeão da Copa Libertadores da 
América no último final de semana, sendo esse um motivo de muita alegria para 
todos palmeirenses. Outro motivo de muita alegria era como servidor público da 
saúde, do recebimento de um Certificado da Secretaria de Saúde do Estado do 
Paraná pelo município ter alcançado em seu território a eliminação da transmissão 
vertical da Sífilis Congênita com os critérios adaptados da OMS, da Organização 
Panamericana da Saúde, e do Ministério da Saúde, cujo Certificado tinha chegado 
na semana anterior endereçado à Chefe da Epidemiologia Silvana Gavronski que 
com muito êxito tinha liderado todo esse esforço para que o município tivess, 
atingido esse indicador. Fez a leitura de um documento o qual dizia: "Recebemos da 
Secretaria Estadual de Saúde, em nome da Coordenação Municipal IST's o 
Certificado de Eliminação da Transmissão Vertical da Sífilis Congênita dentro dos 
critérios adaptados da OMS, OPAS e Ministério da Saúde, o que significava que o 
município não tinha tido nenhuma criança que tivesse adquirido através da mãe, 
durante a gestação, a transmissão por Sífilis; que esse mérito era retribuído a todos 
os colaboradores da rede de saúde municipal, pois estes eram os protagonistas 
desse grande feito contribuindo desta forma para a redução de agravos e a 
mortalidade infantil. Tenho muito orgulho de compartilhar com vocês este prêmio. 
Este indicador de saúde é um fortalecimento para a saúde pública, nossas crianças 
agradecem essa dedicação de cada um de nós", sendo essas palavras da 
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Coordenadora Silvane que tinha recebido do Governo do Estado essa Certificação. 
Falou para que os vereadores e o público que acompanhava as sessão tivessem 
conhecimento que para alcançar um indicador nesse nível, de chegar a zero sem 
nenhuma criança contaminada, o esforço tinha sido muito grande, pois desde 2012 
vinha se trabalhando para que esse indicador chegasse ao ponto que estava. Disse 
lembrar que ainda no ano de 2012, quando o senhor Lauri Setrinski tinha vencido a 
eleição a senhora Silvane tinha sido convidada a ser Secretária da Saúde e ainda 
não era concursado na prefeitura, quando a mesma tinha lhe convidado para que 
fossem até a Quarta Regional para conhecerem os indicadores do município onde 
tiveram uma surpresa muito grande, pois Inácio Martins na época era motivo até de 
chacota de outros municípios por conta dos indicadores, porque o planejamento na 
época era feito com base no tratamento apenas curativo, como tirar a dor e tratar a 
doença em si, mas com o passar dos anos tinha sido colocado dentro da Rede de 
Atenção uma Filosofia de trabalhar integrado; que antigamente o setor de 
odontologia não conversava com o médico nem com os profissionais de 
enfermagem; que o setor de epidemia não conversava com os Agentes de Saúde; 
os indicadores eram péssimos, e quando essa Filosofia de integração tinha entrado 
na cabeça da equipe e dos profissionais vinha se melhorando pouco a pouco e os 
indicadores foram melhorando positivamente até que o município no momento fosse 
referência na Regional de Saúde, e se em 2012 tinham passado uma certa 
vergonha, no momento profissionais de outros municípios estavam vindo até aqui 
para ver como era feito esse trabalho de integração. Falou que esse Certificado 
recebido só oficializava um trabalho que vinha sendo feito há muitos anos e não era 
da noite para o dia tendo um planejamento muito grande; que tinham sido feitos 
trabalhos de apresentação em cidades como Londrina, Cascavel, Maringá, Foz do 
Iguaçu e Brasília; que esses indicadores tinham sido colocados dentro de alguns 
trabalhos como mostras de experiências que tinham dado certo tendo sido premiado 
em Londrina e Brasília onde tinha resultado num prêmio de vinte mil reais para 
município o qual tinha sido utilizado na compra de um veículo; que no passado 'o 
Deputado Michelli que tinha sido Secretário de Saúde do Governador Beto Richa 
também tinha agraciado a equipe com uma Moção Honrosa por conta de estar 
eliminada a condição dessa doença. Assim, parabenizou toda a equipe da saúde 
registrando essa certificação importantíssima para o município principalmente por 
essa integração que a equipe tinha, dizendo que como profissional trabalhavam 
muito integrados com os demais profissionais e viam a diferença no atendimento se 
comparado há dez ou quinze anos atrás, e assim o município estava de parabéns e 
a Atenção Básica conforme já tinha sido comentado merecia uma Moção de 
Aplausos por essa casa deixando registrado também seus parabéns por esta 
certificação que lhes dava muita alegria e enchia de orgulho, e fazia pensar que 
estavam no caminho, mas quem ganhava com isso era a população e a saúde de 
Inácio Martins. O Vereador MARINO falou de dois assuntos para deixar registrado, 
inicialmente sendo solidário com a família de Luci Stresser e Eraldo França de 
Almeida que na tarde do domingo anterior tinham perdido toda a sua moradia por 
conta de um incêndio, como também toda sua mobília, além de documentos, falando 
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aos vereadores para que cada um, de uma forma ou de outra, pudessem fazer um 
pouco por essa família, pois para os mesmos com certeza seria muito, visto que 
além de terem perdido toda a moradia tinham perdido também toda a mobília, toda a 
documentação, vestuário e roupas de cama, tendo ficado praticamente sem nada, 
então, conclamava a todos os vereadores para que cada um pudesse fazer um 
pouco em prol dessa família. Contou que estava enviando ofício ao Executivo 
pedindo para que através da Secretaria de Assistência Social e Habitação dessem 
todo o suporte a essa família e também sugerindo que fizessem através da Lei n.° 
733/2014, Programa Morar Seguro, que previa um aluguel social até que 
conseguissem resolver a situação porque em conversa nesse dia com a senhora 
Luci o povo estava sendo solidário e já fazendo doações, mas infelizmente os 
mesmos não tinham local nem para levar essas doações e assim resolveu enviar 
este ofício para que através da Secretaria tomassem os devidos cuidados com essa 
família e o poder público fizesse o melhor possível aos mesmos. Também falou 
referente ao Deputado Estadual Romaelli que durante este ano enviaria, já estando 
registrado junto ao Governo do Estado, vários recursos para as áreas de saúde, 
agricultura, esterilização de animais de rua, que inclusive esse recurso de vinte é 
cinco mil reais já estava disponível para o município e num contato com a 
funcionária Taís na sexta-feira anterior comentaram que o recurso já estava 
disponível e o município precisava fazer a adesão e o plano de trabalhos, e assim 
queria ressaltar o grande trabalho que o Deputado Romanelli vinha fazendo para o 
município, inclusive há muito tempo, todos os anos, esse deputado vinha trazendo 
recursos como no ano anterior através do Vereador Nelsinho, lembrando que na 
semana anterior também o Vereador Nelsinho tinha falado na Tribuna de mais 
recursos desse deputado, e assim só queria agradecê-lo pelo grande trabalho que 
vinha fazendo no município para que continuassem conseguindo juntos, porque 
quem ganhava com isso era o município e a população. Ao encerrar ressaltou 
dessas emendas que estava citando o trabalho também do Vereador João Prestes, 
no momento licenciado, que também tinha parte nesses recursos que tinham ido 
buscar para o município. Na ORDEM DIA constou apenas o turno único de votação 
do Projeto de Resolução n.° 002/2021 que colocado em discussão recebeu 
comentários adicionais do Vereador Élcio Wszolek enquanto membro da Comissão, 
e foi aprovado pela maioria, tendo recebido os votos contrários dos Vereadores 
Jorge e Ismael, passando a constar como Resolução n.° 002/2021 - Prorroga por 90 
(noventa) dias, nos termos do Artigo 117, § 8.°, do Regimento Interno, o prazo de 
funcionamento da Comissão de Assuntos Relevantes, destinada a realização de 
estudos detalhados acerca da Promoção de Servidores Públicos Municipais em 
decorrência da Lei Municipal n.° 482/2009, criada pela Resolução n.° 001/2021. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador ÉLCIO também parabenizou a Secretaria de 
Saúde pela maneira como vinha conduzindo o trabalho de saúde preventiva no 
município dizendo que era bastante antigo dentro da saúde, dentro dos estudos da 
medicina, a necessidade de se tratar o indivíduo como um todo e não 
necessariamente na sua dor e na sua doença; que era inovador desenvolver uma 
medicina holística, uma medicina que tratasse o todo, tanto o físico quanto o 
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psicológico, e era muito bom verem a Secretaria Municipal sendo reConhecida por 
esse tipo de ação, e por esse entendimento e essa visão acerca da saúde. Lembrou 
que nas últimas sessões vinham falando bastante da maneira como a secretariá 
tinha trabalhado em relação a prevenção ao COVID 19, um trabalho árduo, duro, 
devendo se destacar a equipe da epidemiologia pela forma como tinham tratado a 
questão; que isso era prevenção e em conseqüência certamente foram livradas 
muitas vidas nesse período difícil do auge da pandemia, o que esperava que não se 
repetisse apesar de estarem falando em uma nova onda vinda de outros países, 
mas esperava que isso não acontecesse e de fato fosse algo que viesse melhorando 
ao longo dos tempos e logo todos estivessem livres desse vírus. Também falou que 
viam outras ações, por exemplo, a diminuição dos índices de várias doenças como a 
Sífilis Congênita conforme destacado pelo Vereador Julio, sendo esse vereador 
também uma das pessoas que merecia esse reconhecimento por fazer parte da 
saúde e viram que durante a Covid-19 foram contratados fisioterapeutas para 
fazerem um trabalho pós Covid, que também era preventivo; viram a acupuntura 
sendo implantada, que também era uma terapia alternativa dentro da Secretaria 
Municipal da Saúde, enfim, várias ações que mostravam a seriedade com que era 
tratada a saúde como um todo e por isso não poderia deixar de dar os seus 
parabéns e destacar, conforme o Vereador Laurici já falava há várias sessões, a 
necessidade deste reconhecimento público e de organizarem um cerimonial, um 
movimento para reconhecerem publicamente todo trabalho que a saúde vinha 
fazendo; que havia falhas, mas quando elas aconteciam e chegava até os 
vereadores era suas funções estarem cobrando e destacando, mas era muito 
importante reconhecerem esses grandes feitos e essas grandes conquistas, 
principalmente da saúde enquanto prevenção. O Vereador JORGE falou que na 
última semana quase mais uma fatalidade tinha vindo a acontecer na PR 364 e 
falando isso lembrou o que sempre vinha repetindo junto com mais alguns 
vereadores quando fizeram ofícios e encaminharam ao DER solicitando lombadas, 
sinalização, melhorias com faixas de escape, o que não acontecia por negligência 
desse órgão que era responsável pela PR 364. Disse ser negligência por que junto 
com o Vereador Laurici tinham encaminhado vários ofícios e inclusive em um dos 
ofícios solicitavam sinalizações e lombadas na comunidade de Góes Artigas em um 
acesso para a comunidade e outras localidades, onde quem ia sentido Inácio 
Martins a Guarapuava perdia totalmente a visão e o ângulo para entrar, onde 
poderia ter um acidente fatal, e quase veio a ter uma fatalidade na última semana 
onde um rapaz veio a se acidentar com uma moto atingindo outro veículo nesse 
ponto por falta de uma área de escape, sinalizações, placas, e até mesmo a 
lombada que foi tanto requerida. Disse ainda achar que cabia aos cidadãos que 
sofreram esse acidente entrarem na justiça cobrando esses danos, além dos danos 
morais, pessoais e materiais, do DER, do qual era a responsabilidade na 
conservação e manutenção desse trecho de rodovia com as sinalizações adequadas 
sendo que esse Legislativo Municipal já tinha comunicado e dado ciência da falta de 
sinalização em determinados locais, por isso considerava negligência enquanto os 
usuários que pagavam seus impostos e deveriam receber benefícios e benfeitorias 
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ias e estradas estavam correndo risco de vida, por negligencia e pbr falta 
de atenção de um órgão incompetente, pois se tivesse competência teria evitado 
este acidente. Também parabenizou o setor de saúde por terem vencido uma etapa 
da Covid-19 onde viam novas variantes que vinham surgindo como a Delta e a 
Cmicron, mas já tendo sido vencido o primeiro estágio da doença onde não se tinha 
perspectiva nenhuma do que fazer e como solucionar e vencer a doença, já tinham 
muitos mecanismos, muitas formas de combater, e sabiam o que devia ser feito para 
parar o vírus e tinha a certeza de que iriam vencer, mas em destaque estava a 
saúde que sempre tinha sido linha de frente, parabenizando ao Vereador Doutor 
Julio que fazia parte; os plantões do PA que sempre estavam na linha de frente; os 
motoristas de ambulâncias que conduziam os pacientes para maiores centros em 
emergências, e principalmente o prefeito que sempre tinha encarado e estava 
sempre na linha de frente achando mecanismos e buscando maneiras e formas para 
que o vírus não viesse a progredir ainda mais e ceifar mais vidas aqui, então não 
poderia deixar de parabenizar tanto a equipe da saúde quanto o Executivo e sua 
equipe pelo preparo e pela forma que tinham trabalhado pela população martinense, 
e se Deus quisesse iriam vencer mais essa batalha, pois já estava se vencendo a 
doença e venceriam cem por cento, o que seria motivo de comemorações e 
principalmente o município, que graças a Deus tinha conseguido parar o vírus antes 
de ceifar mais vidas o que poderia ter sido muito pior, pois sendo um município 
pobre com as dificuldades e a falta de estrutura foi conseguido neutralizar o vírus 
para que não avançasse tanto. O Vereador JULIO ainda complementou as 
informações dizendo que para o município alcançar o indicador da eliminação da 
transmissão vertical da Sífilis Congênita só se conseguiu eliminar porque o pré natal 
realizado era feito de extrema qualidade, então esse indicador refletia no trabalho de 
toda a equipe apresentando de forma resumida como funcionava o pré natal quando 
uma mulher descobria que estava gestante e a partir do momento que procurava os 
serviços na UBS para realizar os exames de gravidez a equipe realizava o exame 
Beta HCG e após a confirmação iniciava-se o primeiro atendimento de pré natal com 
abertura da cadeirinha, solicitação e agendamento da primeira rotina de laboratório 
e agendamento da primeira ultrassonografia, testes rápidos de Hepatite 8, Hepatite 
C, HIV, Sífilis; teste da mãezinha, vacinação, entrega de ácido fálico, repelentes, 
consultas de enfermagem, exame físico, anamnese, plano de cuidados e a garantia 
do agendamento da primeira consulta médica. Que na seqüência as gestantes eram 
encaminhadas para a odontologia onde eram acolhidas e realizada a extratificação 
de risco em saúde bucal e agendamento da consulta em dia exclusivo e no mesmo 
dia da consulta médica com o pré-natal; que o município era pioneiro na realização 
de exames GBS, pois realizavam desde 2015 e lutavam para ser protocolo na Rede 
Mãe Paranaense, então, estendia os parabéns a toda a equipe que era responsável 
por essa cobertura do pré natal sendo a equipe de enfermagem, agentes de saúde 
que faziam a identificação de uma gestante e também faziam a busca ativa quando 
uma gestante demorava para ir pegar alguns exames; a equipe de vacinação que 
fazia o controle para ver se estava tudo em dia com a cadeirinha; o médico que 
realizava a consulta de rotina e de pré natal de alto risco, que era um obstetra, 
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especialista; toda a equipe de odontologia que também fazia a integração; as 
equipes de fisioterapia e psicologia; todos os funcionários que ficavam na retaguarda 
na limpeza, motoristas; recepção, enfim, todos os funcionários; do Pronto 
Atendimento que também estavam a postos quando uma gestante necessitava de 
um atendimento, para darem um suporte, e assim era um indicador que refletia toda 
uma organização e não tinha sido feito do dia para a noite, tendo sido feito um 
planejamento muito grande e criados protocolos para que nesse dia estivessem com 
essa certificação, falando isso para registrar novamente os parabéns e estender a 
todos os profissionais da saúde, pois era um motivo de muito orgulho e muita 
alegria. Encerrando, o Vereador LAURICI também se solidarizou com a família da 
senhora Luci para dizer que na medida do possível, com certeza, cada um poderia 
estar colaborando para que pudessem superar o mais breve possível esse momento 
difícil que estavam passando. Fez suas as palavras de todos os vereadores que 
tinham comentado sobre o setor de saúde e como um último assunto mais uma vez 
ressaltou que esteve no último sábado passando pelas comunidades de Potinga e 
Mansani e não tinha feito Indicação de Serviço até porque já tinha feito e outros 
vereadores também, mas queria falar da condição precária em que se encontrava 
essa estrada, principalmente depois da estrada principal que dava acesso à 
Cachoeira, passando pela propriedade do vice-prefeito até a divisa do município, na 
propriedade onde o Vereador Nelso administrava e sabia disso, pois provavelmente 
usava também toda a semana. Falou que não tinha passado por dentro das 
comunidades, mas tinha conhecimento através de conversas com moradores que as 
estradas estavam em péssimas condições e conseguiu ter chegado até seu destino 
porque a estrada estava enxuta, mas em dias de chuva, com carro pequeno estava 
intransitável, então gostaria de se solidarizar com os moradores daquela 
comunidade e ao mesmo tempo pediu, por favor, para que o Executivo tomasse as 
providências nesses trechos que estavam em péssimas condições e se não desse 
para fazer um trabalho definitivo que fizesse pelo menos uma melhoria, pois em dias 
de chuvas e numa eventual necessidade até mesmo de uma ambulância se deslocar 
até a comunidade não conseguiria chegar, sem contar que tinham dois mata burros 
que estavam praticamente caídos e difícil de passar, e por mais que soubessem que 
esses não eram responsabilidade do município, se o município não fizesse muitas 
vezes os proprietários não tinham condições de estar arrumando, então deixava a 
fala nesse sentido sem fazer a indicação, pois já tinham várias, de quase todos os 
vereadores para aquelas comunidades. Nada mais havendo a ser tratado foi 
encerrada a presente sessão e convocada nova sessão ordinária para o dia seis de 
dezembro, ás dezoito horas, ficando lavrada a presente Ata que após achada de 
conformidade e aprovada foi assinada por to s os vereadores presentes. 
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