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ATA n.o 016/2017

Ata da décima sexta sessão ordinária; 14." Legislatura; da Câmara Municipal
de Inácio Martins, realizada no dia vinte e dois de maio de dois mil e dezessete
às dezoito horas, registrada a ausência do Vereador Gilnelson. No
EXPEDIENTE foi lida a ata da sessão do dia quinze de maio, aprovada sem
ressalvas, e a Indicação de Serviço número 016/2017 do Vereador Sidon Vieira
solicitando a "construção de abrigos pontos de ônibus na localidade de
Alemainha, encaminhada para o executivo municipal. Na TRIBUNA o Vereador
JORGE BOEIRA falou que desde a semana anterior o Brasil vinha ouvindo
mais noticias trágicas de mais um capitulo na história de corrupção no pais que
considerava até muito triste de comentar; que fazendo uma análise se tivesse
pena de morte para políticos no Brasil a classe política estaria em extinção
porque não estava se salvando ninguém e cada vez apareciam mais políticos
sem vergonha, alguns que já tinham vindo até o município como o Deputado
Rocha Loures que considerava também um ladrão do dinheiro público; que
deveriam observar bem seus representantes nas próximas eleições para o
governo estadual e governo federal porque estava dificil de escolher, estavam
se salvando muito poucos e queria deixar registrada a sua indignação com
relação à corrupção no pais que considerava uma vergonha a exemplo de
paises vizinhos como o Paraguai onde os políticos eram honestos e tinham
compromissos com os cidadãos que tinham condições de pagar suas despesas
enquanto no Brasil os impostos cobrados eram absurdos com a promessa de
trazer benefícios ao cidadão, mas esses benefícios seria para o bolso de
corruptos e bandidos que se escondiam atrás da política o que era uma
vergonha para o país pois até o Presidente da República estava envolvido, e
um ex deputado na cadeia e ainda recebendo propina. Encerrou parafraseando
uma música popular que dizia "que país é esse" questionando até quando iria
esta situação, dizendo que na próxima eleição provavelmente iria pensar muito
antes de pedir votos para candidatos corruptos, pois estava difícil de escolher e
era uma pena que o cidadão de bem trabalhava no dia a dia para deixar seus
impostos servirem como um esquema de corrupção e propinas para liberação
de financiamentos, lembrando que a algumas sessões já tinha falado de uma
empresa que havia conseguido oito bilhões em empréstimos do BNDES, mas
seu patrimônio no pais não somava seis bilhões de reais, pois tinha investido
fora do pais, e tudo o que estava acontecendo era uma tristeza muito grande
para os brasileiros. O Vereador GILBERTO BELLO comentou que a mudança
ocorrida em seu partido, o Partido Trabalhista Nacional- PTN, que passava a
se chamar "PODEMOS", onde a presidente nacional era a Deputada Federal
por São Paulo Renata Abreu, um partido político inspirado em partidos
europeus onde uma das novidades do novo partido era a vinda do Senador
Álvaro Dias como pré candidato à presidência da república; do senador
Romàrio como candidato ao governo do Rio de Janeiro e ainda faltava a
resposta do ex-senador Osmar Dias como candidato ao governo do Paraná.
Explicou que esse partido era uma nova iniciativa não sendo nem de direita
nem de esquerda e em uma entrevista que viu do senador Álvaro Dias o
mesmo explicou que por ser novo era um partido sem história; que inicialmente
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não tinha bancada mas já contava com dezoito deputados, quatro eleitos ainda
pelo PTN e os demais que mudaram de partido no periodo permitido. Falou
que não estava declarando apoio ao Senador Álvaro Dias para presidente, pois
o partido podia ainda não ter história, mas o senador tinha por isso teria que
analisar muito, pois em sua opinião para apoiar um governador que mandava
bater em professor, mesmo que tenha sido há trinta anos, teria que pensar
muito, sendo isso que gostaria de falar sobre o novo partido. Também
comentou sobre as delações da empresa JBS dizendo que nunca tinha ouvido
falar também da ODEBRECHT que eram empresas novas que ficaram grande
ligeiro usando verbas públicas, questionando os pares se já tinham ouvido falar
da JBS lembrando que durante a "Operação Carne Fraca" muitas pessoas
diziam que a empresa FRIBOI era de um filho do ex presidente Lula; que eram
empresas novas que tinham crescido com dinheiro do povo brasileiro e
estavam investindo no exterior, fizeram o que fizeram e estavam em Nova
Iorque em uma região com o metro quadrado mais caro do mundo com
dinheiro do BNDES, o que considerava muito triste; jogaram todo um lamaçal
no ventilador, o Brasil tinha se desestabilizado e não sabiam o que iria
acontecer, se o presidente renunciava ou se cassavam seu mandato, e os
delatores após um acordo estavam livres, mas a como o empresário Marcelo
Odebrechet deveriam também estar presos pois haviam lesado a nação e
levado nosso dinheiro, também questionando "que pais é esse". Ainda falou
que a parte boa de tudo isso era que depois da entrada do Ministro Edson
Fachin começava a aparecer gente graúda como o Senador Aécio Neves que
em sua opinião já era na politica; que o juiz Sérgio Moro até então estava
abafando os Tucanos, pois não viam o nome de nenhum, e respeitando o
Vereador Laurici, também do PSDB que por ser aqui da cidade não tinha nada
a ver como isso, disse que agora os tucanos tinham começado a "piar fino". Na
ORDEM DO DIA constou o segundo turno de votação do Projeto de Lei n.o
07/2017 do Executivo propondo reajuste salarial aos servidores municipais.
Sem receber comentários o projeto foi aprovado com os votos favoráveis de
todos os presentes e passou a constar como Lei n.o 866/2017 - Autoriza o
Poder Executivo Municipal a conceder reposição salarial aos servidores do
Município de Inácio Martins, inclusive do Magistério Municipal, no percentual de
7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento). Na EXPLICAÇÃO PESSOAL
os vereadores inscritos usaram a palavra na seguinte ordem: Vereador DIMAS
agradecendo a presença e dizendo ao público que eràm sempre bem vindos
para acompanhar os trabalhos da casa e desejando boa semana a todos. O
Vereador JORGE BOEIRA falando das dificuldades que o município vinha
enfrentando devído as fortes chuvas dos últimos dias que comprometiam o
escoamento de madeira e produtos agricolas citando trechos que tinha
observado que estavam em condições precárias devido ao solo da região ser
acidentado, como o caso da localidade de Cachoeira até Rio Claro, que tinha
sido recuperada há poucos dias, mas devido às chuvas estava em péssimas
condições e o município a cada dia precisava organizar frentes novas de
trabalho; que sabia das dificuldades do município, mas precisavam conversar
com o prefeito para deixar uma patrulha para atender especificamente essa
região, mesmo sabendo que outras regiões também precisavam de
recuperação urgente como na região de Góes Artigas que devido a retirada de
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madeira pela empresa Santa Maria não estava dando condições de tráfego
acrescentando que as empresas pagavam seus impostos, mas deveriam
colaborar com alguma coisa ajudando ao menos preservar alguns trechos onde
transportavam madeiras com caminhões pesados e muitas vezes não era culpa
apenas do município e sim pelo excesso de peso de alguns caminhões,
concordando que mesmo com as dificuldades era preciso retirar a madeira do
municipio. O Vereador NELSO comentou que na última quarta feira dia
dezessete o ex prefeito Marino junto com os empresários João Artur e Mauricio
Cavassin estiveram reunidos com o Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni
discutindo sobre a empresa dos mesmos, contando que pretendiam expandir
as atividades no município; que estavam com idéias muito boas e torcia para
que conseguissem ampliar a empresa, pois o município precisava muito de
empregos e assim esperava que desse certo, pois viria numa hora em que todo
mundo estava precisando. Também falou que no dia dezoito esteve em Irati
numa reunião com o Deputado Luiz Cláudio Romanelli, líder do governo
estadual na Assembléia Legislativa, onde foi pedir alguns recursos para o
município e o mesmo prontamente lhe atendeu disponibilizando uma emenda
para alguns recursos para a agricultura através da qual pretendiam comprar
equipamentos como calcariadeira hidráulica; carreta; plantadeira cinco linhas;
subsolador e enciladeira, o que também viria a calhar para o município pois já
tinha começado a ver os agricultores mesmo que de forma timida começando a
plantar soja e milho o que de repente poderia ser um empurrão para os
agricultores familiares do município, também torcendo para que a partir disso
as coisas começassem a andar considerando que um municipio com
agricultura forte gerava recursos e renda para o comércio e os agricultores
também ganhavam seu dinheiro. Disse que na reunião com o Deputado
Romanelli falaram sobre a sucessão para o governo do estado informando que
o PSB também estava tentando trazer Osmar Dias para compor a chapa como
candidato ao governo estadual; que a vice governadora também tinha
pretensões, assim como o Secretário Ratinho Junior (PSD) que dizia não abrir
mão, então a sucessão estava em aberto e desses três nomes deveria sair o
próximo governador do estado. Encerrou falando que começava a ficar chato
falarem sobre Brasília e que o Presidente Temer não tinha mais como se
sustentar, lembrando que durante a semana deveriam acontecer as votações
sobre os pedidos de impeachment do presidente e acreditava que esse
governo não tinha mais como ficar, pois estava desestabilizado após ter feito
acordo com delatores bandidos, que tinham feito delações e não ficaram
presos vivendo tranquilamente fora do pais; que a justiça no pais era
complicada e deviamos torcer para que dias melhores viessem, pois quem
sofria mesmo era a população e após uma noticia boa de que a economia
começava a reagir o presidente subiu para o céu e no outro dia foi para o
inferno com as delações da JBS, por isso deveriam aguardar os próximos
capitulos. O Vereador LAURICI fez relacionou os problemas das estradas do
interior devido às chuvas para lembrar que dentro da cidade também tinham
problemas citando em especial a Rua Castelo Branco na Vila Nova onde já
sabiam que estava para ser iniciada a obra de pavimentação, mas enquanto
isso não acontecia gostaria de pedir a colaboração dos vereadores mais
próximos do prefeito que pudessem interferir para que alguma coisa fosse feita,
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pois já tinha feito um pedido ao prefeito, o qual já tinha lhe dado a resposta de
que logo seria iniciada a obra, mas os últimos dias de chuva tinham sido muito
ruins principalmente para os moradores que precisavam levar seus filhos para
a escola, pois para quem vinha de carro até o centro de certa forma era
tranquilo mais para as pessoas que precisavam passar a pé pelo no local no
dia a dia estava represando muita água, o que inclusive podia ser observado
pelos Vereadores Nelso e Dimas, que usavam essa rua e já deveriam ter
notado, pedindo assim a colaboração para que alguma coisa fosse feita, se não
o inicio das obras pelo menos que fosse colocado pedra brita o que poderia
amenizar o problema. Também falou sobre a rua da empresa Naturaliter, no
mesmo bairro, que precisava de alguns trabalhos, o que deveria oficiar
futuramente através de Indicação de Serviço ao prefeito. O Vereador BELLO
lembrou que enquanto trabalhou junto com o prefeito Valdir Cabral priorizavam
cursos profissionalizantes do sistema "S" e o povo lhe perguntava bastante
sobre cursos, o que deveria perguntar ao Vereador Gil que era mais próximo
do prefeito mais fazia dias que não o via, contando que as pessoas estavam
perguntando sobre esses cursos e muita gente tinha interesse, principalmente
por cursos profissionalizantes, que fizeram bastante naquela época e muita
gente fazia proveito. O Vereador SIDON ressaltou um problema que vinha
ocorrendo com frequência na administração para deixar um alerta em relação
ao servidor do município Luciano Bida, responsável pelo setor de identificação
e alistamento militar contando que teve reclamações de que por algumas vezes
pessoas se deslocaram do interior do município e não encontraram o
funcionário, falando isso para deixar um alerta no sentido de que, quando esse
servidor precisasse se ausentar deixasse alguém o substituindo, pois as
pessoas principalmente do interior do municipio tinham gastos para se deslocar
e não encontravam ninguém responsável para realizar os serviços necessários
e isso estava dificultando a vida de algumas pessoas. Acrescentou que iria
conversar com esse funcionário e pediu aos pares que também cobrassem isso
da administração, pois era uma situação ruim que tinha acontecido ainda neste
dia. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão e
convocada a próxima sessão ordinária para o dia vinte e nove de maio no
horário regimental, ficando lavrada a presente Ata, que após lida e achada de
conformidade foi assinada pelos vereadores presentes.
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