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Ata da oitava sessão ordinária da 14" Legislatura, da Câmara Municipal de
Inácio Martins realizada ás dezoito horas do dia vinte e sete de março de dois
mil e dezessete, com a presença de todos os vereadores. Na sessão estavam
ausentes os Vereadores Sidnei Lopes e Laurici José de Oliveira, ambos
representando o Legislativo Municipal em evento do Tribunal de Consta do
Estado na cidade de Londrina, e também do Vereador Jorge Boeira. No
EXPEDIENTE constou a leitura e votação da ata da sessão ordinária do dia
vinte de março de março, aprovada sem ressalvas. Em seguida constou a
leitura do Projeto de Lei n.o OS/2017 do Legislativo dispondo sobre a nova
Estrutura Administrativa do quadro de pessoal da Câmara Municipal, fixando as
diretrizes do Plano de Carreira dos Servidores do Legislativo e revogando a
Resolução n.o 03/2009, que foi encaminhado para as Comissões Permanentes.
Na TRIBUNA apenas o Vereador SIDON registrou problemas ocorridos na
comunidade de Faxinal do Posto com a reforma do Posto de Saúde da
comunidade realizada na gestão anterior contando que tinha ficado indignado
com a situação, pois tinha ficado uma infiltração de água nas paredes e por
isso os médicos nem estavam mais querendo atender no local, e que o pessoal
da prefeitura esteve verificando e acabaram constatando que teve falhas na
parte de instalação de água o que acabou prejudicando até a estrutura das
paredes. Explicou que devido á adequação da cobertura para caber a caixa de
água a mesma precisou ficar até sem a tampa por isso cairam bichos e insetos
e acabou prejudicando a água que os usuários estavam tomando,
considerando que isso era um abuso e a empresa que pegou esses trabalhos
jamais deveria ter deixado daquela maneira, e que teria faltado fiscalização
com o engenheiro tendo conferido aquela obra. Falou que com essa
informação queria deixar registrado que situações como essas não deveriam
acontecer mais em lugar nenhum e que as pessoas tinham que ser mais
responsáveis pelo que faziam. Na ORDEM DO DIA constou em segundo turno
de votação os Projetos de Leis números 02, 03 e 04, do Vereador Gilnelson,
propondo denominação de ruas no Conjunto Habitacional Bela Vista. Na
discussão os projetos não receberam comentários e foram aprovados com os
votos favoráveis de todos os vereadores presentes passando a constar como
Lei n.o 860/2017 - Denomina via pública do municipio de Inácio Martins de Rua
Alceu Stroparo; Lei n.o 861/2017 - Denomina via pública do municipio de Inácio
Martins de Rua Henrique Kobylanski, e Lei n.o 862/2017 - Denomina via
pública do municipio de Inácio Martins de Rua Waldemar Olto. Após aprovadas
o presidente determinou que as leis fossem encaminhadas para sanção. Na
EXPLICAÇÃO PESSOAL a Vereadora SANDRA DANIEL convidou a todos
para se fazerem presentes no dia vinte e oito de março na Casa da Cultura em
Góes Artigas, a partir das dezenove horas, onde estaria fazendo uma
discussão a respeito da violência doméstica vivenciada pelas mulheres e
também estaria apresentando o documentário "O silêncio das inocentes", e
também fazendo uma discussão a respeito do tema. O Vereador NELSO
parabenizou o Vereador Dimas Vier pela condução dos trabalhos neste dia e
comentou que sempre foi a favor de que a presidência fosse ocupada pelo
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vereador mais votado como também era a favor de que o mandato do
presidente deveria ser de dois anos, pois considerava que um ano era muito
pouco e era uma questão que poderiam colocar em pauta para discutir,
dizendo que um ano de mandato não agregava muito para o presidente. O
Vereador BELLO iniciou destacando que nos dias 22 a 24 de março estiveram
em Curitiba junto com os vereadores Dimas e Sidon em um curso da União dos
Vereadores do Paraná sobre midias sociais, comunicação e atendimento a
população o qual considerou muito bom e de grande valia. Registrou os
sentimentos á familia do Dr. Pedro Queiroz e Ora. Vanessa, ambos servidores
da casa, pelo falecimento da senhora Edina da Silva Queiroz e também
registrou o falecimento da senhora Teófila Novak dos Santos, mãe do ex-chefe
do departamento de esportes Joelzinho, registrando também os sentimentos à
familia pelo falecimento ocorrido neste dia. O Vereador SIDON apenas
endossou as palavras do Vereador Bello em relação ao curso comentado em
que participaram na semana anterior destacando também a importância pela
participação. O Vereador GILNELSON contou que na quinta feira da semana
anterior recebeu a visita do assessor do deputado Evandro Roman oficiando
aos vereadores do PSD sobre a disponibilização de emendas parlamentares
nos valores de quatrocentos mil reais provavelmente para aplicação em infra-
estrutura urbana, e cento e cinquenta mil reais do Ministério da Agricultura,
para aquisição de mais uma patrulha agrícola para atender o interior do
municipio, lembrando que no ano anterior esse deputado já havia prestigiado o
municipio com quatrocentos e cinquenta mil reais em emendas e neste ano
mais quinhentos e cinquenta mil, somando um milhão de reais em dois anos
para o município, daí o seu entusiasmo em defender um deputado que
atendida não os vereadores e o prefeito, mas sim os eleitores que acreditaram
no seu trabalho. Lembrou que no dia vinte e oito de março fecharia o
cadastramento das emendas dos deputados federais contando que tinha feito
um balanço neste dia onde o município estaria fechando aproximadamente um
milhão e setecentos mil reis em emendas com o governo federal, que seria um
recurso interessante se todas se confirmassem, além de mais seiscentos e
cinquenta mil reais de emendas do estado, fechando o ano com um valor bem
interessante para atender o povo. Também deixou as condolências pelo
falecimento da mãe do Dr. Pedro Queiroz, igualmente do companheiro e amigo
Joelzinho. Nada mais havendo a ser tratado o presidente em exercício
encerrou a sessão e convocou a próxima sessão ordinária para o dia três de
abril no horário regimental, ficando lavrada a presente ata, que após lida e
achada de conformidade foi assinada pelos vereadores presentes.
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