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ATA n.o 004/2017

Ata da quarta sessão ordinária da 14." Legislatura, da Câmara Municipal de
Inácio Martins realizada ás dezoito horas do dia dois de março de dois mil e
dezessete, registrada a ausência do Vereador Laurici José de Oliveira. No
EXPEDIENTE constou a leitura e discussão a ata da sessão do dia vinte de
fevereiro, aprovada sem ressalvas; do Projeto de Lei n.o 02/2017 do executivo
propondo a instituição do Programa de recuperação Fiscal - REFIS para o
presente exerci cio, encaminhado para as Comissões Permanentes, e do Edital
de Convocação n.o 01/2017, para a Audiência Pública de Avaliação das Metas
Fiscais referentes ao Terceiro Quadrimestre de 2016, a ser realizada no
próximo dia seis de março ás dezessete horas no plenário da Câmara
Municipal. Na TRIBUNA apenas o Vereador GILBERTO BELLO usou a
palavra e comentou a situação ocorrida no parque municipal de um ato de
vandalismo contando que nesse dia já tinha conversado com o funcionário
responsável pelas obras na área urbana do municipio, senhor Mário Ciona o
qual havia informado que já havia recolhido o material danificado e que seria
feito um reforço, além de já terem sido consertadas algumas balanças, mas
ficava o lamento pela depredação do investimento no local. Comentou a
Indicação de Serviço que apresentou na sessão anterior solicitando lombada
no Bairro Vila Nova contando que nesse dia observou que o prefeito já tinha
executado a obra e a vizinhança estava satisfeita visto que diminuiria a
velocidade dos carros no local. Também comentou que ao conversar com o
servidor já citado ficou sabendo de uma tentativa de arrombamento no Posto
de Saúde de Rio Claro, local onde existiam materiais caros principalmente do
setor de odontologia, mas não conseguiram entrar no local, e já tinham sido
trocadas as fechaduras para garantir a segurança. Outra informação que trouxe
do senhor Mário Ciona foi de que um mata-burro na localidade de São
Domingos seria retirado e substituido por manilhas ainda nesta semana.
Encerrou destacando a reunião junto com o prefeito e com o vice após a última
sessão, que considerou de muita valia dizendo que estava harmonioso o
trabalho dos vereadores junto com a administração, o prefeito estava
atendendo as suas solicitações e o municipio só tinha a ganhar com essa união
do Executivo com o Legislativo. Na ORDEM DO DIA constou em primeiro turno
de votação o Projeto de Lei n.o 01 de 2017 do Executivo Municipal propondo
alteração na Lei Municipal n.o 466/2009 que previa a distribuição de calcário
aos pequenos produtores. Na discussão o Vereador Gilnelson esclareceu que
a finalidade da alteração nessa lei era expandir o atendimento ao agricultor
familiar aumentando a quantidade do calcário a ser transportada pelo município
sendo que a lei anterior previa a distribuição de até vinte toneladas por produtor
e como os caminhões do município suportavam carga de até quatorze
toneladas não fechavam as contas, sendo que a segunda viagem teria de vir
com menos produto, ou ser dividida a segunda carga entre dois produtores,
então o objetivo seria expandir esse atendimento, mantendo as exigências já
constantes da Lei 466 de 2009. Em votação o projeto foi aprovado em primeiro
turno com os votos favoráveis de todos os vereadores presentes. Na
EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador DIMAS mais uma vez falou que estava
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~ m~IiZ com os trabalhos e queria continuar sempre junto com os pares
nessa batalha colocando-se a disposição dizendo que, no que dependessem
de sua pessoa estaria a disposição de cada um em qualquer situação.
Reforçou o comentário do Vereador Bello em relação á tentativa de furto no
Posto de Saúde de Rio Claro deixando a sugestão para a colocação de uma
câmera para dar mais segurança, ou uma luminária, considerando que naquele
local tinham muitas coisas valiosas e isso precisava ser evitado, pois poderia
trazer prejuizos para a própria população. O Vereador JORGE iniciou se
desculpando com os pares por ter atrasado um pouco para a sessão e
comentou que neste dia esteve visitando o Pronto Atendimento deixando os
parabéns á equipe pela organização considerando que não era fácil no começo
da gestão organizar as coisas devido às mudanças e nesse dia esteve
acompanhando a diretora senhora Suellen Guimarães, e pode ver essa
organização interna como a cozinha, e a farmácia que foi mudada para um
ambiente mais arejado tendo ficado bem melhor o atendimento aos cidadãos.
Contou que na ocasião comentou com a diretora que medicamentos não
podiam faltar e mesmo que não tivesse orçamento, era obrigação do municipio
ter medicamentos para atender à pessoas evitando assim de se perder uma
vida por falta de um medicamento, sendo que isso não tinha que ser
questionado pois medicamento era prioridade e não podia faltar, acrescentando
que mesmo com as dificuldades do município pode ver o esforço de cada um
tentando o melhor possível para atender a população. Também fez
comentários quanto aos atos de vandalismo ocorridos na praça municipal
dizendo que sempre apoiava a PM local, mas nesse caso tinha ficado sentido
em terem deixado isso acontecer, pois o fato ocorreu junto ao destacamento,
concordando que podiam não ter visto, mas deveria ter-ser um pouco mais de
cuidado e esse tipo de vandalismo tinha que acabar no município. Contou que
teria ficado indignado sobre os comentários nas redes sociais de um repórter
dizendo que esse município era atrasado falando que atrasado era o mesmo,
pois não conhecia Inácio Martins, mas talvez tenha falado isso por culpa de
muitas pessoas que tinham o instinto de vândalos e vinham a destruir o
patrimônio público considerando que isso era coisa de vagabundos e era
obrigação da administração em proteger o patrimônio público e também o
dever de cada cidadão ao ver a destruição de bens públicos irem até a polícia e
denunciar para descobrir quem eram e cobrar por isso desses vândalos. A
Vereadora SANDRA DANIEL informou aos pares que no último dia vinte e três
de fevereiro teve a oportunidade de participar da audiência pública da saúde
quando foram repassadas todas as receitas e todas as despesas referentes a
essa área e solicitou ao pessoal da contabilidade que lhe disponibilizassem os
slides com a apresentação colocando os mesmos a disposição dos pares se
quisessem ter melhor conhecimento. Parabenizou o Vereador Jorge por ter
visitado o Pronto Atendimento afirmando que era importante que os vereadores
acompanhassem as ações tanto da saúde quanto da assistência social e todas
as demais áreas, pois só podiam criticar aquilo que conheciam concordando
que as pessoas que chamavam o município de atrasado não o conheciam e
assim não podiam fazer críticas. Encerrou convidando a todos os pares a
visitarem também a área de assistência social onde seriam muito bem
recebidos, pois assim poderiam se ajudar e estavam sempre abertos a
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".ãS~iilht~es. o Vereador NELSO também fez comentários sobre a praça onde
mais uma vez puderam ver o patrimônio público depredado, e também da
tentativa na localidade de Rio Claro, um posto de saúde que há pouco tempo
tinha sido reformado e a população estava fazendo bom uso e infelizmente
essas coisas sempre aconteciam mas eram poucas as pessoas que faziam
isso, e quanto à praça deixou um alerta ao executivo de que na hora em que
fosse construir os banheiros seria necessário colocar cãmeras de segurança,
pois talvez pela situação que repassaram o local poderia virar uma "boca de
fumo" então era uma situação que deveriam levantar a discussão e tomarem as
providências junto com o executivo na hora em que fosse feita a obra dos
banheiros, pois infelizmente ainda existiam pessoas que depredavam o
patrimônio público e isso custava no bolso de todos os munícipes considerando
que era dinheiro público investido, mas deveriam torcer que até mesmo a
população começasse a fazer um trabalho para ajudar a identificar quem
seriam essas pessoas para puni-Ias, pois a situação era complicada. O
Vereador GILBERTO BELLO se referiu a um cidadão de Irati, o mesmo
jornalista comentado pelo Vereador Jorge, dizendo que atrasado era um
cidadão que se dizia jornalista usar palavras de baixo calão como usava em
seu trabalho e assim o mesmo seria atrasado, pois nem educação tinha e o
povo de Inácio Martins era um povo educado, humilde e bom, por isso também
repudiava a maneira como tratava o povo de Inácio Martins, mas como éramos
daqui sabiamos como era esse povo e a educação desse jornalista é que era lá
embaixo. Comentou sobre o Carnaval dizendo que uma coisa que lhe chamou
a atenção pela televisão foi de que muitos blocos se manifestavam pedindo
"Fora Temer", quase que unânime, e com isso pode-se ver a impopularidade
do presidente pela maneira com que chegou ao poder e em sua opinião a
maior desse "Fora Temer" foi com relação à Reforma da Previdência onde a
proposta era elevar para quarenta e nove anos a contribuição com idade
minima de sessenta e cinco anos, somando cento e quatorze anos para uma
pessoa se aposentar, o que teria levado o Brasil inteiro, com a Rede Globo
tentando não mostrar, mas tendo que mostrar esses blocos carnavalescos
pedindo "Fora Temer", sendo esse o destaque do Carnal deste ano e que tinha
chamado a atenção do Brasil inteiro. O Vereador SIDON comentou o projeto de
lei aprovado em primeiro turno nesta sessão dizendo que o achava muito
importante e iria beneficiar muitas famílias de agricultores, mas gostaria de
comentar que seria importante na sequência, por parte dos vereadores ou do
prefeito, conseguir um programa de regularização fundiária na área rural para
beneficiar também muitas outras famílias, pois essa lei iria beneficiar somente
às pessoas que tivessem a documentação e outras pessoas poderiam ter
interesse no programa, mas não teriam condições de arrumar seus
documentos, por isso deveriam encontrar na sequência algum meio de
regularizar a situação para que demais pessoas também pudessem ter esse
beneficio. Comentou sobre um ponto de ônibus na sua comunidade, Faxinal do
Posto, contando que já tinha comentado com o Chefe de Gabinete e também
repassado ao senhor Mário Cio na, que até o momento não tinha sido
solucionado talvez devido a muito trabalho que vinha sendo executado, mas
deveriam arrumar este local onde pelo período de manhã alunos precisavam
aguardar o transporte escolar, como também pessoas que usavam o transporte
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~c~ e demais pessoas que usavam o local. O Vereador GILNELSON
conclui a Explicação Pessoal fazendo um resumo sobre os comentários da
sessão sobre os atos de vandalismo acrescentando também fatos que já tinha
visto no ginásio de esportes como na também no CTG dizendo que a situação
era visível e dava vontade de chorar ao ver um patrimônio público tão custoso
como o ginásio de esportes, que o municipio ainda estava pagando, e usuários
que não tinham noção de onde o dinheiro estava vindo para isso se achavam
no direito de destruir o que já estava pronto. Falou da importância da
participação de todos os vereadores para encontrarem uma solução e punir
estas pessoas porque isso não estava acontecendo apenas agora; essas
pessoas não iriam parar; uma pequena parcela da população sentia prazer em
destruir e isso levava o poder público a pensar até onde valia a pena se
esforçarem no sentido de conseguir recursos para alguma obra em beneficio
da população para depois uma parte da população destruir estes locais com
prazer, lembrando o fato ocorrido na Escola da Vila Nova onde no final do ano
passado também aconteceram atos de vandalismo, o que era uma coisa muito
triste em ver que uma parcela da população agia dessa forma e depois virem
as cobranças para os poderes executivo e legislativo do porque que isso
acontecia, por isso deveriam discutir para encontrar uma saída ou ao menos
amenizar esta situação, lembrando que até o cemitério municipal era
depredado. Antes de encerrar a sessão o presidente comentou que esteve na
semana anterior junto com o Vereador Gilnelson em visita ao Deputado
Estadual Alexandre Curi, o qual o Vereador Sello também já teria visitado,
contando que o mesmo tinha interesses no município e para isso era preciso
também mostrar serviço pela população e dessa viagem resultou na indicação
de ume emenda parlamentar no valor de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e
três mil reais) para aquisição de um trator agrícola. Reforçou a convocação da
Audiência Pública na próxima segunda enfatizando a importância da mesma
para conhecimento pelos vereadores e população da real situação financeira
do município, e nada mais havendo a ser tratado declarou encerrada a sessão
convocando a próxima sessão ordinária para o dia seis de março no horário
regimental, ficando lavrada a presente ata, que após lida e ach a de
conformidade foi assinada pelos vereadores presentes. \{I '{.
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