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ATA n.o 001/2017

Ata da primeira sessão ordinária da 14" Legislatura, da Câmara Municipal de
Inácio Martins realizada ás dezoito horas do dia seis de fevereiro do ano dois
mil e dezessete. Iniciando o EXPEDIENTE e sendo a primeira sessão do
período não houve a leitura de ata, sendo as demais matérias o Projeto de Lei
n.o 001/2017 da Vereadora Sandra Daniel propondo declaração de Utilidade
Pública para a Associação Nossa Senhora Aparecida da comunidade de Três
Antas; a Indicação de Serviço n.o 01/2017 solicitando a "Construção de um
banheiro público na Praça Municipal Engrácio Frutuoso Gomes" dos
Vereadores Dimas Vier e Jorge Boeira, e do oficio n.o 036/2017 recebido do
Secretário Executivo do prefeito municipal, encaminhando para conhecimento
dos vereadores a decisão da Secretaria de Infraestrutura e Logística do estado
do Paraná que havia rescindido o termo de cooperação do municipio com o
DER para construção de uma ponte no local conhecido como Ponte do Élcio
Nunes. Encerrando o Expediente, considerando o acordo formalizado entre os
partidos que compunham essa legislatura durante reunião realizada na tarde
deste dia para a formação das Comissões Permanentes, nos termos do artigo
70 do Regimento Interno, o presidente declarou formadas as Comissões
Permanentes para o presente exercicio na seguinte forma: Comissão de
Constituição, Justiça e Redação - Presidente: Vereador Gilnelson José Gomes
de Oliveira - PSD; Relator: Vereadora Sandra Aparecida Daniel - PR; Membro:
Vereador Nelso de Andrade Junior- PSC. Comissão de Orçamento, Finanças e
Contabilidade - Presidente - Vereador Edmundo Vier - PSD; Relator -
Vereador Gilnelson José Gomes de Oliveira - PSD; Membro - Vereador
Gilberto Bello da Silva - PTN. Comissão de Obras, Serviços Públicos e
Atividades Privadas - Presidente - Vereador Jorge Ferreira de Almeida - PSD;
Relator - Vereador Sebastião Sídon Vieira - PR; Membro - Vereador Laurici
José de Oliveira - PSDB. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer,
Turismo e Assistência Social - Presidente - Vereadora Sandra Aparecida
Daniel - PR; Relator - Vereador Gilberto Bello da Silva - PTN; Membro -
Vereador Laurici José de Oliveira - PSDB. Formadas as Comissões
Permanentes determinou a publicação do Ato n.o 01 de 2017 e imediatamente
encaminhou para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação o
Projeto de Lei n. 01/2017. Na TRIBUNA o Vereador DIMAS VIER disse que
estava muito feliz com esse inicio de trabalhos e queria junto com os colegas
vereadores elaborar e executar todos os projetos se assim Deus permitisse, e
comentou a Indicação de Serviço apresentada solicitando a construção de um
banheiro público na praça municipal acrescentando que todo o comércio como
também os órgãos públicos colaboravam com os usuários, mas mesmo assim
a população precisava desse espaço. O Vereador JORGE BOEIRA deu as
boas vindas aos vereadores que estavam iniciando a legislatura, como também
ao Vereador Nelsinho que já havia passado por esse Poder Legislativo. Falou
que sendo o inicio dos trabalhos acreditava muito no trabalho do prefeito Junior
Benato, mas sabiam que seria um desafio trabalhar por tudo aquilo que
realmente a população necessitava e tinha como demanda, e que conheciam
parte das dificuldades que a cada dia aconteciam trazendo mais dificuldades
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ainda para a administração. Disse também que podiam ver as dificuldades com
relação á falta de empregos, o que seria um grande desafio para qualquer
gestor, mas acreditava que no decorrer dos dias coisas boas pudessem
acontecer para que Inácio Martins continuasse crescendo e desenvolvendo não
permitindo que as pessoas continuassem indo embora do municipio por falta
de empregos e por fala de estrutura. Também comentou sobre a apresentação
da Indicação de Serviço apresentada junto com o Vereador Dimas lembrando
que já havia apresentado esta solicitação, acrescentando que a última
solicitação pedia uma academia ao ar livre e o parque infantil, parabenizando
nesse momento o prefeito anterior dizendo que a praça tinha ficado muito
bonita e podia ver as pessoas interagindo com o local, mas havia faltado um
banheiro público e acreditava que o atual gestor poderia atender o pedido, não
por ter sido um pedido seu ou do Vereador Dimas, mas porque era uma
demanda antiga da população e seria muito útil. Também desejou aos
membros das Comissões Permanentes que tivessem uma legislatura
abençoada e que Deus lhes desse sabedoria para trabalhar e as orientações a
serem tomadas para que as coisas viessem a acontecer. O Vereador LAURICI
registrou a presença do Vice Prefeito Kleverson Perussolo; do Chefe de
Gabinete Ismael César e do Assessor Juridico da Presidência Dr. Pedro
Queiroz, como também da sua filha e todos os presentes na sessão, além dos
demais funcionários da casa. Falou sobre o retorno aos trabalhos nesse ano no
Legislativo dizendo que a expectativa era muito boa e estava ansioso para
essa primeira sessão para que pudessem dar início aos trabalhos. Falou que
durante o mês de janeiro muitas pessoas lhe procuraram e cobraram na
condição de vereador com relação ás estradas; muitos pais preocupados
principalmente com a volta ás aulas devido a muitas chuvas onde em alguns
lugares o pessoal reclamava que seria muito difícil as vans chegarem até as
casas para o transporte dos alunos até a linha principal. Registrou que no mês
de janeiro o maquinário tinha ficado parado, trabalhando muito pouco, mas
neste dia já estava vendo uma movimentação maior e acreditava que desse dia
para frente o pessoal da administração estaria cuidando bem disso até porque
o reinicio das aulas estava se aproximando. Outra preocupação que
apresentou foi com relação á saúde contando que no dia anterior durante a
tarde uma pessoa da comunidade de Leonópolis havia lhe ligado dizendo que
teria ficado desde a sexta feira anterior na cidade de Irati, onde tinha ido para o
nascimento de um filho, o que teria ocorrido tudo dentro das normalidades, e
teria sido liberada ao meio dia do domingo anterior a esta sessão; que a
ambulância teria ido lhe buscar naquele municipio, mas que chegando á cidade
precisava de transporte até a sua casa, mas não tinha carro para lhe levar,
segundo os relatos dessa pessoa. Acrescentou que conversando com o
enfermeiro que estava de plantão no dia do acontecimento o mesmo lhe relatou
que já tinham ligado para a "Suellen" e a mesma haveria dito que deveriam
falar com o "Vandinho", mas este estava fora de área por morar no interior.
Após o comentário disse que isso não era uma crítica, pedindo inclusive ao
vice prefeito e o chefe de gabinete presentes na sessão que conversassem
com o prefeito para que essas coisas não acontecessem, pois foi sorte que
estava no local e pode levar essa pessoa, mas era uma situação que a
administração poderia ter feito. Comentou a publicação em um jornal de
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circulação no municipio onde o prefeito falava sobre poços artesianos, o que
era uma coisa muito boa e muito importante, parabenizando pela conquista,
lembrando que o municipio tinha também a situação da comunidade de
Papagaios que não podiam esquecer e era preciso dar uma olhada, se
propondo a colaborar para tentar resolver aquele problema até porque no local
existia uma escola e um posto de saúde, e deviam ver o que poderiam fazer
por aquela comunidade. Sobre a Indicação de Serviço apresentada nesta
sessão disse que achava que o projeto da praça contemplava um banheiro
público; que a iniciativa era muito boa e esperava que pudesse ser resolvida, e
que gostaria de colaborar com a Indicação falando que quando esteve na praça
observou que tinha um muro bem alto paralelo à Rua Sete de Setembro e à
Rua Generozo Marques e poderia ser colocado no local uma proteção por ser
uma parte bem alta aonde crianças pequenas vinham brincar, e não seria
demais acrescentar mais isso. O Vereador GILBERTO BELLO agradeceu a
presença de todos os vereadores destacando a presença feminina da
Vereadora Sandra Daniel, dizendo que considerava isso muito importante, e
agradeceu também a presença do vice prefeito e dos demais presentes. Falou
de sua vida dizendo que tinha chegado ao municipio em 1994 quando veio
apenas para conhecer e não imaginava em morar aqui, e também que nunca
imaginava em um dia ser político, mas gostou da cidade e após vinte e dois
anos já tinha iniciado na carreira política no ano dois mil com cento e oitenta e
três votos quando lhe despertou o interesse de seguir em frente, relembrando
campanhas anteriores até chegar a assumir o cargo, o que lhe era muito
honroso em poder estar participando junto aos demais de uma Câmara jovem,
com pessoas que conhecia o que era muito bom. Disse que acreditava no
trabalho de cada um; que o município tinha muitas necessidades e juntos com
o prefeito, o vice, e secretários tinham um compromisso de campanha, pois o
município precisava desenvolver gerando emprego e renda, e foi o que mais
tinham ouvido do povo, e conversando com prefeito nesta semana ficou
sabendo que muita gente estava lhe pedindo serviço, e tinham esse desafio,
pois faziam parte do comando do município, mas tinham também problemas
sociais como drogas; bebidas; prostituição; êxodo de jovens do interior, então o
desafio era grande e tinham esse compromisso, mas acreditava no prefeito e
vice prefeito e que teriam êxito, mas talvez não fossem os salvadores da pátria,
e afirmou também que o país tinha crescido muito nos últimos doze à quatorze
anos mas principalmente na área rural Inácio Martins tinha ficado para trás, por
isso teve esse êxodo, sendo isso que gostaria de citar pedindo que os nove
vereadores se unissem e focassem no povo e na cidade pois a população tinha
acreditado em todos os que estavam aqui. O Vereador SIDON VIEIRA também
agradeceu a presença de todos os vereadores, funcionários da casa e do
público presente na sessão dizendo que estavam iniciando os trabalhos e
ainda estava se inteirando para ter mais conhecimento, mas de alguma coisa já
estava por dentro das situações e queria trabalhar sempre unido com os
demais vereadores dando apoio aos projetos e a mesma coisa esperava dos
pares para que lutassem por um só objetivo, pois assim quem ganharia seria o
povo martinense, por isso deveriam trabalhar todos de mãos dadas para que
as coisas acontecessem. Pediu a Deus que iluminasse a todos para que
pudessem fazer um bom trabalho e ficasse na história que tinham passado

~



004
Câmara Municipal de Inácio Martins

CNPJ 77.778.827/0001-55

~
pela Câmara e feito a sua parte, destacando também o apoio necessário do
prefeito para que como vereadores pudessem fazer um bom trabalho. O
Vereador GILNELSON deu boas vindas aos novos vereadores como também
aos que estavam retornando aos trabalhos desejando que tivessem uma
legislatura bastante produtiva com muitas discussões entendendo que se não
houvesse discussões aqui na casa era porque nada estava acontecendo e isso
fazia parte da vida politica de todos. Conforme comentado pelo Vereador
Laurici falou a respeito de manutenção das estradas contando que já tinha
iniciado os trabalhos na estrada da Cachoeira e esclareceu que ainda não
tinham iniciado os trabalhos porque os equipamentos demandavam de
manutenção pois da forma como estavam não dava condições de fazer
nenhuma obra, inclusive convidando esse vereador como os demais para que
fossem conhecer o estado em que se encontravam as máquinas para que
todos soubessem o estado que a administração pegou esses equipamentos,
falando isso não para culpar ninguém mas para justificar o porque dos
trabalhos estarem iniciando neste momento, informando também que existia
um cronograma que dentro de poucos dias traria para a casa para que todos
tivessem conhecimento de onde a prefeitura estaria atuando. Com relação ao
ofício lido no Expediente contou que havia chegado a informação a alguns dias
dando conta de que a obra da ponte do Elcio Nunes tinha apresentado
algumas falhas estruturais na construção e o estado resolveu com base em lei
por dissolver o termo de cooperação o que considerava muito ruim pois o
município já havia feito o pagamento para a empresa Maicon Capeleti no valor
de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) e não sabia que rumo isso tomaria
pois alguém deveria arcar com essa despesa e o municipio não poderia ser
pois esse valor já tinha saido dos cofres públicos e a obra não tinha
acontecido, por isso estavam tentando que a empresa retomasse a obra mas
assim mesmo não teriam as vigas de concreto a serem cedidas pelo estado e
assim o município teria que tentar novamente junto ao estado para ver se
reassumiria o compromisso dessa obra, senão o prejuízo seria grande ao
município. Em aparte o Vereador Laurici perguntou se o valor pago seria
referente as cabeceiras da ponte e o orador explicou que era referente as
cabeceiras, mas que o trabalho foi reprovado pela engenharia do DER que
recusou a obra da forma como estava feita. Falou que nesse inicio de mandato
receberam a ordem do prefeito para que fossem enxugadas as despesas para
inclusive ter dinheiro para fazer toda a manutenção dos equipamentos, pois
não adiantaria mandar equipamentos até o interior para chegar ao local,
quebrar e ter que trazer de volta, por isso estava sendo feita pela administração
uma força tarefa para que houvesse economia nesses primeiros seis meses
para quitar todo o saldo da divida que havia ficado da administração anterior, o
que ficaria claro a todos durante a prestação de contas do último quadrimestre
na próxima audiência pública, dizendo que não estava colocando isso de uma
forma política e sim de uma forma técnica para que houvesse o entendimento
de como estava a situação, pois saía muita conversa principalmente em
facebook e não era nada concreto. Para encerrar comentou a citação do
Vereador Laurici em relação ao muro do parque lembrando que quando
elaborado o projeto anterior já havia sido retirada essa parte alta se pensando
no risco das crianças se machucar, comentando que a obra não deveria ter
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sido retomada dessa forma, pois realmente colocava a segurança das crianças
em risco. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador NELSON se dirigiu aos
pares e público presente desejando primeiramente um bom ano ao Legislativo
pedindo que Deus iluminasse a cabeça de cada um para trabalharem juntos
por um município melhor que era o que sempre almejavam. Tendo sido o vice
prefeito anterior do municipio falou que sabia de muítas situações, do que tinha
e o que não tinha acontecido; que tiveram alguns erros e alguns acertos
aconteceram e com certeza essa administração não seria diferente como foi
quando já esteve no comando do município. Concordou que poderia ter
máquinas em estado péssimo para o trabalho e falou que tinham deixado um
legado, pois na parte de estradas deveriam concordar que nunca havia sido
feito estradas tão boas conforme nesses três anos de mandato citando como
exemplo a região do Vereador Sidon e várias localidades, mas apesar dos
trabalhos realizados as estradas já necessitavam de reparos principalmente
devido ao reinicio das aulas para o transporte escolar. Na questão de pontes
disse que houve erros e acertos e um dos erros foi confiar no DER, pois se
tivessem colocado no projeto todas as pontes que eram em parceria com o
DER estaria no projeto da defesa civil que estava sendo executado com
algumas obras prontas e algumas em andamento, então, não estava rebatendo
nem criticando mas era o que tinha acontecido, e como falou tiveram erros e
acertos. Sobre a praça disse ter sido uma obra excelente que foi feita rápida e
que estava servindo muito, concordando com o pedido dos vereadores de que
realmente precisava de sanitários dizendo que seria parceiro nessa obra, pois
a muitos anos era preciso para atender a população principalmente do interior.
Encerrou colocando-se a disposição para tudo o que fosse bom para o
município. O Vereador LAURICI deu as boas vindas aos pares que estavam
iniciando a legislatura e falou sobre a sua eleição agradecendo todos os votos
recebidos e também a todas as pessoas que de uma forma ou de outra
contribuíram na sua campanha. Sobre as estradas comentou que reparos
sempre eram necessários fazer mas as máquinas tinham trabalhado até o fínal
do ano e na verdade não tinha como ficar seis meses só economizando senão
seria muito tempo e a população carecia desses trabalhos talvez um pouco
antes e até porque a prefeitura não estava para fazer caixa e sim para atender
a população. Encerrou convidando para o evento no final de semana que
aconteceria na Vila Nova "I ETAPA DA SUPER COPA INTEGRAÇÃO DE
VELOCROSS" ao qual agradeceu também a administração pelo apoio na
organização, preparação e conclusão da pista para a competição. O Vereador
GILNELSON concordou com o Vereador Laurici que a prefeitura não devia
fazer caixa, mas que não poderia também parar de atender o povo por estar
devendo, contando que na semana anterior o municipio tinha recebido uma
ação de cobrança judicial da empresa Pneu Forte, uma divida do ano passado
no valor de vinte seis mil reais, sendo esse o rumo que o prefeito não queria
que o município seguisse e sendo lógico que os trabalhos deveriam acontecer
mas tinham que fazer com responsabilidade pois para a prefeitura ninguém
fazia ou vendia nada de graça, então o intuito não era de ficar seis meses
esperando mas simplesmente organizar o que estava desorganizado,
considerando que o caixa do municipio infelízmente estava desorganizado e
",;m '" m9";",,m '9m, o, ,'oW'''9,;,;,m m,;, ,,,do, ",,"o q" o ~
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municipio estava no momento pois além da situação da empresa Pneu Forte,
estava sabendo que tinham outras ações que estavam por vir, concordando
com a posição do vereador mas acrescentando que a administração tinha que
ter responsabilidade por seus atos; não podia simplesmente contar com a sorte
de que entrariam recursos e se não houvesse um minimo de planejamento
pararia tudo em todos os setores, sendo isso o que queria levar a
conhecimento dos pares pois não era bonito para o município fazer uma conta
lá fora e não pagar. Antes de encerrar a sessão o presidente comentou um
evento do TCE/PR na semana anterior onde o presidente do Tribunal falou
muito na questão de diárias, repassando aos pares que analisassem bem em
relação a isso, se realmente um evento a participar seria de grande valia e
importãncia para trazer mais conhecimento aos vereadores para que isso não
se tornasse um transtorno na prestação de contas e também aos vereadores
por uso indevido. Solicitou aos partidos que indicassem seus lideres e também
ao executivo para que quando necessário usar o tempo previsto aos partidos já
tivessem os lideres indicados. Nada mais havendo foi encerrada a sessão e
convocada a próxima sessão ordinária para o dia treze de fevereiro no horário
regimental, ficando lavrada a presente ata, que após lida e achada de
conformidade foi assinada pelos vereadores presentes.
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