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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA QUATORZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E 
UM 

Ata da décima nona sessão ordinária, primeiro período da primeira Sessão 
Legislativa, da décima quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, realizada de forma online e transmitida pela página do Facebook 
da Câmara Municipal, às dezoito horas do dia quatorze de junho de dois mil e vinte e 
um, registrada a presença de todos os vereadores. Considerando o envio 
antecipado das Atas de n.° 022, da Sessão Extraordinária do dia 27 de maio, e n.° 
023 da Sessão Ordinária do dia 31 de maio, nos termos do Artigo 159 do Regimento 
Interno, o Presidente colocou as mesmas individualmente em discussão e ambas 
foram aprovadas sem ressalvas. Após, comunicou que a ata da sessão ordinária do 
dia 07 de junho seria apresentada para discussão na próxima sessão. Iniciando o 
uso da TRIBUNA o Vereador JULIO contou ter recebido uma solicitação por 
moradores da região de Rio Claro pedindo a manutenção e conservação da estrada 
de São Domingos a Rio Claro e como recebeu esse pedido um pouco em cima da 
hora da sessão não teve tempo de ver com a equipe técnica da casa, mas lembrava 
que o presidente já havia solicitado este serviço e assim reforçava o pedido ao 
Executivo para que, se possível, executasse esse serviço do qual tinha recebido 
alguns vídeos e fotos de trechos que estariam dificultando o tráfego, e que a partir 
do próximo dia iria verificar se já existia esse pedido e caso não tivesse sido 
encaminhado apresentaria nova Indicação de Serviço, mas comentava para reforçar 
o pedido de recuperação o mais breve possível para atender a solicitação desses 
moradores. O Vereador LAURICI iniciou contando que também tinha sido procurado 
por moradores da região citada pelo Vereador Julio, que talvez tenha sido a mesma 
pessoa, e que repassou as mesmas informações de que já existia um pedido 
apresentado pelo Presidente e também pelos Vereadores João Prestes e Marino e 
que provavelmente estaria nas mãos do Executivo aguardando o momento para 
serem feitas essas estradas. Contou que esteve no dia anterior na comunidade de 
Mansani e pode presenciar que a partir da estrada principal a estrada que dava 
acesso à comunidade tinha recebido um trabalho muito bem feito e muito bem 
elaborado, e chegando na comunidade perguntou aos moradores se era o município 
quem estava fazendo esse trabalho quando os moradores em tom de brincadeira 
falaram que sim, mas na verdade era uma empresa que estaria retirando uma 
floresta mais adiante e fez esse trabalho muito bem feito e muito bem planejado. 
Baseado nisso falou que não apresentaria uma Indicação de Serviço, mas repassou 
ao Vereador Ismael enquanto líder do prefeito, a solicitação em relação às estradas 
que davam acesso às propriedades visto que a parte difícil essa empresa já tinha 
feito e facilitava bastante a vida do município até porque não era uma comunidade 
tão grande e mesmo sabendo da dificuldade de encontrar cascalho naquela região 
era uma comunidade perto da cidade e perto também da de outras cascalheiras e 
assim estava bem mais fácil do Executivo atender melhor aquele povo com relação 
às estradas. Assim deixou seu pedido ao Vereador Ismael sabendo do compromisso 
que o mesmo junto com o Executivo também tinha com o município, e assim como 
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tinha notícias de moradores que em outras comunidades estava ficando um trabalho 
bem feito deixava também esse pedido para os moradores da comunidade Mansani 
de um modo geral. O Vereador DIMAS confirmou que havia feito o pedido para as 
estradas da região citada pelos Vereadores Julio e Laurici citando as comunidades 
de Matão, São Domingos, Santa Rita, Tancredo Neves, Área Indígena e também do 
Bom Retiro. Disse que sabia que as demandas eram muito grandes, mas os 
trabalhos vinham sendo feitos e os serviços de patrolamento nesse dia estava na 
comunidade de Bom Retiro e como era uma estrada que estava bastante danificada 
estava dando bastante trabalho, mas podiam ver que estava sendo executada a 
obra. Contou que tinha conversado com o Secretário de Obras Eido de Almeida 
Campos em relação às pontes e que no último sábado fez o estaleiro das madeiras 
que seriam usadas na Ponte dos Nunes a qual seria toda recuperada e para isso 
teve a doação de madeiras de uma empresa próxima a Fazenda do senhor Antonio 
Novak e também estava no planejamento a recuperação de três pontes na região de 
Bom Retiro que seriam executadas, das quais o secretário lhe informou também que 
já estavam prontas as vigas de madeira no lugar chamado "Lixão" e que seriam 
levadas para Bom Retiro para as quais disponibilizaria um caminhão para fazer o 
transporte dessas vigas ainda nessa semana e assim acreditava que logo estaria 
tendo um melhor acesso a essa comunidade onde estava precária a situação, 
porém, estavam trabalhando juntos para que esses serviços fossem realizados. 
Falou também que estava muito feliz com as águas nas comunidades do interior 
através dos poços artesianos que vinham falando há várias sessões contando que 
estava sendo executada a obra desde o Posto de Saúde até a comunidade de Rio 
Claro, o que também seria feito posteriormente no Assentamento Santa Rita e assim 
estava acompanhando os trabalhos parabenizando a administração, pois mesmo 
sabendo que a demanda era muito grande; que o município tinha bastante estradas 
muito degradadas, juntos, vereadores e prefeito, conseguiriam a recuperação. Na 
ORDEM DO DIA constou em segundo turno de votação o Projeto de Lei n.° 
013/2021 reconhecendo a prática de atividades físicas como essenciais para a 
população. Sem receber comentários o projeto foi aprovado com todos os votos 
passando a constar como Lei n.° 997/2021 - "Reconhece a prática da atividade 
física e do exercício físico como essenciais para a população de Inácio Martins - PR, 
em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem 
como em espaços públicos", sendo encaminhado para sanção. Em primeiro turno 
constou o Projeto de Lei 016/2021 para alterar o orçamento do município visando a 
aplicação dos recursos oriundos da operação de crédito autorizada pela Lei n.° 
996/2021, aprovada na sessão anterior, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte 
mil reais). Colocado em discussão o projeto não recebeu comentários e foi aprovado 
em primeiro turno com todos os votos favoráveis. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL 
apenas o Vereador GILBERTO BELLO usou a palavra para contar aos pares que na 
semana anterior esteve visitando a carvoeira do senhor Joacir, no Parque Industrial, 
para o qual havia solicitado serviços do município no ano passado para ampliar a 
empresa com a instalação de mais uma caldeira. Falou que esse era um grande 
gerador de empregos na cidade e que na ocasião visitou todo o entrono da empresa 
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e pode observar que era muito interessante a produção de carvão ativado de pinus e 
com essa nova unidade iria gerar em torno de mais quinze empregos. Destacou que 
a economia do município era aquecida em uma grande porcentagem pela produção 
de carvão de pinus que vinha gerando renda para os trabalhadores da cidade e 
também rural, sendo um porta aberta nos últimos anos e que era muito bom por ser 
produzido com uma madeira que não causava prejuízos ecológicos, 
consequentemente sem problemas com o IDAMA e com o IAP, e assim o povo vinha 
ganhando seu sustento. Outro assunto que comentou foi com relação à crise hídrica 
que o Estado do Paraná estava vivendo e parecia que o governo do estado estava 
fechando os olhos para essa crise. Citou o exemplo de moradores do Assentamento 
Evandro Francisco, senhor Ivan e Dona Terezinha, que lhe mostraram de onde 
retiravam água para sua propriedade sendo de um poço há cerca de cento e 
cinquenta metros da casa, que já estava quase seco, e caso viesse a secar ficariam 
sem água, e contou ainda que nessa comunidade tinha sido feito um poço artesiano 
que apresentou problemas e assim teria que ser feito outro. Da situação disse que o 
Governo do Estado e a SANEPAR não estavam nem aí, lembrando há quantos anos 
existiam poços artesianos nas comunidades e não eram feitas as ligações, 
lembrando que desde a legislatura anterior onde já era vereador encaminhavam 
ofícios para seus representantes e todos os vereadores se empenhavam, pois 
estavam tratando de água para consumo e por isso deveria ter a ligação dos poços, 
mas o governo Ratinho Junior não estava nem aí. Disse que esse era um protesto e 
um repúdio seu nesse aspecto da SANEPAR onde o governo deveria tomar 
providências o quanto antes, pois não era só aqui em Inácio Martins, e os 
agricultores estavam sofrendo com isso, contando que em alguns casos as mulheres 
já estavam precisando lavar roupas em rios a longas distancias devido à falta de 
água. Encerrou sugerindo novamente enviarem ofício à SANEPAR e ao Governo do 
Estado para que fossem tomadas as providências e feitas ligações nas comunidades 
onde tivessem os poços artesianos, deixando esse lamento pelo descaso do 
governador nessa crise que não deveria se encerrar logo com tendência a piorar, e 
assim as comunidades do interior vindo a sofrer. Nada mais havendo a ser tratado o 
Presidente declarou encerrada a presente sessão ficando convocada a próxima 
sessão ordinária para o dia vinte e um de junho, no horário regiment I, novamente 
de forma online. Lavrou-se a presente ata que após aprovada foi assinc da e e *dos 
os presentes. 
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