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ATA n.° 026/2021 

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

Ata da vigésima sessão ordinária, do 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 vinte e um de junho de dois mil e vinte 

	

-. 	 e um, registrada a presença de todos os vereadores. O Presidente declarou aberta a ,. 

	

.. 	 Sessão e considerando o envio antecipado das Atas de n.° 024, da Sessão Ordinária .. 
do dia 07 de junho, e n.° 025 da Sessão Ordinária do dia 14 de junho, nos termos do 
Artigo 159 do Regimento Interno, colocou as mesmas individualmente em discussão 
e ambas foram aprovadas sem ressalvas. Em seguida constaram as Indicações de 
Serviço de n.° 071/2021 do Vereador Eido indicando ao Poder Executivo Municipal 
"a necessidade de que seja disponibilizado, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, serviços de fisioterapia específicos às pessoas de Inácio Martins, que se 
encontram em recuperação pós COVID-19", e n.° 072/2021, do Vereador Ismael 
solicitando "Reparos no pavimento da Rua Tiburcio Cavalcanti, esquina com a Rua 
Dom Pedro II, próximo ao viaduto de saída para Guarapuava", devidamente 
encaminhadas ao prefeito municipal. Encerrando o Expediente constou a leitura do 
Ofício n.° 20/2021 da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná falando sobre a 
Portaria n.° 113/2021 que tornou obrigatória a atualização dos dados dos rebanhos 
entre os dias primeiro de maio e trinta de junho de 2021, após o estado ter sido 
reconhecido como "Livre de Febre Aftosa sem Vacinação" e alertando que na data 
do ofício, 18/06/2021 pelos sistemas da ADAPAR esse município estava com 
apenas 61% das propriedades comprovadas. O referido ofício ainda pediu a união 
de esforços para a divulgação junto aos produtores para que se regularizassem a 
tempo, salientando que os inadimplentes estavam sujeitos a multa no valor R$ 
1.135,00 (hum mil, cento e trinta e cinco reais), referente a 10 (dez) UPF's e deixou 
disponibilizado o telefone de número (42) 3422-7554 para contato. Iniciado o uso da 
TRIBUNA o Vereador ÉLCIO usou a palavra para destacar que na última sexta-feira, 
dia dezoito de junho, o município teve a visita do Deputado Estadual Hussein Bakri 
onde tiveram uma importante reunião com a presença também do Vereador Julio, do 
presidente da casa Vereador Dimas, representantes do Executivo como o prefeito, 
vice-prefeito, secretários municipais e lideranças da comunidade, num importante 
debate sobre os caminhos e o futuro do município. Como os vereadores sempre 
destacavam acrescentou que precisavam dar ênfase aqueles deputados que 
estavam sempre contribuindo, colaborando e trazendo recursos para o município 
sendo o Deputado Hussein Bakri um desses, pois estava há vários anos 
direcionando recursos através de emendas parlamentares o que estava contribuindo 
em muito, tanto na educação com o transporte universitário, como na agricultura 
disponibilizando maquinários e equipamentos agrícolas, contribuindo com a 
manutenção das estradas rurais e urbanismo, então, já fazia vários anos que o 
deputado Hussein Bakri vinha contribuindo com o município. Contou que para esse 
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ano já estava prevista a continuidade dessa parceria com investiment s que 
chegavam a quase cinco milhões de reais em tabela específica que deixou 
disponível para verificação dos nobres vereadores. Disse ter usado a Tribuna para 
dar essa ênfase considerando que precisavam pedir, mas precisavam também fazer 
esse reconhecimento como os vereadores já vinham fazendo ao longo das sessões. 
Ainda destacou que aproveitou o momento para reforçar o pedido que já tinha feito 
ao gabinete desse deputado, de recursos através de emenda parlamentar para 
complementação da pavimentação da Rua Barão de Capanema, sendo um recurso 
que ainda não estava direcionado e nem previsto, mas na ocasião o deputado se 
colocou a disposição para buscar mais esse recurso complementar, além do que já 
estava previsto para o município. O Vereador JORGE BOEIRA falou que usava a 
Tribuna para deixar seus sentimentos, pois nos últimos dias puderam ver e ouvir 
notícias de mais quinhentas mil vidas perdidas para a COVID-19 no Brasil, situação 
que era muito triste e alarmante deixando famílias abaladas psicologicamente e 
outras sem rumo por terem perdido quase todos os membros da família, sem 
expectativa de um futuro melhor. Falou que lhe chamava a atenção o que estava 
acontecendo mais próximo do município, pois no Estado do Paraná na última 
semana registrava-se mais de cento e cinqüenta por cento de mortes por COVID 
vendo que isso era um descaso com a saúde pública do estado porque quando a 
pandemia iniciou existiam hospitais de campanha por todo lugar para atender os 
pacientes e no momento tinha uma fila de mais de quinhentas pessoas esperando 
UTI's e mais de trezentas esperando um leito, o que era indignante para a 
população e o Governo do Estado vinha dizer que o aumento de mais de cento e 
cinqüenta por cento no número de mortes era porque dados não tinham sido 
atualizado e assim, se o Governo não teve a capacidade de atualizar os dados 
jamais teria capacidade de fazer um planejamento para salvar vidas, por isso ficava 
indignado com o Governo do Estado que poderia ter usado dinheiro da educação 
que tinha sido gasto muito pouco nos últimos dois anos e investido em saúde pública 
pensando em salvar vidas. Contou que tinha perdido amigos e pessoas próximas por 
falta de um leito de UTI, deixando assim sua indignação ao governo estadual que 
em sua opinião era péssimo em plena pandemia, questionando quando iria acordar, 
como também os deputados, se iriam acordar apenas no próximo ano por ser ano 
eleitoral, pois já estava na hora de cobrarem do governador por uma iniciativa. 
Afirmou aos pares saber que viviam em um município totalmente dependente dos 
governos e não tinham muito o que fazer, por isso estavam sofrendo juntos, e assim 
não podiam cobrar apenas do Governo Federal, mas no estado, no governo Ratinho 
Junior as expectativas eram tantas e estava decepcionado com o governo no setor 
de saúde por estarem se perdendo vidas, não apenas pela COVID, mas sim por falta 
de organização na área de saúde e falta de respeito com as famílias. Encerrou 
registrando seus sentimentos às famílias das mais de quinhentas mil vidas perdidas. 
O Vereador JULIO contou ter sido procurado por moradores da comunidade de 
Papagaios na semana anterior sobre a situação do poço artesiano do local 
lembrando já ter feito um ofício à SANEPAR pedindo a ligação desse poço, 
destacando a intervenção que já tinha sido feita pelo Vereador Laurici ao Secretário 
Sandro Alex. Contou que na semana anterior a população da comunidade tinha 
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passado uma dificuldade grande por falta de água e assim lhe fizeram a s icitação 
novamente. Falou que, como a SANEPAR já havia lhe enviado uma reposta com um 
prazo e ao município não cabia fazer mais nada faltando apenas a ligação e efetivar 
a distribuição de água, e também participando da reunião com o Deputado Hussein 
Bakri ao ter oportunidade de falar com o mesmo solicitou sua influência como líder 
do governo para que conversasse com alguém da SANEPAR para agilizar essa 
ligação e tendo o deputado ouvido sua solicitação felizmente nessa semana lhe 
informou já ter agendado uma audiência com diretores da SANEPAR, e 
provavelmente na próxima quarta-feira uma equipe da prefeitura estaria indo até, 
Curitiba e deveria estar indo junto para essa audiência na qual solicitariam essa 
ligação o quanto antes, pois a comunidade estava sofrendo, e os moradores que lhe 
procuraram até tinham pedido sua intervenção junto ao prefeito, para que levasse o 
caminhão pipa para atender os moradores, e na ocasião respondeu que já tinha 
encaminhado esse ofício à SANEPAR, pedido também já feito pelo Vereador Laurici, 
e assim estavam buscando uma solução o mais rápido possível, e mesmo assim 
estaria conversando com o deputado, falando isso para dar conhecimento aos 
demais vereadores de que estariam durante a semana levando essa reivindicação e 
no decorrer da semana estaria repassando as informações. Concluiu acrescentando 
que a crise de água no Paraná já era uma realidade e o município que nunca tinha 
sido acometido já estava passando por dificuldades, e esses poços artesianos nas 
comunidades do interior fariam uma grande diferença. Na ORDEM DO DIA constou 
em segundo turno de votação o Projeto de Lei n.° 016/2021 sobre abertura de 
crédito adicional especial no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para 
cumprimento das despesas previstas na Lei n.° 996/2021 que autorizou o Poder 
Executivo Municipal a contratar Operação de Crédito com a Agência de Fomento do ' 
Paraná S.A. Sem receber comentários durante a discussão e aprovado com todos 
os votos o projeto passou a constar como Lei n.° 998/2021 - Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento 
do município de Inácio Martins - PR, para o exercício de 2021 no valor de R$ 
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), e foi encaminhado para sanção. Em primeiro 
turno constou o Projeto de Lei n.° 011/2021, das Diretrizes para elaboração do 
Orçamento para o exercício de 2022. Em discussão o projeto também não recebeu 
comentários sendo aprovado em primeiro turno com todos os votos favoráveis e o 
presidente determinou seu retorno para votação em segundo turno após o prazo 
regimental. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL o Vereador GILBERTO BELLO usou a 
palavra para falar sobre um pedido de moradores da região do Assentamento 
Evandro Francisco até São Domingos que lhe solicitaram o envio de ofício ao 
Deputado Alexandre Curi. Tendo atendido a solicitação e encaminhado o referido 
ofício, de n.° 067/2021, fez a leitura do documento no qual solicitou os préstimos do ' 
deputado no sentido de indicar ao Governo do Estado emenda parlamentar visando 
a pavimentação de trecho de uma estrada rural desse município através de 
calçamento com pedras irregulares. Explicou que o trecho de estrada a ser atendido 
com a indicação da referida emenda ficava no local conhecido como Serra dos 
Moreiras, na estrada entre as comunidades de Assentamento Evandro Francisco até 
São Domingos, passando pela propriedade do senhor José Artur, que por ser um 
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itrecho íngreme dificultava o uso pelos pequenos produtores residentes nas 

redondezas. Endossou as palavras do Vereador Jorge Boeira em relação à falta de 
ações do Governo do Estado para o combate ao COVID-19 falando também sobre a 
falta de ações do Governo Federal que estava desprestigiado em quase todo o 
mundo, deixando também seu lamento pelas mais de quinhentas mil mortes tendo 

	

. 	 chegado à média de mais de quatro mil mortes em um único dia na pandemia que .. 

	

-* 	ainda estava fora de controle, afirmando que deveriam agradecer a Deus por 
estarem vivos, pois no dia seguinte ninguém sabia o que podia acontecer. O 

	

- 	 Vereador JOÃO PRESTES falou sobre o interior do município agradecendo ao 
prefeito por estar atendendo seu pedido na estrada da Pinheira, sentido Faxinai do 
Posto, Alemainha, Góes Artigas e Boa Vista, até onde deveria ser feito, 
agradecendo o Chefe do setor Élcio Campos, pelos serviços realizados em que 
estavam ficando boas as estradas. Também falou sobre a COVID-19 afirmando que 
era triste verem tantas pessoas sofrendo e questionou o que estaria acontecendo 
com a vacinação, pois no município ainda estava na faixa de cinqüenta e nove anos 
e disse esperar que viessem mais vacinas e assim as coisas fossem se ajeitando, 
pois estava difícil para todos com as pessoas andando com medo, mas com a ajuda 
de Deus tudo deveria se ajeitar. Antes de encerrar o Presidente informou aos pares 
que na próxima sessão ordinária seriam votadas as Contas do Executivo Municipal, 
Exercício de 2019, com o Parecer Prévio do TCE/PR pela "REGULARIDADE" das 
Contas. Informou também que o Chefe do Executivo Municipal e titular das Contas 
seria devidamente notificado sobre a referida votação, podendo participar da sessão 
caso assim quisesse. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente 
sessão ficando convocada nova sessão ordinária para o dia vinte e oito de junho, às 
dezoito horas, novamente de forma on-line. Da sessão foi lavrada a presente ata 
que após lida e achada de conformid de foi ass 	os vereadores presentes. 
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