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ATA n.o 012/2017

Ata da décima segunda sessão ordinária, 14" Legislatura, da Câmara
Municipal de Inácio Martins, realizada ás dezoito horas do dia vinte e quatro de
abril de dois mil e dezessete, com a ausência dos Vereadores Gilnelson José
Gomes de Oliveira e Jorge Boeira. Iniciando o EXPEDIENTE constou a
apreciação da ata da sessão ordinária do dia dezessete de abril, aprovada sem
ressalvas. Constou ainda a leitura do ofício nO 098/2017 do Executivo
Municipal requerendo o uso da Tribuna afim de que fossem prestados
esclarecimentos acerca do atendimento municipal na área de saúde,
juntamente com o Secretário Ernesto Antonio Krüger e a Diretora do
Pronto Atendimento Suellen Guimarães Pedroso. Após a leitura do oficio
considerando o Artigo 292 do Regimento Interno e o deferimento ao
Requerimento formulado o presidente informou ao senhor prefeito
municipal que excepcionalmente abriria espaço para os pronunciamentos
ao final desta sessão, possibilitando assim que os vereadores pudessem
questionar a administração sobre as situações que vinham ocorrendo,
principalmente no setor de saúde. Na TRIBUNA o Vereador LAURICI se
manifestou ao prefeito, secretários municipais e demais pessoas presentes á
sessão. Lembrou que a cerca de dois meses abordou na Tribuna com relação
á grande reclamação da população a respeito da não aquisição de cestas
básicas dizendo que a Lei Municipal n.o 684 de 2014 não tornava obrigatória a
distribuição sendo distribuidas eventualmente, mas se não estivesse enganado
neste ano apenas duas remessas de cestas haviam sido compradas e achava
oportuna a presença do prefeito para lhes explicar melhor o que estava
acontecendo pois sempre eram cobrados no mandato passado com relação a
qualquer falha que tivesse, e aceitava as cobranças porque realmente entendia
que muitas vezes precisavam agir com a razão e não com o coração, e nesse
caso via que existiam muita familias que realmente necessitavam, como
também muitas pessoas que as vezes acabavam querendo tirar proveito da
situação, mas existiam muitas famílias carentes que realmente precisavam,
não só aqui na cidade como também no interior, por isso gostaria de deixar o
seu pedido para que se regularizasse esta situação e todo mês fossem
adquiridas pelo menos o minimo possível das cestas básicas para amenizar a
situação de muitas familias que ainda tinham a necessidade de recorrer a este
beneficio. Disse ter visto que na sessão passada alguns vereadores fizeram
comentários em relação á política nacional lembrando que na próxima quarta
feira, dia vinte e seis de abril, aconteceria na Comissão de Constituição e
Justiça do Senado a votação do projeto sobre abuso de autoridade, o
substitutivo do Senador Roberto Requião, sendo mais uma agravante na
politica nacional, pois considerava que quando estava tudo tranquilo ninguém
comentava sobre esse projeto, mas como a Polícia Federal, o Juiz Sérgio Moro
e outros membros da operação Lava Jato estavam chegando realmente nos
chamados grandes políticos brasileiros queriam criar uma lei parcial para
protegê-los, por isso torcia para que este substitutivo não passasse pela CCJ.
Fez um registro à pessoa do senhor Eloir Bastos, ex chefe de departamento de
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~ ~cultura do município, presente na sessão, que estava para fazer uma viagem
juntamente com alguns tropeiros da cidade de Rio Azul, até a cidade de
Aparecida do Norte, que fariam essa viagem de uma forma diferente, através
de uma tropeada, pedindo para que isso ficasse registrado porque talvez esse
fosse um momento único, tanto para ele quanto para o município, pois um
tropeiro estava se deslocando aqui da cidade para percorrer aproximadamente
dois mil e quatrocentos quilômetros de ida e volta ficando aproximadamente ~
sessenta dias fora durante essa viagem e ainda levando a bandeira de nosso/ ti-
município, por isso gostaria que ficasse registrado nos anais dessa casa.
Vereador DIMAS VIER se dirigiu ao prefeito, secretários municipais e dem .
pessoas presentes á sessão para se manifestar em forma de agradecimento
por ter conseguido fazer vários pontos de ônibus nas regiões de Rio Claro,
Leonópolis e Santa Rita, o que vinha sendo uma coisa muito útil para a
população, pois muitas pessoas precisavam de transporte coletivo, e disse que
queria continuar sempre colaborando com esse tipo de serviço para continuar
dando mais conforto à população. Agradeceu também a presença do senhor
Eloir Bastos desejando uma boa viagem e colocando-se a disposição no que
pudesse colaborar. Na ORDEM DO DIA constou o primeiro turno de votação
do Projeto de Lei n.o OS/2017 do executivo sobre os princípios e objetivos da
política municipal de saneamento básico. Sem receber comentários na
discussão o projeto foi aprovado com todos os votos favoráveis. Na
EXPLICAÇÃO PESSOAL a Vereadora SANDRA DANIEL também
parabenizou o senhor Eloir que estaria iniciando o percurso de dois mil e
quatrocentos quilõmetros juntamente com os Tropeiros da Paz indo até a
cidade de Aparecida desejando boa sorte, que Deus lhes acompanhasse e
atingissem o objetivo com bastante sucesso. Agradeceu a presença e a
aceitação do convite feito ao Secretário de Saúde Ernesto Krüger e também da
Diretora do Pronto Atendimento Municipal Suellen Guimarães Pedroso, além
do prefeito que também havia se proposto a vir falar sobre questões
relacionadas à saúde dizendo que como presidente da comissão que
englobava a área da saüde pensava ser bem importante esse posicionamento
dada a complexidade da área, por isso nada mais justo que os responsáveis
por essa política pública tão importante estivessem explicando aos membros
da casa para que pudessem levar informações corretas à população. O
Vereador NELSINHO iniciou dirigindo-se ao prefeito, servidores e público
presente, e falou que gostaria de deixar registrado o falecimento da Senhora
Marilene Stresser Pereira que muito lhe comoveu pela pessoa e pela
profissional que foi trabalhando pelo municipio tendo sido uma perda grande
para o município, para a família e para os amigos, pois foi uma coisa muito
rápida e muito triste, pedindo que Deus a iluminasse como também a seus
familiares. O Vereador LAURICI também registrou comentários com relação ao
falecimento da professora Marilene, considerando também uma grande perda
para o município pela pessoa e pela profissional dedicada ao setor de
educação lembrando que pode acompanhar de perto o seu trabalho
principalmente nos dois últimos anos enquanto trabalhava na Secretaria da
Educação dizendo que o município perdeu uma pessoa de um caráter
excepcional e uma excelente profissional, deixando suas condolências a todos
os familiares e amigos, principalmente à sua segunda familia que eram os
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educadores de um modo geral. O Vereador GILBERTO BELLO iniciou também
parabenizando o senhor Eloir pela coragem em fazer uma viagem como a já
comentada desejando que tudo desse certo. Também deixou as condolências
á familia Stresser pela perda da professora Marilene considerando também que
tinha sido um baque para cidade por ser uma pessoa jovem, porém não
pertencia mais a este mundo porque Deus quis assim e a vida deveria ser
tocada para frente. Encerrando, o Vereador SIDON VIEIRA apenas se
manifestou aos presentes. Atendendo ao requerido através do Oficio 098/2017,
descrito no Expediente, o presidente convidou excelentissimo prefeito
municipal a fazer uso da Tribuna o qual iniciou esclarecendo algumas dúvidas
dos vereadores levantadas durante a sessão. Após, o prefeito fez seu
pronunciamento relatando situações encontradas na administração desde o
início de seu mandato, e concluída a sua fala o presidente abriu espaço para
questionamentos dos vereadores com o chefe do executivo, os quaís o fizeram
principalmente em relação aos problemas verificados no setor de saúde.
Concluída a fala do prefeito e os questionamentos formulados o Secretário de
Saúde Ernesto Antonio Krüger e a Diretora do Pronto Atendimento Municipal
Suellen Guimarães Pedroso também usaram a Tribuna relatando diversas
situações em relação ao setor de saúde e igualmente, após as falas dos
mesmos os vereadores debateram os pontos que consideravam necessários
de esclarecimentos por parte destes profissionais. O Presidente manifestou os
agradecimentos em nome da casa pela presença de todos e igualmente
desejou uma boa viagem ao senhor Eloir Bastos desejando que Deus lhe
acompanhasse como também a todos os participantes dessa tropeada até a
cidade de Aparecida, que seria composta por seis peões, e o parabenizou pela
notícia dada pelo prefeíto durante o uso da Tribuna de que o mesmo seria
contratado como Chefe do Departamento de Cultura após o retorno da viagem.
Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão e em virtude
do feriado do dia primeíro de maio fícou convocada a próxima sessão ordinária
para o dia dois de maio no horário regimen~1. Da sessão foi lavrada a presente
Ata, que após lida e achada de conformidade foi assinada pelos vereador s
presentes.
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