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ATA n.o 003/2017
Ata da terceira sessão ordinária da 14. Legislatura, da Câmara Municipal de
Inácio Martins realizada às dezoito horas do dia vinte de fevereiro de dois mil e
dezessete. No EXPEDIENTE o Presidente colocou em discussão a ata da
sessão do dia treze de fevereiro, aprovada sem ressalvas. Em seguida constou
a leitura do Projeto de Lei n.o 001/2017 do executivo propondo alterações na
Lei Municipal n.o 466/2009 que criou o programa de incentivos aos agricultores
familiares com a distribuição de calcário, e das Indicações de Serviço n.o
03/2017 do Vereador Laurici e n.o 04/2017 do Vereador Bello, solicitando os
seguintes serviços: "Recuperação da estrada de acesso às localidades de
Faxinal dos Antonios até Água Mineral, a partir da PR 364 nas proximidades da
pedreira do Fogaça, até o limite com o município de Irati" e "Construção de
lombada na Rua Pedro Stresser Sobrinho, Bairro Vila Nova, próximo ao
Loteamento do Neguinho". Após as leituras o Presidente encaminhou o projeto
de lei para as Comissões Permanentes, e as Indicações ao executivo. Constou
ainda a leitura do Edital de Convocação de Audiência Pública da Saúde
referente ao terceiro quadrimestre de 2016 a ser realizada no dia 23 de
fevereiro às 08h30m no auditório da prefeitura. Na TRIBUNA o Vereador
DIMAS cumprimentou o público destacando as presenças do prefeito e do vice
prefeito municipal. Disse que estava feliz com o inicio dos trabalhos aonde
vinha acontecendo muita coisa boa para o município afirmando que juntos
poderiam elaborar vários projetos e executá-los considerando
que o
andamento dos trabalhos estava dando resultados, por isso estava muito feliz
em poder estar junto com esse grupo para poderem legislar nesses quatro
anos. Falou sobre o treinamento que havia participado na semana anterior para
conhecer mais sobre a Lei Orgânica e o Regimento Interno da Câmara em que
pode ficar mais capacitado nessa área. Comentou que ao serem realizados
trabalhos de recuperação de estradas na região do Matão foi encontrada uma
cascalheira muito boa na propriedade do senhor Alzemiro Eusébio que
disponibilizou esse material para que o municipio pudesse fazer várias
manutenções nas estradas do interior nos locais que estavam com mais
prioridade, declarando que também tinha ficado feliz com esta situação. O
Vereador LAURICI lembrou que na primeira sessão do ano tinha trazido um
assunto com relação a um acontecimento no setor de saúde sobre uma pessoa
que teria ido até Irati e no retorno uma ambulância lhe trouxe de volta até o
município, mas não tinha como se deslocar até a sua residência no interior e
lhe pediu para que fizesse isso e acabou levando essa pessoa, e contou que
na tarde do dia anterior a esta sessão tinha acontecido um fato parecido só que
dessa vez ligou para a senhora Suellen, que prontamente lhe atendeu e
resolveu a situação, e da mesma forma que usou a Tribuna para trazer aquele
acontecimento hoje trazia de volta esse fato como forma de agradecimento,
pois o problema tinha sido resolvido, e com isso afirmou que estava para fazer
oposição, mas de uma forma responsável, e sempre que as coisas estivessem
certas iria elogiar também. Falou sobre convênios que tinham ficado firmados
da gestão anterior e que a atual gestão estava ao par e com certeza era
também de conhecimento do atual prefeito, afirmando sua preocupação com
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relação ao asfalto da Vila Nova cuja obra estava licitada e aguardava o
encaminhamento para a regional de Guarapuava que precisava avaliar a
publicação e homologação para posterior aprovação pelo referido órgão em
relação ao meio fio que era uma das exigências para a execução do obra, além
do manilhamento para águas pluviais que já estava feito. Pediu ao prefeito e ao
vice presentes na sessão que verificassem a situação, pois sabia que o
convênio tinha validade até o mês de julho e como uma obra não se fazia da
noite para o dia sua preocupação era com relação a isso. Trouxe ao
conhecimento principalmente da Vereadora Sandra que poderia esclarecer
melhor de que pessoas lhe procuraram cobrando com relação ás cestas
básicas onde lhe disseram ter ido até a Escola Oficina e conversado, mas
ainda não estava sendo entregue as cestas e sempre ouviam que o municipio
estava devendo para os fornecedores por isso ainda não estavam recebendo
as cestas, trazendo essa informação, pois não sabia se a situação tinha sido
resolvida ou não. Falou de uma postagem feita pelo Vereador Bello sobre a
ponte do São João, que vendo essas fotos foi atrás de algum documento e o ex
prefeito Marino lhe repassou que essa ponte estava em execução por uma
empresa de Irati e até o final do mandato anterior estava com cerca de vinte e
quatro por cento da obra concluída e no momento não sabia se a empresa
estava dando continuidade aos trabalhos, mas precisavam fazer uma visita a
essa obra para saberem como estava o andamento. O Vereador GILBERTO
BELLO comentou a situação em relação a duas grandes chuvas ocorridas,
uma na sexta feira anterior e outra a cerca de quarenta e cinco dias, relatando
a situação da Rua Tiburcio Cavalcanti numa região que sempre alagava,
contando que nessas duas chuvas foi alagada a casa do senhor Sandro
Madureira e conversado com a esposa do mesmo esta lhe relatou que sempre
aconteciam alagamentos, mas nunca chegava até a sua casa, e isso só veio a
ocorrer depois de iniciada a obra do asfalto próximo do local. Contou que já
havia conversado com o prefeito e achava que a situação no local era de pouca
coisa pelo menos para evitar o alagamento dessa casa, considerando que com
chuvas como aquelas dificilmente não teria esse problema, comentando ainda
que muitas pessoas criticavam o prefeito e os vereadores pois também tinha
acontecido problemas no bairro Curtume e em muitas outras casas que tinham
sido alagadas, mas já tinha a informação do prefeito que seriam colocadas
manilhas em várias ruas para ao menos amenizar esses problemas. Sobre a
ponte do São João contou que no dia anterior estava próximo e aproveitou a
oportunidade para tirar uma foto, pois o que lhe chamou a atenção foi um pilar
onde pensou que o cidadão que o fez deveria ter lembrado da Torre de Pizza
tendo em vista que tinha inclinado para a direita e fazendo uma ironia com a
situação disse que poderiam deixar como um ponto turistico pela situação em
que estava pois o município poderia ter também um pilar inclinado. Explicou
que já havia conversado com o prefeito que lhe informou que já tinha
conversado com o engenheiro para verificar a situação, pois não dava
condições de concluir uma ponte num local como aquele, e a reclamação era
de que essa ponte seria um dos principais acessos da região e estava fazendo
muita falta, e como o prefeito já tinha conhecimento ficava mais tranquilo e
esperava para breve a conclusão. Encerrou comentando sobre o treinamento
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da UVEPAR que também tinha participado concordando que foi de grande valia
e também tinha aprendido muito. Na ORDEM DO DIA constou o segundo turno
de votação o Projeto de Lei n.O 01 de 2017 da Vereadora Sandra Daniel,
aprovado por unanimidade passando a constar como "Lei n.O 857/2017 _
"Declara de utilidade pública a Associação Nossa Senhora Aparecida, da
localidade de Três Antas, Inácio Martins - PR". Na EXPLICAÇÃO PESSOAL a
Vereadora SANDRA DANIEL informou ao Vereador Laurici que a distribuição
das cestas básicas já estava acontecendo e lembrou que esse era um serviço
eventual, portanto não tinha o caráter de manter a família assistida e sim de
auxiliar as que por alguma questão estivessem passando por dificuldades e
que a Assistência Social era uma politica pública e um direito de todos, mas
como beneficio eventual era esporádico e não podiam ficar mantendo as
famílias todo mês com o benefício; passava-se por critérios e parecer social
para liberação e era importante que todos soubessem também que a
distribuição era feita entre famílias do interior e da cidade, mas já estava sendo
distribuida e não tinha sido feito em janeiro devido a questões de organização
da Secretaria. O Vereador NELSO parabenizou os pares pela participação no
curso citado dizendo que a UVEPAR era uma ótima escola para vereadores e
isso era bom, pois via que estavam interessados em aprender e nesses locais
aprenderiam muito sobre o Legislatívo Municipal o que seria de grande valia
até para a população, pois o conhecimento dentro da Câmara era muito bom.
O Vereador SIDON se dirigiu ao público para agradecer pelas presenças
dizendo que era importante a partícipação da população para ter conhecimento
dos trabalhos que vinham sendo realizados pelos vereadores. O Vereador
GILNELSON reforçou o convite para a Audiência Pública da saúde dizendo
que era muito importante que todos estivessem presente não só nessa mas
como em todas as audiências que viriam, já informando também que para o dia
seis de março estava convocada a audiência pública de avaliação de metas do
terceiro quadrimestre de 2016, também com a mesma importância para que a
população ficasse sabendo o que estava acontecendo com relação aos gastos
públicos. Dirigiu-se ao Vereador Laurici falando a respeito da preocupação do
mesmo com relação ao convênio para o asfalto na Vila Nova dizendo que não
recordava quando havia sido firmado esse convênio, mas era muito provável
que se a obra não acontecesse até o mês de julho poderia ser feito um aditivo
e assim o vereador poderia ficar tranquilo, pois o município teria a prerrogativa
de fazer um termo aditivo até que se executasse o que estava projetado. Antes
de encerrar o presidente convidou a todos os vereadores para uma reunião
com o prefeito e o vice prefeito após o término desta sessão na sala das
comissões. Nada mais havendo a ser tratado declarou encerrada a sessão e
nos termos do Regimento Interno em virtude dos feriados de carnaval
convocou a próxima sessão ordinária para o dia dois de março, no horário
regimental, ficando lavrada a presente ata, que após lida e achada de
conformidade foi assinada pelos vereadores presentes.
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