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ATA n.o 010/2017

Ata da décima sessão ordinária, 14" Legislatura, da Câmara Municipal de
Inácio Martins. realizada ás dezoito horas do dia dez de abril de dois mil e
dezessete, com a ausência do Vereador Laurici José de Oliveira. Na sessão foi
registrada a presença do prefeito Junior Benato e seu vice Kleverson
Perussolo. No EXPEDIENTE constou a apreciação das atas das sessões
ordinárias dos dias vinte e sete de março e três de abril. ambas aprovadas sem
ressalvas. Em seguida constou a leitura das Indicações de Serviço de números
010 e 011/2017 da Vereadora Sandra Daniel, solicitando "Pagamento de
insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde" e "Colocação de duas
lombadas na Rua Genauro Pacheco Gomes", e número 012/2017 do Vereador
Jorge Boeira propondo a "reconstrução das pontes conhecidas como Três
Pontes, na localidade de Campina Bonita". Após a leitura das Indicações o
presidente cedeu a palavra aos proponentes para comentários a respeito das
solicitações e todas foram encaminhadas para ciência do executivo municipal.
Na TRIBUNA o Vereador JORGE fez uso da palavra contando ter visitado a
comunidade de Góes Artigas, e observando as atividades dos moradores com
a feira de produtos agrícolas, em relação aos acessos da PR 364, foi indagado
sobre a possibilidade de solicitar ao DER a colocação de placas de sinalização
ou lombadas próximas a esse local e também do acesso a essa comunidade e
para as localidades de Alemainha e Faxinal do Posto, onde a entrada para
essas comunidades ficou em lugar dificil e após a pavimentação, com o maior
tráfego de veiculos, podem-se ocasionar acidentes até mesmo com os ônibus
escolares, pois a visão no local era ruim para quem estivesse saindo da
rodovia ou para quem estivesse adentrando na mesma, por isso deixou a
sugestão ao prefeito para interferir junto ao DER lembrando que no ano
passado tinha feito alguns pedidos ao DER, mas não tinha obtido resposta, e
neste caso era mesmo uma questão de segurança para os usuários da citada
feira e também para os demais moradores. Sobre a mesma comunidade
contou que os moradores também lhe pediram uma revisão no sistema de
iluminação pública que já não estava mais servindo como deveria, estava com
lâmpadas queimadas e precisava ser recuperada. Na ORDEM DO DIA constou
o primeiro turno de votação do Projeto de Lei n.o 03/2017 - Plano Municipal de
Habitação de Interesse Social. Sem receber comentários na discussão o
projeto foi aprovado com todos os votos favoráveis. Na EXPLICAÇÃO
PESSOAL o Vereador GILNELSON se manifestou a respeito do Plano
Municipal de Habitação esclarecendo ao público que era um plano que já
estava em andamento há algum tempo e também estava sendo discutido na
casa o Plano de Residuos Sólidos, que colocava normas para coleta e
tratamento do lixo e era importante as agentes comunitárias de saúde
presentes na sessão saberem que também estava em discussão o Plano de
Saneamento Básico. Falou que apesar de o município ter um tempo muito
grande para implementar as diretrizes dessas leis era importante que todos se
envolvessem para que o municipio conseguisse atingir essas metas,
especificamente na questão da seletividade na coleta de lixo onde era preciso
que a comunidade abraçasse a idéia de que o lixo deveria ser tratado desde o
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momento em que fosse produzido dentro de suas casas, por isso achava muito
importante a participação das agentes comunitárias, que estavam diretamente
ligadas com a população e poderiam auxiliar, pois considerava que a coleta de
lixo tinha muito a ver com a saúde e se fosse tratado desde dentro das casas
renderia recursos para quem fizesse o trabalho de seleção e para o municipio
acabava sendo uma coisa positiva diminuindo a despesa na hora do transbordo
desse lixo para outros municipios, por isso era oportuna a presença das
agentes de saúde para pedir que ajudassem e o município pudesse fazer esse
trabalho com muita responsabilidade. Também se manifestou a respeito da
Indicação de Serviço da Vereadora Sandra, que achava muito justa embora o
prefeito não pudesse fazer essa colocação no contra cheque dos funcionários
apenas por sua vontade e deveria acontecer uma avaliação de técnicos ou de
uma empresa de segurança do trabalho, pois só poderia ser aplicado após o
laudo por um técnico de segurança, e assim nos próximos meses ou dias o
prefeito provavelmente deveria estar fazendo essa avaliação para que isso
acontecesse. O Vereador SIDON comentou que repassou ao Secretário de
Saúde que as comunidades de Faxinal do Posto e São Domingos estavam sem
atendimento médico e devido a chegada do inverno era comum a incidência de
gripe e assim por um problema como esse as pessoas já precisavam se
deslocar até a cidade o que era dificultoso para muitas pessoas, então, já tinha
conversado com o secretário para que tomasse as devidas providências e
também pediu o empenho do prefeito neste sentido, pois o povo sempre fazia
essas cobranças e como vereadores tinham que trazer ao conhecimento para
que as coisas fossem acontecendo. O Vereador GILBERTO BELO apenas
comentou que andando pelo interior do município observou que as últimas
chuvas tinham massacrado um pouco as estradas alertando que com a entrada
do inverno seriam meses dificeis nesse sentido. O Vereador NELSO
cumprimentou de forma especial as agentes comunitárias de saúde dizendo
que muito trabalhavam pelo município sendo a ponta do PSF onde levavam
aos demais companheiros de trabalho o que acontecia com a população,
destacando que o município tinha uma equipe completa do PSF, o que era
muito bom para a população, parabenizando pelo trabalho que faziam pelo
município. A Vereadora SANDRA DANIEL aproveitou a presença do prefeito
pedindo para que olhasse com carinho e cuidado o que tinha solicitado em sua
Indicação de Serviço em relação à insalubridade para agentes comunitárias de
saúde e conforme o Vereador Gilnelson tinha comentado tinha deixado
explicito em sua solicitação a contratação de uma empresa, mas tinha a
certeza de que os riscos existiam e o prefeito saberia adequar isso da melhor
forma possível. Elogiou o prefeito dizendo que estava acompanhando a sua
dedicação com relação à Festa do Pinhão e as demais políticas públicas do
município; que estava andando muito e conseguindo concretizar o que tinha
colocado no ano anterior, parabenizando o prefeito e o vice que estavam se
dedicando muito à administração e assim seria possível verem os resultados
ao longo dos meses. O Vereador JORGE lembrou que na administração
anterior havia solicitado ao executivo a regulamentação do piso salarial para as
Agentes Comunitárias de Saúde definido por lei federal, e que na época tinha
tentado conversar sobre insalubridade, mas tinha ficado como estava.
Comentou que também achava que a atividade tinha riscos e deveria ser
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olhado com carinho esta situação. Registrou o falecimento ocorrido durante a
semana da senhora Ksaveria Domanski Burak deixando seus sentimentos á
familia. O Vereador DIMAS se dirigiu ao público para agradecer a presença de
todos na sessão dizendo que seriam sempre bem vindos á casa para
acompanharem os trabalhos dos vereadores. Todos os vereadores que fizeram
uso da palavra comentaram o inicio da semana santa desejando uma boa
páscoa e que Deus abençoasse a todos. Antes do encerramento o presidente
justificou a ausência do Vereador Laurici por problemas de saúde na familia e
nada mais havendo a ser tratado encerrou a sessão convocando a próxima
sessão ordinária para o dia dezessete de abril no horário regimental, ficando
lavrada a presente ata, que após lida e achada de conformidade foi assinada
pelos vereadores presentes.


	00000001
	00000002
	00000003

