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SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA VINTE E QUATRO DE MAIO 
DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

Ata da décima sexta sessão ordinária, do primeiro período, da décima quinta 
Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, 
realizada de forma online, às dezoito horas do dia vinte e quatro de maio de 
dois mil e vinte e um. Inicialmente, o Presidente comunicou aos vereadores que 
as atas das sessões ordinárias dos dias 10 e 17 de maio, e extraordinária do 
dia 14 de maio, não seriam votadas, e considerando a possibilidade da próxima 
sessão, mesmo de forma online, ser transmitida pelas redes sociais, seriam 
colocadas para apreciação nas próximas sessões. Após, foram lidas as 
matérias apresentadas, na seguinte ordem: Projeto de Lei do Executivo de 
número 017/2021 propondo a adoção de medidas temporárias e emergenciais 
na prevenção e combate ao contágio da Covid-19, com identificação dos 
pacientes que apresentassem sintomas ou suspeita de contaminação com o 
uso de pulseiras, encaminhado para análise das Comissões Permanentes e 
Assessorias; Indicações de Serviço n.° 063 - "Estudos visando a instalação de 
Saneamento Básico na Rua Barão de Capanema, entre a Rua Sete de 
Setembro e o portão principal do CTG" e n.° 064 - "Alteração do Plano de 
Vacinação Municipal para que os Trabalhadores do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), fossem colocados imediatamente na primeira fase 
do Grupo de Risco prioritário, de forma concomitante aos "Portadores de 
Comorbidades" e profissionais ativos da educação municipal (professores e 
profissionais necessários para retomada da estrutura escolar)", do Vereador 
Julio Armando, e n.° 065 - "Colocação de duas lombadas na Rua José de 
Mattos Leão, sendo uma entre as Ruas Tiburcio Cavalcanti e Rui Barboza, 
próximo ao local onde funcionava uma borracharia, e outra, nesse caso 
podendo-se optar por uma Travessia Elevada, próxima ao Supermercado 
Economax, entre as Ruas Rui Barboza e Barão do Rio Branco", do Vereador 
Gilberto Bello, todas encaminhadas ao Executivo. Ainda foram lidos o 
Comunicado da Assembleia Legislativa sobre novas restrições no atendimento 
presencial de prefeitos, vereadores e demais autoridades nas dependências da 
casa a partir desse dia 24 de maio, devido ao significativo agravamento da 
Covid-19 no Estado nos últimos dias, e da Agência de Desenvolvimento 
Agropecuário do Paraná - ADAPAR, através da Fiscal Agropecuária, Médica 
Veterinária Cristina Barra do Amaral Bitencourt, informando que através da 
Instrução Normativa 52, a partir de 1.° de setembro de 2020 o Estado do 
Paraná foi reconhecido nacionalmente como "Zona Livre de Febre Aftosa Sem 
Vacinação" como também os Estados do Acre, Roraima, Amazonas e Mato 
Grosso. Iniciando o uso da TRIBUNA o Vereador ISMAEL falou em relação ao 
documento que acabara de ser lido contando que ao final da tarde desse dia 
tinha recebido um documento dos funcionários da ADAPAR no qual solicitavam 
um reconhecimento e um olhar com mais sensibilidade a esses profissionais, 
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que pediam melhorias e afirmavam que em nenhum momento deixaram de 
atuar durante a pandemia e que em análise aos números o Estado do Paraná 
assim como o Brasil tinham batido o recorde na categoria do agro, conforme 
relatado no ofício lido e sendo assim era de grande importância a atuação 
desses profissionais, por isso reforçava aos pares o pedido desses 
profissionais para que houvesse o reconhecimento por parte do Governo do 
Estado na questão salarial da categoria que com certeza tinham uma 
participação importante na questão do agronegócio no Estado do Paraná. 
Comentou também o pedido do Vereador Julio em relação aos profissionais da 
Assistência Social dos quais sabiam da importância da atuação, nesse e em 
todos os municípios do Brasil, reforçando o pedido que devia ser do interesse 
de todos os vereadores, que com certeza estariam aprovando assim que 
chagasse para apreciação do Legislativo. O Vereador JULIO falou para levar a 
conhecimento dos pares que na última sexta-feira esteve representando a 
Câmara Municipal juntamente com o prefeito e o Deputado Artagão na 
assinatura do contrato da primeira etapa do projeto FINISA no valor de 4,2 
milhões do total que haviam aprovado de dez milhões de reais, quando na 
sequência seria liberado o restante. Outro assunto que comentou foi sobre 
algumas demandas que junto com Vereador Professor Eido fizeram à 
Deputada Leandre e tiveram a grata satisfação de receber a notícia de que 
liberaria duzentos mil reais em emendas para a área da saúde, num pedido 
especial que fizeram para essa área tão importante e junto a esse valor mais 
trinta mil reais para a APAE, além de novecentos mil reais para a aquisição de 
uma motoniveladora, pedido pelo Executivo ainda no ano passado, e ainda 
para a região um milhão de reais destinados ao Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do qual esse município fazia parte, registrando essas emendas que 
estariam sendo liberadas através dessa deputada. Na ORDEM DO DIA não 
houve matérias para votação nesta sessão. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o 
Vereador GILBERTO comentou a perda na semana anterior da senhora Nelci 
Terezinha Svarcz vítima da Covid-19, esposa do seu grande amigo Floriano 
Svarcz, dizendo que tinha sido uma grande perda e contando que tiveram de 
sepultar a mesma por volta das dez horas da noite, deixando o relato por essa 
perda. Também comentou o falecimento de Gilberto Cesar Santana que era 
conhecido como Gil, e aqui na cidade onde tinha prestado serviço na Polícia 
Militar como Soldado Santana relatando que conhecia o mesmo desde menino 
e também a sua mãe quando residiam próximo ao Guamirim, na Fazenda 
Gomes, relatando também essa perda. Ao final o Presidente justificou a 
ausência do Vereador Jorge devido aos vendavais ocorridos no final de 
semana que dificultou a comunicação e também deixou algumas regiões do 
município sem energia elétrica durante esse dia. Nada mais havendo a ser 
tratado foi encerrada a presente sessão e convocada a próxima sessão ordinária 
para o dia trinta e um de maio, no horário regimental, novamente de forma online 
com a possibilidade de transmissão p Ias redes sociais, ficando lavrada a 
presente ata que após aprovad foi ass n 	todos os presentes. 
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