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ATA n.° 018/2020 

Ata da décima sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado 
do Paraná, realizada no dia treze de julho de dois mil e vinte, às dezessete 
horas e trinta minutos. Registrou-se a ausência do Vereador Gilberto Bello da 
Silva justificada ao presidente antes do inicio da sessão por estar em 
observação no Pronto Atendimento Municipal, e que posteriormente 
encaminharia o respectivo atestado médico. Iniciando os trabalhos o presidente 
abriu o EXPEDIENTE no qual constou apenas a discussão e votação a Ata da 
Sessão Ordinária do dia seis de julho, aprovada sem ressalvas. Na TRIBUNA a 
Vereadora SANDRA DANIEL falou sobre uma reunião ocorrida na última 
quinta-feira com a Vigilância Sanitária e representantes de um grupo de 
pessoas que se preocupavam com as causas dos animais no município. 
Relatou um ofício que tinha em mãos, do dia 26 de março de 2018, de autoria 
do Vereador Jorge o qual solicitava ao executivo providências em relação aos 
animais de rua e não sabendo se o vereador também estaria a frente de 
algumas questões com relação a isso tinha encabeçado a reunião junto com 
esse grupo para que estudassem algumas ações, mesmo que a longo prazo, 
já que a questão dos animais que estavam em situação de rua era algo que 
não se resolveria de uma hora para outra. Contou que durante a semana 
estariam fazendo uma visita ao município de Mallet que tinha um projeto 
pioneiro na região e utilizavam muito recursos que vinham especificamente 
para o Controle de Zoonoses, pelo Programa VIGIASUS, através da Secretaria 
da Saúde, dizendo que aqui poderiam também usar desses recursos para 
amenizar o problema, já que não conseguiriam resolver com tanta facilidade. 
Falou que depois de colherem algumas informações, de terem feito essa visita, 
e de uma conversa com a Secretária da Saúde agendada para o dia seguinte a 
esta sessão, no próximo dia 22 de julho teriam uma reunião às treze horas para 
que juntos conseguissem moldar algo para executar aqui no município, e 
convidou os pares que pudessem e quisessem participar, dizendo que o que 
estavam vendo era que ficavam sempre na questão de falar e solicitando 
alguma coisa para o executivo, mas não estavam dando uma contra partida 
nem encabeçando uma ação mais concreta. O Vereador Laurici colaborou com 
a discussão contando que pode acompanhar que há alguns dias o Secretário 
do Meio Ambiente e mais alguns funcionários tinham feito o plantio de 
palmeiras em frente à rodoviária e dias depois tinha também uma publicação 
nas redes sociais pelo secretário Eder Lopes de que alguns animais teriam 
destruído essas palmeiras. Lembrou que existia uma lei que já vinha do 
mandato do prefeito Marino onde era feito o recolhimento desses animais e 
posterior ao pagamento de multa eram liberados, e pelo que tinha entendido na 
conversa do secretário nessa publicação lhe pareceu que não tinha quem 
fizesse o acolhimento desses animais no momento, então seria bom o 
executivo tomar essas providências para poder não apenas punir, mas de certa 
forma proibir que esses animais ficassem andando pelas ruas, falando 
especificamente de cavalos, que além de causar danos sujavam calçadas, mas 
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a culpa não era dos animais e sim dos proprietários, então podi 	fazer 
cumprir a lei que já existia. Na ORDEM DO DIA foi colocado em segundo turno 
de votação os Projetos de Leis do Executivo n.° 09/2020, diretrizes para a 
elaboração do orçamento de 2021, e n.° 014/2020, autorização para aquisição de 
imóvel destinado à implantação de elevatória para rede de esgoto na Vila São 
Roque (Vila Borges). Ambos foram aprovados com todos os votos sem receber 
comentários na discussão e passaram a constar como Lei n.° 969/2020 - "Dispõe 
sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 
2021" e Lei n.° 970/2020 - "Autorização para aquisição de imóvel urbano a ser 
destinado à implantação de elevatória para rede de esgotos". Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL a Vereadora SANDRA agradeceu a visita na última 
sexta-feira da Deputada Federal Leandre Dal Ponte que teve uma conversa 
com o prefeito e depois com membros do Partido Verde tendo lhes dado alguns 
direcionamentos para este ano, agradecendo a presença e o cuidado que teve 
em estar vindo aqui no município, conversando e organizando o partido para 
que pudessem ter êxito nas próximas eleições. Registrou seus agradecimentos 
à deputada que sempre vinha sendo muito cuidadosa e muito carinhosa com o 
município e nessa ocasião tinha também recebido algumas demandas das 
áreas de saúde e assistência social, e esperava que tivessem bons resultados 
e futuramente fazer com que o município tivesse os recursos para os quais lhe 
entregaram as solicitações. O Vereador JORGE contou que nesse dia pela 
manhã teve uma reunião com o prefeito onde trataram assuntos de alguns 
investimentos a serem feitos na área rural quando solicitou através de pedidos 
que mais alguns vereadores também já tinham feito, a aquisição de um 
encanteirador e imediatamente o prefeito já havia encaminhado esse pedido 
até a secretaria de agricultura para que esse equipamento fosse adquirido e 
viesse a beneficiar os produtores que trabalhavam com hortaliças. Falou que 
esse equipamento seria de grande valia podendo ser usado em várias 
comunidades e um grande auxílio, pois usado acoplado em um trator, 
preparava a terra para o plantio e o produtor podia usar um mesmo canteiro 
para o plantio diversas vezes. Comentou que a administração vinha 
trabalhando e o município desenvolvendo principalmente na área rural que em 
muitas das vezes era a maior dificuldade para muitas pessoas e assim era 
muito importante investir na agricultura porque se investindo no campo estava 
se investindo em qualidade de vida e na qualidade dos alimentos a serem 
trazidos para a população. Disse que essa conversa tinha sido bem produtiva e 
o prefeito usaria para isso parte de um recurso encaminhado pelo Deputado 
Vermelho no valor de duzentos e setenta mil reais. Agradeceu mais uma vez 
esse deputado como também agradeceu a Deputada Leandre, o Deputado 
Sandro Alex, que em breve estaria no município dando ordem de serviço para 
liberar mais um milhão de reais para pavimentação, e ainda o Deputado 
Evandro Roman que tinha trazido bastante para o município, e assim não 
podiam esquecer esses parceiros principalmente nesse momento de 
dificuldade que o país vinha passando, mas que podiam observar que o 
município vinha fluindo, estava andando, o executivo vinha fazendo a sua parte 
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e a população vinha respondendo bem; estavam trabalhando e os casos de 
Corona Vírus graças à misericórdia divina tinham parado aqui no município, 
tudo porque as precauções estavam sendo tomadas e alguns casos chegaram 
de fora, se estenderam até nove casos, mas no momento graças a Deus aqui 
estava totalmente estabilizada a situação do COVID. Falou que era preciso ser 
mantidas todas as precauções porque no momento em que se perdesse o 
controle não tinha mais o que se fazer; que podiam ver municípios como lrati e 
Imbituva que estavam tranquilos e já vinham se preocupando, além de 
Guarapuava onde estava bem difícil o controle, sendo todos municípios 
vizinhos. Conforme a Vereadora Sandra já tinha falado em relação aos animais 
de rua afirmou que tinha enviado esse ofício ao executivo como tinham outros 
da gestão passada, e essa era uma demanda bem antiga concordando que 
deveriam se reunir, fazer uma audiência pública ou mesmo os vereadores 
implantar uma emenda na lei existente porque alguns itens tinham ficado 
inconstitucionais, citando também a outra lei que previa a apreensão de 
animais soltos. Contou de casos próximo ao Banhado Grande onde sempre 
tinha animais na rodovia colocando em risco a vida de usuários, além de 
pequenos animais soltos pelas ruas da cidade, que na maioria dos casos 
tinham um dono, mas eram mal cuidados, por isso tinham que avaliar a 
situação, procurando um meio de atender os animais que não tivessem donos 
mesmo que gerasse uma despesa extra ao município. Encerrou citando um 
caso onde há poucos dias um cão tinha pulado em uma criança que estava na 
calçada, mas assustada pulou para o meio da rodovia no bairro Curtume e um 
veículo chegou a bater nessa criança, porém como o motorista estava atento 
nada de grave aconteceu, mas essa criança poderia ter perdido a vida, e esse 
animal tinha dono, declarando seu apoio a essa proposta. O Vereador 
LAURICI fez a leitura de um ofício recebido no dia três de julho da deputada 
Cristina Silvestri o qual comunicava em relação a uma emenda que havia 
solicitado para a agricultura. Contou que em conversa com o senhor Marcos 
Pereira foi direcionado esse recurso para uma plantadeira de cinco linhas e um 
ensilador, e a referida emenda já encontrava-se empenhada. Falou também 
que sabiam da demora na conquista de recursos vindo de deputados e muitas 
vezes quando um deputado anunciava um recurso as pessoas acabavam 
entendendo que de imediato estaria nas contas do município, mas o processo 
demorava um pouco, pois esse pedido já era do ano anterior, mesmo sendo 
recursos pequenos. Nada mais havendo a ser tratado nesta sessão a mesma foi 
encerrada e ficou convocada nova sessão ordinária para o dia vinte de julho de 
dois mil e vinte no mesmo horário. Foi lavrada a presente ata que depois de 
chada • e conformidade segue assinada pelos vereadore presegtes:, 
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