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ATA n.° 010/2019 

Ata da nona sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, em vinte 
e seis de março de 2019. No EXPEDIENTE foi lida e aprovada a Ata da sessão 
anterior. Do Executivo os projetos de leis de n.° 007/2019 - "Proíbe o tráfego de 
veículos pesados na Rua Rozendo Costa Cristo, entre as Ruas Benjamin 
Constant e Tiburcio Cavalcanti e na Rua Genauro Pacheco Gomes, entre as 
Ruas Barão do Rio Branco e Visconde de Guarapuava", e n.° 008/2019 - 
"Autoriza o Executivo a celebrar convênio com a APAE visando o repasse de 
recursos oriundos do FUNDEB", ambos encaminhados para as Comissões 
Permanentes. Do Legislativo a Indicação de Serviço n.° 013/2019 do Vereador 
Laurici solicitando - "Melhorias na Rua Generoso Marques, com colocação de 
cascalho a partir da esquina com a Rua Genauro Pacheco Gomes, seguindo 
em direção ao conjunto habitacional Cohapar II", para facilitar o acesso ao 
GEMEI Meu Pequeno Mundo. Encerrando, os convites para o "I ENCONTRO 
TEMÁTICO MUNICIPAL DO IDOSO", dia vinte e nove de março no Centro de 
Convivência, e da "13.° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE", dia dois de 
abril, no Salão Paroquial São Vicente de Paulo. Na TRIBUNA o Vereador 
LAURICI agradeceu o presidente por ter concedido a oportunidade de 
participar do Ciclo de Capacitação promovido pela UVEPAR em Guarapuava 
na semana anterior dizendo que esses encontros eram muito bons pois mesmo 
com grande número de assuntos colocados em pauta alguma coisa diferente 
acabavam aprendendo a cada encontro. Outro assunto que comentou foi que 
no dia em que estiveram junto com o Vereador Nelsinho conversando com o 
prefeito sobre a emenda que tinham junto ao secretário Sandro Alex 
comentaram sobre as pavimentações e além disso falaram da obra de 
saneamento que estava acontecendo na Vila Borges e falando sobre isso 
deixaram claro ao prefeito e também a funcionaria Taís que tinham 
informações de que moradores que residiam no final da vila não seriam 
atendidos pela referida obra pelo fato de a elevatória ser construída próximo a 
escola, e o prefeito lhes deixou claro que já estava em estudos e seria 
construída uma elevatória compacta para que pudessem ser atendidos aqueles 
moradores, assunto que gostaria de deixar registrado porque era uma 
cobrança que tinham de alguns moradores de que poderiam não estar sendo 
contemplados com essa obra, mas tinha ficado claro através do prefeito e da 
funcionária responsável pelos convênios de que, com a construção dessa 
elevatória compacta as pessoas que moravam na parte mais baixa do bairro 
seriam também atendidas. Em relação à Indicação que apresentou nesse dia 
falou que ouvindo os funcionários da Creche sobre a água que ficava 
acumulada no local citado apresentou a Indicação, mas também, ao mesmo 
tempo foi informado que já existiam vários ofícios da diretoria e funcionários do 
CEMEI pedindo providências em relação ao telhado lembrando que no ano 
passado tinha apresentado Indicação para que fosse arrumado parte do 
telhado, .o que tinha sido feito, e lembrou que na época o Vereador Gil havia 
falado que estava em análise e seria feito uma obra de troca do telhado, mas 
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como ainda não tinha acontecido existia muitas infiltrações nas salas, deixando 
também registrado este fato. Na ORDEM DO DIA constou o segundo turno do 
projeto n.° 06/2019, REFIS. Sem receber comentários foi aprovado com todos 
os votos e passou a constar como Lei n.° 926/2019 - "Institui o Programa de 
Recuperação Fiscal - REFIS, no município de Inácio Martins", para 2019. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador JORGE também falou em relação ao 
GEMEI Meu pequeno Mundo lembrando que ao final do ano passado enviou 
ofício ao executivo pedindo reforma e melhorias na escola que atendia 
aproximadamente trezentos e vinte alunos, também melhorias no parque 
infantil do local, e que logo em seguida tinha convidado o prefeito para irem 
fazer uma visita onde averiguaram que de fato requeria mesmo uma reforma e 
havia ficado definido com o prefeito e a direção que a partir do momento que 
começasse a funcionar a Super Creche começariam a ser feitas algumas 
melhorias, e agora com o funcionamento da nova creche daria para fazer 
adequação e melhorias naquela estrutura para atender melhor as crianças. A 
Vereadora SANDRA reforçou o convite para as conferências dizendo que eram 
de extrema importância para estarem pensando em melhorar tanto o 
atendimento na saúde como também aos idosos onde no primeiro encontro 
temático, na próxima sexta feira, estaria ministrando a palestra central e que o 
tema envelhecimento era algo que todos deviam discutir porque todo mundo 
queria chegar até a terceira idade, mas não pensavam muito nisso no dia a dia, 
então essa era a oportunidade de buscarem estratégias pensando em como 
melhorar as condições de vida dos idosos aqui no município, e atrelado a isso 
também a área de saúde com a conferência no próximo dia dois de abril. 
Encerrou dizendo que se todos os vereadores pudessem participar seria bem 
importante, pois tinham o hábito de reclamar, mas quando tinham a 
oportunidade de parar e pensar em algo mais concreto não tinham tempo, e as 
conferências eram a oportunidade de pensar e colocar em prática o que 
achassem que fosse melhor para o município. O Vereador DIMAS falou 
novamente em relação às cobranças pelas estradas se referindo à estrada que 
dava acesso a comunidade de Gavazone onde o pessoal estava cobrando 
muito pela recuperação contando que continuava pedindo paciência, pois a 
partir de maio teria o trabalho da Patrulha do Campo, dizendo que o tráfego de 
caminhões pesados e com excesso de carga não parava e danificava mesmo 
as estradas, mas pedia paciência, pois em breve com os trabalhos da patrulha 
as estradas deveriam ficar de boa qualidade. Nada mais havendo o Presidente 
registrou a ausência do Vereador Sidon Vieira; convocou nova sessão ordinária 
para o dia dois de abril, às dezessete horas e trinta minutos e declarou 
encerrada a presente sessão, lavrando-se a presente ata que após lida e 
achada de conformidade foi assinada pelos vereadores prese tes. 
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