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ATA n.° 016/2021
SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA VINTE E SEIS DE ABRIL DE
DOIS MIL E VINTE E UM.
Ata da décima segunda sessão ordinária, do primeiro período legislativo, da
décima quinta legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do
Paraná, realizada de forma presencial e no horário regimental no dia vinte e
seis de abril de dois mil e vinte e um, observado o atendimento às regras de
prevenção à pandemia previstas nos decretos estadual e municipal vigentes.
Presentes na sessão todos os vereadores foi iniciado o EXPEDIENTE, e nos
termos do Artigo 159 do Regimento Interno, o Presidente colocou em
discussão as Atas de n.° 013 e n.° 014/2021, das Sessões Ordinárias dos dias
12 e 19 de abril, sendo as mesmas aprovadas sem ressalvas. Permaneceu
pendente a Ata a Sessão Extraordinária do dia 20 de abril, a ser apreciada na
sessão ordinária do dia três de maio. Na sequência constou a leitura das
Indicações de Serviço n.° 046/2021 - "Colocação de Travessia Elevada, na Rua
Sete de Setembro, entre as Ruas Generoso Marques e Afonso Pena", do
Vereador Julio; n.° 047/2021 - Serviços de patrolamento, cascalhamento e
recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Góes Migas até a
localidade de Alemainha, e n.° 048/2021 - "Serviços de patrolamento,
cascalhamento e recuperação das estradas de acesso à Comunidade de
Quarteirão dos Vieiras e a comunidade de Fazenda Velha, sendo a via principal
que passa pelas propriedades dos Srs Carlinhos Moreira e Ricardo Moreira",
estas do Vereador João Prestes; n.° 049/2021 — "Aquisição de materiais para
uso na Capela Mortuária Municipal lone Ferreira de Almeida, sendo: dois Jogos
Velatório; duas garrafas térmicas; um bule grande, dois beliches com colchão e
um botijão de gás"; n.° 050/2021 - "Implantação de sistema de abastecimento
de água, a partir da sede do Assentamento Santa Rita, onde já existe o poço
artesiano e reservatório, visando atender os moradores do entorno do local,
considerando ainda que devido a estiagem atual os moradores a serem
beneficiados já estão encontrando dificuldades de abastecimento", e n.°
051/2021 "Alteração do Plano de Vacinação Municipal para que as gestantes e
puérperas sejam colocadas imediatamente na primeira fase do Grupo de Risco
prioritário", do Vereador Gilberto Ballo; n.° 052/2021 - "Recuperação de estrada
na localidade de Quarteirão dos Stresser a partir da estrada principal até a
propriedade da Sra. Osmarilda Stresser Pereira", e - "Recuperação de estrada
na localidade de Colônia Dalegrave, a partir da propriedade da família de
Ricardo de Lima até a residência do Sr. Aécio Stresser Pereira (Fazenda do
Miltinho)", do Vereador Élcio, e n.° 053/2021 - "Estudos entre o Poder
Executivo Municipal e Conselho Municipal de Trânsito, para instalação de
algum redutor de velocidade próximo ao Portal de entrada da cidade, visando
evitar os constantes acidentes que vinham ocorrendo nesse ponto", do
Vereador Ismael. Encerrando o Expediente constou a leitura do Ofício Circular
n.° 010/2021 da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Unidade de lrati,
informando que conforme a Portaria n.°332, de outubro de 2019, as
campanhas de vacinação contra a Febre Aftosa foram substituídas por
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campanhas de atualização dos rebanhos, e que durante o mês de maio haveria
essa campanha, e explicando os procedimentos a serem tomados pelos
produtores. Iniciando o uso da TRIBUNA o Vereador ÉLCIO destacou que na
última quinta-feira, dia vinte e três de abril juntamente com o Vereador Julio,
tiveram uma importante reunião com o funcionário da prefeitura, Senhor
Gilnelson Oliveira onde conversaram sobre vários temas, analisaram em
conjunto as suas demandas observando o que já tinha caminhado e o que não
tinha sido efetivado, o que era possível e o que não era em um debate bastante
importante, mas queria destacar acerca das Indicações que apresentou na
última sessão ordinária, sendo a Indicação n.° 040/2021 indicando ao Poder
Executivo estabelecer a gradativa substituição de lâmpadas fluorescentes e
incandescentes por lâmpadas LED na iluminação de prédios públicos, bem
como, em espaços e vias públicas sob administração municipal. Sobre esse
pedido contou que o funcionário deixou em evidência que o Poder Executivo
compartilhava dessa idéia inclusive já com ações voltadas à parcial instalação
de lâmpadas LED onde parte dos prédios públicos já estavam tendo essas
instalações, e também com estudos voltados a implementação e ampliação da
instalação de lâmpadas LED; que era de consenso do Executivo a importância
tanto na perspectiva de sustentabilidade quanto a que se tratava de economia
a instalação dessas lâmpadas, e o funcionário também tinha deixado em
evidência que o município trabalhava no sentido de, em parceria com a
AMCESPAR, buscar um programa, uma ação que visasse à totalidade de
instalação de lâmpadas LED e a princípio essa ação estava prevista junto a
Caixa Econômica Federal e que não tinham adentrado em um debate mais
aprofundado sobre isso, mas ao que tudo indicava em um futuro bem próximo
teriam ótimas notícias nesse sentido. Contou também da conversa em relação
a Indicação n.° 041/2021 que solicitava do Executivo a apresentação de Projeto
de Lei visando que fosse reconhecido a prática da atividade física e do
exercício físico como essenciais para a população de Inácio Martins em
estabelecimentos prestadores de serviços destinados a está finalidade, bem
como em espaços públicos. Nesse caso explicou que o funcionário se
comprometeu em dialogar com o Executivo e também conversar com o setor
jurídico municipal afim de que o mais breve possível desse encaminhamento e
futuramente o projeto chegasse aqui na casa para pudesse ser apreciado e
votado e assim garantissem esse direito do esporte como essencial á saúde da
população. O Vereador JULIO registrou que na quinta-feira anterior, a convite
do prefeito municipal, estiveram na prefeitura com a presença do Deputado
Artagão Junior fazendo a entrega de uma van e uma ambulância, sendo esse
um deputado muito atuante que dispensava comentários pela atuação de
tantos anos no município tendo sido novamente muito importante a vinda desse
deputado. Contou que na oportunidade estiveram conhecendo as obras do
Parque Ambiental, juntamente aos demais vereadores que também estavam
presentes, afirmando que já tinha orgulho em ser martinense e esse parque,
uma obra tão desejada e tão sonhada pela população, lhe enchia ainda mais
de orgulho, por isso deixava os parabéns a toda administração pelo empenho
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na execução desse projeto. Também destacou o convite do ex-vereador
Gilnelson, o qual afirmou ter sido muito atuante para lhes dar um retorno a
respeito de suas indicações de serviço o que tinha achado muito importante,
pois o mesmo estava com todas as Indicações apresentadas pelos demais
vereadores e aquelas que eram possíveis de realizar lhes deu um retorno das
datas prováveis e as que não eram possíveis lhes deu uma explicação
importante, e tinha gostado muito desse diálogo que o Executivo estava tendo
com o Legislativo. Para finalizar comentou a Indicação de Serviço apresentada
pelo Vereador Gilberto Bello para antecipação da vacinação para gestantes e
puérperas o que achava muito importante e ficava muito feliz que o mesmo
compartilhava nesse dia de que o Plano Nacional de Imunização tinha vindo
com algumas falhas, e ao ter apresentado o projeto para antecipar a vacinação
dos professores havia notado que o plano tinha algumas falhas, e nesse dia o
vereador se juntava a essa opinião o que achava também muito importante,
independente se o projeto saísse aqui do Legislativo ou viesse do Executivo,
mas como representantes da população não podiam ficar apáticos a essa
situação da pandemia e parabenizava mais uma vez a iniciativa muito
importante, independente do poder que partisse, e que deviam tratar com a
devida urgência em razão do número de casos e mortes alarmantes, afirmando
que se conseguissem construir um caminho para amenizar isso seria bem
importante. O Vereador DIMAS também relatou a presença do Deputado
Artagão na semana anterior onde se reuniram e destacaram vários assuntos
em relação ao município e na ocasião o prefeito apresentou um ofício pedindo
dois poços artesianos nas comunidades de São Miguel e Evandro Francisco,
afirmando que estava feliz com a possibilidade de perfuração desses poços, e
já nesse momento fez a cobrança de mais perfurações de poços, pois várias
comunidades vinham passando por momentos críticos devido as estiagens
contando que nesse mesmo dia tinha visto pessoas da localidade de Fazenda
Velha e havia lhe cortado o coração em ver as pessoas juntando águas das
fontes para fazer a comida em casa e assim na próxima sessão entraria com
urna Indicação dé Serviço pedindo também um poço artesiano nessa
comunidade, se referindo também as comunidade de São Domingos, Rio
Pequeno e as demais que vinham passando por dificuldades, e assim deviam
oficializar aos deputados afim de conseguirem verbas para fazer as
perfurações e também as instalações, citando o exemplo de Rio Claro e Santa
Rita onde pelo menos no posto de saúde já tinha água, mas precisavam
urgente conseguir alguma verba de nível estadual ou federal para que
pudessem fazer essas ligações de águas a todos os moradores. Na ORDEM
DO DIA não houve matérias para votação nesta sessão. Na EXPLICAÇÃO
PESSOAL o Vereador BELLO falou também sobre a visita do Deputado
Artagão Junior, representante do município dizendo que era um deputado de
grande relevância e o que trazia mais recursos. Destacou o grande
crescimento que o município teve nos últimos anos onde Inácio Martins deu um
grande salto no desenvolvimento urbano. Falou também sobre a questão de
água nas comunidades de Santa Rita, Fazenda Velha e Rio Claro onde
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também existia a situação referente á qualidade, pois no momento as pessoas
vinham pegando água de olhos d'água e pequenos rios até para fazer comida.
Como tinha apresentado Indicação de Serviço para abastecimento na
comunidade de Santa Rita sugeriu ao presidente pedirem o serviço também
para também Rio Claro que também já tinha poço além de outras localidades
para o que pediu aos demais vereadores que também entrassem em contato
com seus deputados que conseguisse logo a instalação de rede de água
nessas localidade que já contavam com poço artesiano pois a água que vinha
sendo usada em algumas comunidades não tinha qualidade por não receber
tratamento e ainda com a seca que estava ocorrendo no momento o povo
quase não tinha mais água, por disso deviam aproveitar seus representantes
para acelerar esse processo. Por já ter falado sobre abastecimento de água e
também ter sido comentado pelo orador o presidente complementou que a
comunidade Evandro Francisco não teve felicidade com a perfuração do poço
artesiano e por ser um terreno argiloso o poço perfurado desabou e logo
esperava também a perfuração desse poço, pois aquela comunidade também
passava por muita dificuldade. O Vereador Bello ainda comentou em convidar a
secretária da saúde nas próximas sessões para vir explanar aos vereadores
como estava a questão da saúde, da vacinação e demais ações da secretaria.
O Vereador LAURICI falou sobre uma abordagem policial de jovens se
aglomerando ocorrido no final de semana em uma área rural do município
dizendo que não cabia-lhes julgar ninguém mas podiam deixar um
aconselhamento a esses jovens que isso nesse momento não era oportuno, e
por mais que os jovens em sua grande maioria gozassem de boa saúde, a
grande maioria com certeza tinha uma pessoa próxima, um familiar com algum
problema de saúde ou algum tipo de comorbidade e isso talvez não fosse
prejudicial na saúde dos próprios jovens mas podia acabar contaminando um
ente querido da sua família devido a essas imprudências que vinham
acontecendo nos finais de semana. Falando isso registrou que nesse dia o
município tinha perdido mais uma pessoa para o Corona Vírus tratando-se de
uma vizinha sua de bairro Vila Nova a senhora Méris Lúcia Portela uma pessoa
que por muitos anos teve o prazer de ter a sua amizade e conhecer também a
todos seus familiares, sendo uma pessoa muito atuante e participativa na
comunidade e que infelizmente nesse dia acabou lhes deixando devido a
gravidade do vírus ao qual tinha sido acometida. Assim deixou suas
condolências em nome da casa aos familiares da senhora Méris que estava
passando um momento difícil da perda dessa pessoa tão querida na
comunidade. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão e
convocada a próxima sessão ordinária para o dia três de maio, j. • .rário
por
ta que após ap
d
regimental, ficando lavrada a presen
todos os presentes.

