047

Câmara Municipal de Inácio Martins
CNPJ 77.778.827/0001-55

ATA n.o 014/2017
Ata da décima quarta sessão ordinária da 14" Legislatura, da Cámara
Municipal de Inácio Martins, realizada ás dezoito horas do dia oito de maio de
dois mil e dezessete, presentes todos os vereadores. Iniciando o EXPEDIENTE
foram lidas as atas das sessões dos dias vinte e quatro de abril e dois de maio,
aprovadas sem ressalvas, e o convite da Secretaria de Educação para
audiência
pública de avaliação
das metas do plano municipal
de
educação, no dia dezesseis de maio. Na TRIBUNA o Vereador DIMAS
informou que tinha iniciado um campeonato de futebol sete no interior do
município dizendo que estaria contribuindo com este campeonato até o final e
assim estariam tirando as pessoas das coisas negativas, pois o futebol trazia
muitas coisas positivas principalmente para os jovens por isso queria dar
incentivo ao esporte no interior que estava um pouco deixado, e assim tinha
resolvido organizar este campeonato para a gurizada. Disse ter ficado feliz com
a vinda no final de semana do Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni que
anunciou recursos de aproximadamente dois milhões de reais que seriam
muito úteis nos próximos meses da administração, através de verbas
disponibilizadas pelos deputados Bernardo Carli, Artagão e Cristina Silvestri,
além do próprio Secretário Valdir Rossoni, registrando ainda o apoio do
deputado Hussein Bakri que disponibilizou no mesmo dia cerca de quinhentos
mil reais para os universitários relatando que na próxima quarta feira estaria
acompanhando os universitários em Curitiba para dar total apoio ao repasse
desses recursos. O Vereador JORGE falou que considerava as colocações do
Vereador Dimas, mas um fato se repetia ocasionalmente em Ináci,o Martins,
pois o próximo ano seria um ano eleitoral, teriam surpresas, e os "coxinhas"
começariam a aparecer, lembrando que há algum tempo um deputado, natural
da terra, teria aparecido para trazer uma viatura para a Policia Militar e no final
de semana tinha se repetido a mesma história mudando apenas o patrocinador
e essa novela o povo já tinha visto antes; que estavam aqui querendo "enganar
trouxas" e não importava se fosse o chefe da casa civil ou quem fosse. Falou
que para a Festa do Pinhão, que estava programada para o mês seguinte, não
precisaria nem de animador e em todos os dias teriam cinco ou seis palhaços
diferentes, o que era certo, pois os politicos estariam achando que a população
de Inácio Martins era otária; vinham e faziam suas promessas, e no caso da
Policia Militar posteriormente levaram aquela viatura embora, questionando
onde estaria a viatura doada em época anterior, pois a viatura usada no
momento não tinha condições de acesso ao interior e agora vinha outra
autoridade para destinar uma viatura nova e sendo o próximo ano uma no ano
eleitoral fariam uma cena bonita convidando a população, colocando em
jornais, mas passando as eleições Inácio Martins seria esquecida e assim os
politicos não vinham aqui por amor ao povo martinense e ficava indignado com
o que estava vendo; vendo que a população do interior não tinha um
atendimento da Policia Militar não pelos profissionais, mas por falta de
condições de uma viatura adequada, e talvez um deputado tenha achado por
bem retirar uma viatura daqui para que outro viesse no ano seguinte fazer a
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mesma cena. Encerrou dizendo que em sua opinião isso era "vagabundice e
sem-vergonhice" e estava na política para defender e não para enganar o povo
e que ano seguinte, durante as eleições, poderiam ver aqui as mesmas
carapuças de sempre. O Vereador LAURICI iniciou falando que nos últimos
dias vinham acompanhando de perto os últimos acontecimentos do cenário
político brasileiro lembrando que em sessões anteriores havia comentado
situações ocorridas no Senado Federal e durante a semana anterior puderam
acompanhar também algumas decisões do STF, decisões que achou muito
plausível, pois existia muito abuso principalmente por parte do Poder Executivo
a nivel nacional, tanto com governadores de estado, presidente de república e
corn certeza muitos prefeitos também se aproveitando da situação de ter a
maioria nas Câmaras e acabavam muitas vezes tentando passar por cima das
leis e cometendo abusos e tendo a maioria nas Câmaras acabavam ficando
impunes. Falando isso lembrou do governador do Amazonas José Melo de
Oliveira e do vice governador Henrique Oliveira que foram afastados do cargo
por decisão do Tribunal Superior Eleitoral sem o consentimento dos deputados
o que achou que foi uma coisa muito importante para o país e que deveria se
estender também aos municípios pois sabiam que existia muitos casos em que
tendo a maioria na Câmara os prefeitos acabavam abusando do poder.
Ressaltou a presença do Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni; do Deputado
Bernardo Carli, e do Deputado Hussein Bakri que no mesmo dia esteve junto
com os universitários, respeitando, porém discordando da posição do Vereador
Jorge dizendo que tudo o que fosse de ajuda para o município seria de grande
valia, independente da bandeira política, pois todos sabiam que o municipio
tinha uma pequena arrecadação e se fosse para sobreviver só dessas
arrecadações não conseguiria parar em pé, e mesmo com cada um tendo suas
posições políticas isso era de grande importância e contribuiria muito com o
município. Ressaltou que há algumas sessões tinha comentado sobre uma
emenda parlamentar solicitada ao Deputado Bernardo Carli que no final de
semana tinha sido confirmada junto ao governo do estado, no valor de cento e
noventa mil reais, recursos destinados para início da construção do segundo
bloco da APAE. Em aparte o Vereador Nelsinho comentou outra emenda
parlamentar no valor de quatrocentos mil reais, da qual o orador também tinha
parte, pois tinha feito campanha para o secretário Valdir Rossoni nas eleições
passadas. O orador concordou com as colocações dizendo que além da
emenda de quatrocentos mil reais para infra estrutura também teve a liberação
da viatura para a Polícia Militar e se essa viatura ficar aqui ou não era uma
coisa que como vereadores poderiam cobrar para que ficasse definitivamente
no municipio, e respeitando a posição dos demais vereadores, tendo
trabalhado para o Deputado Federal Rossoni; para o Deputado Estadual
Bernardo Carli e para o Governador Beto Richa, deveria comentar que apesar
de muitos não concordarem com a maneira do mesmo governar o Paraná era
destaque no pais sendo um dos poucos estados que ainda se mantinham em
pé e destinava recursos aos municípios enquanto podia-se ver estados como o
Rio de Janeiro totalmente falidos. Na ORDEM DO DIA constou o segundo
turno de votação do Projeto de Lei n.o OS/2017 do Legislativo sobre a nova
estrutura administrativa da Câmara Municipal. Sem receber comentários o
projeto foi aprovado com todos os votos favoráveis passando a constar como
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Lei n.o 865/2017 - "Dispõe sobre a nova Estrutura Administrativa e Quadro de
Pessoal da Câmara Municipal, fixa as Diretrizes do Plano de Carreira dos
Servidores do Poder Legislativo de INÁCIO MARTINS - PR, revoga a
Resolução n.o 03/2009, e dá outras providências", Na EXPLICAÇÃO
PESSOAL o Vereador NELSO ANDRADE reforçou o pedido feito pelo
Vereador Sidon na sessão anterior para a prefeitura colocar cascalho na
entrada de uma ponte na comunidade de Cachoeira contando que na última
sexta feira quase ocorreu um acidente no local. Pediu ao presidente que
oficiasse ao executivo pedindo para que indicasse um lider para que ficasse
mais fácil esse intercâmbio entre os vereadores e o prefeito pedindo ao
Vereador Gilnelson que repassasse a solicitação ao prefeito para verificar
aquela situação que poderia causar um problema bem maior e até na última
sexta feira o problema ainda não tinha sido resolvido. Quanto a visita do
Secretário Valdir Rossoni e do Deputado Bernardo Carli disse que via como
positiva, pois abaixo do governo o Chefe da Casa Civil é quem comandava o
estado; que com o ex prefeito Marino não tinham o que reclamar pois vieram
muitos recursos inclusive obras que ainda estavam em andamento com
recursos do governo do estado e que foi muito bom para o municipio citando a
reforma do Posto de Saúde de Rio Claro; a construção da Unidade de Saúde
do Santa Rita lembrando neste caso que na época junto com o então Vereador
Marino e com o Vereador Osvaldir estiveram em Curitiba brigando pela
continuidade da obra pois já estava no fim do contrato e o estado não estava
aceitando o terreno por ser do INCRA, e na época estiveram no governo e
também no INCRA; conseguiram reverter aquela situação e aquela unidade
estava quase pronta. Citou também a unidade de saúde em construção
próxima a Biblioteca Cidadã; a reforma dos Postos de Saúde Central e Faxinal
do Posto e Coloninha; o ônibus que transportava pacientes á Curitiba e o
ônibus da APAE que também foram adquiridos com recursos do governo do
estado; a recuperação do asfalto no Cerro do Leão e a continuidade das obras
do asfalto para Guarapuava que em pouco tempo estaria pronto, e assim
sempre tiveram uma boa relação e não podiam se queixar nem um pouco do
governo estadual na época em que estiveram a frente do executivo, Quanto ao
que o Vereador Jorge tinha falado, disse que deveriam analisar, pois no
próximo ano teriam eleições e ai deveriam ver quem era o fiel da balança e
quem vinha ajudar o municipio, e depois escolher, apoiar e pedir votos a este
candidato. O Vereador LAURICI registrou a presença no domingo anterior em
uma festa religiosa na comunidade de Queimadas ressaltando o trabalho da
organização daquela comunidade. Também registrou que no mesmo dia esteve
na final do campeonato da Chácara Paraiso parabenizando o organizador
Osvaldir Pereira e as demais pessoas que auxiliaram na organização,
ressaltando a qualidade dos jogos que assistiu, além da disciplina demonstrada
durante o jogo por se tratar de uma final de campeonato. O Vereador
GILBERTO BELLO registrou sua indignação pessoal por um fato ocorrido na
última quinta feira com seu filho de quatorze anos de idade, que teria sido
hostilizado por um policial em frente ao Colégio quando estava saindo da aula
e este policial lhe abordou chamando de "vagabundo" e "fdp" e prometeu
persegui-lo devido a uma declaração que seu filho teria postado no facebook
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por parte desse policial que não iria citar o nome, pois não queria que esse fato
fosse para as vias judiciais e na ocasião procurou o Conselho Tutelar que lhe
orientou a ir à Policia Civil, mas conversando com sua mulher resolveu apenas
deixar este relato, citando detalhes de como aconteceu este fato e contando
que tentou conversar com o policial que nem lhe deu atenção. Falou que junto
com sua familia sempre participou da vida pública do municipio, seja na política
ou em igrejas, e que sempre procurava colaborar com o municipio e existiam
caminhos diferentes para se resolver situações como essa como o Conselho
Tutelar, e tendo pai e mãe a situação poderia ser resolvida de forma diferente,
por isso deixava registrada a sua indignação sobre o ocorrido com seu filho e
pela hostilização que sofreu frente a seus amigos. Pedindo desculpas ao
Vereador Laurici disse que o governo poderia até estar indo bem, mas isso era
à custa de sangue de professores e de nove bilhões de reais usurpados do
Fundo de Previdência e na questão dos outros recursos que vieram disse que
se era para ajudar o municipio que fosse bem vindo, mas teve um custo caro
para que o Paraná estivesse bem, que foi o Fundo de Previdência dos
professores e tudo o que sabiam que tinha acontecido lá em Curitiba no Centro
Cívico. Lembrou que no dia dez seria o depoimento do ex presidente Luis
Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato, todos sabiam da sua posição, mas
mesmo assim falaria que o juiz tucano Sergio Moro esteve no domingo anterior
na televisão pedindo para que o povo não fosse até Curitiba, querendo ser um
herói, e no caso dos delatores se estes falassem do Lula servía, e se não
falasse ficava preso, sendo assim que estava a situação. Disse ainda que
gostaria de estar em Curitiba em defesa do ex presidente durante o
depoimento. O Vereador SIDON falou em relação ao comentário do Vereador
Nelso sobre a ponte contando que chegou a telefonar para o chefe do
departamento pedindo para que resolvesse a situação sendo uma coisa que
não poderiam deixar acontecer e ficava se sentindo um vereador que não
resolveu nada e nesse sentido o chefe do setor deveria ter olhado com bons
olhos, pois tratava-se de transporte escolar e era mais complicada a situação,
mas de qualquer forma não deveriam deixar acontecer mais e não deveriam
colocar a culpa no prefeito pois já tinha um secretário para resolver esta
situação. Também comentou que na semana anterior teve uma reunião com o
prefeito para resolverem também o atendimento da saúde no interior e na
região de São Domingos, Quarteirão dos Vieiras, Faxinal do Posto e outras
comunidades já estava sendo resolvida a situação e teria médicos atendendo
já durante a semana. Ao final o presidente reforçou o convite para a Audiência
Pública de Avaliação das Metas do Plano Municipal de Educação destacando a,
importância da participação dos vereadores. Também registrou o evento da
Chácara Paraiso durante a decisão do campeonato de futebol parabenizando o
proprietário, o ex Vereador Osvaldir e toda a sua família que trabalharam juntos
na excelente organização. Igualmente parabenizou o Vereador Dimas por
também ter iniciado uma competição
esportiva na sua comunídade,
parabenizando ambos pela iniciativa. Nada mais havendo a ser tratado foi
encerrada a presente sessão e convocada nova sessão ordinária para o dia
quinze de maio no horário regimental, ficando lavrada a presente Ata, que após
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