ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO
SUL, REALIZADA ÀS DEZENOVE HORAS DO DIA VINTE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E
DEZESSETE. PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO. TRIGÉSSIMA SÉTIMA LEGISLATURA.

Presidente: NEREU EDMUNDO DAL LAGO
Secretário: MIGUEL ANGELO PISSINI MAGANANI JR.

Presente todos os Vereadores conforme assinatura no Livro, o Presidente
declarou aberta a Sessão , cumprimentando a todos os presentes, agradeceu
a presença do Ex vereador Artur e Paulo Ferreira atual Ouvidor do Município. O
Vereador Eduardo solicitou verbalmente seguindo o Regimento Interno a
dispensa da leitura da Ata, colocada em votação o pedido foi rejeitado com o
voto favorável do vereador Picheth e a Ata será lida, em justificativa de voto
o Vereador Geraldo diz ter votado enganado devido o Presidente ter invertido
a pergunta; após feita a leitura da Ata pelo Secretario a mesma foi aprovada.
Em justificativa de voto o vereador Picheth diz que a Ata fica em Edital e que
os vereadores tem acesso assim que a mesma fica pronta e que votou contra
por este motivo, e a população interessada no conteúdo da mesma pode
dirigir-se ao mural da Câmara onde a Ata é colocada para que todos tenham
acesso a seu conteúdo. Passou-se a leitura das correspondências: ofício nº 89
referente aos projetos números 003 e 004/2017; Ofício nº 093, referente aos
projetos nº 005 ao 007; projeto nº 002 do Legislativo, projeto nº 003 Legislativo,
Projeto nº 004 do Vereador Nereu. Projeto de Resolução nº 001/2017,
Legislativo. Ofício nº 031 da Promotoria
comunicando a chegada do
promotor. Passou-se a ordem do Dia: Projeto nº 001 de Lei Ordinária “Concede
o Título de Vulto Emérito de São Mateus do Sul AO Dr. Fábio Bastos Stica”.
Em primeira discussão o Vereador Nereu convidou ao Vice Presidente para
assumir a Mesa e fez uso da Tribuna para defender o Projeto que é de sua
autoria; cumprimentou a todos os presentes e diz que o projeto é para
conceder um Título ao filho de São Mateus pois o Fábio é filho da terra, pois
a homenagem na sua opinião é muito justa, pois o mesmo foi eleito pelo
Ministério Público para ser Conselheiro em Brasília pelo mandato de dois
anos, falou que qualquer um dos vereadores podem homenagear as pessoas
que se destacam no cenário nacional, e que na sua opinião é justa a
homenagem pois o mesmo presta um trabalho de relevância ao pais, falou de
seu orgulha quando ouve notícias de destaque de pessoas da cidade, e que o
mesmo é merecedor da homenagem pelo trabalho que ele faz para o pais e
com certeza o mesmo sente orgulho de ser sãomateuense, e solicitou apoio de
todos os vereadores para aprovação ao referido projeto; também colocou que
o projeto teve parecer dos advogados favoráveis e que o mesmo deve servir
de incentivo aos mais jovens a seguir o caminho do bem, e que com certeza
os seus familiares devem sentir orgulho do sucesso que o Fábio conseguiu
alcançar. No aparte o Vereador Picheth cumprimentou a todos, falou que
homenagear a família Stica é fácil , relembrou que Dona Marília foi sua
primeira patroa e que o Seu José veio da Lapa para trabalhar na Lapeana e
por intermédio de seu avô conheceram a Petrobras e começou a trabalhar na
empresa, depois formou a Farmácia Avenida e tiveram comércio por vários
anos no Município; destacou o nome de muitos sãomateuenses que se
destacam no cenário nacional , o Dr. Tibério, Roberto Wolff, pessoas que

saíram dos bons ensinos do Colégio São Mateus, da Escola da Dona Titina e
o Colégio Novo Ateneu, muitos jovens da época passaram nas Faculdades
Federais sem cursinhos e isso demonstra que a educação é a base de tudo, é
um investimento, parabenizou ao Vereador Nereu pelo Projeto. Nereu
agradeceu ao Picheth, e falou ser gratificante voltar a ser vereador com um
Picheth pois muito aprendeu com o pai, o Pichetinho se assim o mesmo lhe
permitir chamar. Colocado o projeto em votação sendo essa nominal,
aprovado por todos os vereadores. Passou-se as proposições: Requerimento
nº 001, requer ao Senhor Presidente, após ouvido o Plenário, que oficie os
representantes da empresa SANEPAR ( Companhia de Saneamento do
Paraná) para prestarem esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos/
projetos realizados junto ao Município de São Mateus do Sul em especial
sobre a estação de tratamento de esgoto da SANEPAR localizada na Colônia
Iguaçu . Informo que o critério quanto a designação de data para realizar
esclarecimentos seja conforme a disponibilidade de seus representantes,
conquanto que seja preferencialmente
em Sessão ordinária realizada ás
segundas feiras , às dezenove horas. Eduardo. O proponente Dr. Eduardo diz
que esteve na Colônia Iguaçu e em conversa com os moradores que a
demanda já vem a tempos e que a presença dos representantes é para que
possam tirar as dúvidas e saber o que foi e o que está sendo feito pela
empresa, como não possuem conhecimentos técnicos na área nada melhor
que os funcionários para esclarecerem. Fernanda cumprimenta a todos,
parabenizou o Dr. Eduardo pelo requerimento, comentou que a empresa se
fez presente no ano anterior na Casa de Leis e que seria importante que os
vereadores soubessem quais foram as ações propostas e as quais foram
realizadas até o momento. Em votação o requerimento foi aprovado. Em
justificativa de voto o Vereador Picheth falou que há um grande problema
com a SANEPAR, falou da concessão da SANEPAR e da falta de infra
estrutura, que já há projetos aprovados mas que não foram executados por
falta de recursos e o que diz o governo do Estado , e também em 2010 a
concessão foi novamente prorrogada por mais trinta anos , e que é necessário
ser feitas as cobranças junto a empresa para que não só a questão da Colônia
Iguaçu, mais dos problemas de fala de água sejam resolvidos. Requerimento
nº 002, requer ao Senhor Presidente, que oficie o Prefeito para que designe
algum servidor do Departamento de Recursos Humanos e procuradoria
jurídica do Município, a fim de prestarem esclarecimentos junto ao Plenário,
sobre a atual situação do funcionalismo público do Município, bem como se
existe estudo em andamento sobre a possibilidade de releitura e atualização
do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais , e que a data deve ser
encaminhada a Casa Legislativo por ofício, e que seja preferencialmente na
Sessão ordinária das segundas feiras a partir das dezenove horas. Eduardo diz
que em contato com o RH do Município que o Estatuto é de 1996 e que foi
sugerido é uma releitura do Estatuto, pois hoje se o funcionário necessitar de
uma Perícia ele só irá passar após noventa dias de afastamento, e que o
Departamento está tendo muito problemas e que os funcionários estão sem
saber o que fazer, e que a releitura dos dias atuais se faz necessário. O
Presidente comunica que o Dr. Eduardo e a vereadora Fernanda podem
discutir o requerimento mas não podem votar pois fazem parte do quadro de
funcionários. Aprovado o requerimento, em justificativa de voto o vereador
Picheth diz que conhecendo o Gestor acha difícil que o mesmo libere algum

funcionário para que venha até a Câmara, e que qualquer demanda neste
sentido deve se convocar o Sindicato e o Secretário de Administração. O
Vereador Eduardo diz que o Secretário já colocou-se a disposição e que se
fará presente, e que será importante a participação do Sindicato. Requerimento
nº 003, requer ao Senhor Presidente que oficie os representantes do Núcleo
de Desenvolvimento e Empreendedorismo e o Comercio Sindilogista (CDL)
para prestarem esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos e projetos
realizados junto ao Município de São Mateus do Sul, e que no ofício
encaminhado o órgão designe a data para realizar os esclarecimentos e
disponibilidade de seus representantes. Eduardo diz que devido ao grande
número de desemprego, e que é oportuno a participação desses órgãos para
que seja repassado aos vereadores quais os projetos que esses órgãos tem
para o município. Requerimento nº 004 requer ao Senhor prefeito, que
encaminhe cópias dos procedimentos licitatórios e esclarecimentos sobre a
execução das obras de pavimentação asfáltica na Colônia Iguaçu . Eduardo diz
ser uma outra demanda e sendo que as obras estão paradas é necessário
que se conheça as licitações. Picheth diz que naquele asfalto há vários
contratos pois tem recursos próprios, Emendas Federais e solicitou do
vereador saber sobre qual contrato. Eduardo diz que teve quarenta e sete por
cento de recursos próprios , o Presidente diz entender que devem receber as
informações no conjunto total, aprovado. Requerimento nº 005, que seja
apreciado em regime de urgência, nos termos do Artigo 142, Parágrafo
primeiro , III do Regimento Interno da Casa de Leis, os projetos de Lei nº 002 e
003/2017 iniciativa do legislativo e o projeto de Resolução nº 001/2017. Nereu ,
aprovado. Requerimento nº 006, requer que seja oficiado o Senhor Prefeito
Municipal solicitando informações sobre a realização dos convênios e valores
a serem pagos (incluindo a data do primeiro pagamento) referente a
instituições prestadoras de serviço da rede sócio assistencial do município
(APAE, ADOLESCENTRO, LAR SÃO MATEUS) bem como envie cópias a
Casa de Leis dos respectivos convênios e da deliberação e aprovação por
parte do CMDCA> Fernanda e Julio; a vereadora Fernanda falou que a
manutenção das instituições depende desses convênios para continuarem o
atendimento as crianças e adolescentes e que é importante que eles
verifiquem as datas e os valores que são repassados as instituições.
Aprovado. Indicação nº 001, que seja realizado estudos sobre a viabilidade de
aumento da quantidade nos estacionamentos na posição diagonal no centro
do município. Nereu em discussão diz que devido ao grande número de carros
mesmo com as melhorias que foram feitas na Gestão passada não resolveu e
se faz necessário providências pois até os funcionários das lojas que vem
trabalhar de carro chegam cedo e as vagas ficam ocupadas o dia todos e com
esta indicação espera que estudos sejam feitos para melhorar o trânsito
principalmente na área central. A Vereadora Marta cumprimentou o vereador
pela iniciativa, e que realmente a situação do trânsito é complicado mesmo, diz
ter analisado o projeto do ESTAR e que o mesmo foi aprovado mais não foi
executado pois d amaneira que foi aprovado nenhuma empresa irá executar, e
que o foi colocado pelo vereador Nereu é viável, é questão de organização,
espera que aconteça rapidamente alguma coisa para melhorar. Fernanda
também parabenizou ao vereador Nereu e falou ser importante que seja
analisado o projeto ESTAR e ver o que da para ser aproveitado inclusive de ser
realizado com funcionários públicos, e que se tiver como fazer devem agilizar

pois realmente a população necessita que o trânsito melhore. Picheth diz que
o projeto é do Executivo e que se tornou inviável por Emendas apresentadas e
aprovadas com parecer jurídico contrário, e que juntos com a administração
devem propor que seja feito uma nova licitação para ser viabilizado o projeto,
pois todos os município ao redor de São Mateus tem ESTAR, e que melhorias
tem que serem realizadas na s ruas próximas ao centro que irá descentralizar o
fluxo de veículos da Avenida Ozy Mendonça de Lima. Indicação nº 002, que
seja colocado redutor de velocidade na rua Ledy Afonso Roderjan com a rua
João Bettega. Nereu, falou que na sua época era lombada, e só quem já
perdeu um ente querido, pois a vida é o nosso maior bem , e que se faz
necessário pois os carros cada dia mais velozes e só com redutores é que os
motorista dão aquela segurada. No aparte a vereadora Marta parabenizou
mais uma vez o vereador Nereu pela Indicação e sugeriu que seja feito estudo
para saber todos os pontos que são necessários as lombadas. Nereu diz que
os donos dos carros não gostam das lombadas , mas para evitar tragédias se
faz necessário. Indicação n º 003, que encaminhe ao governo do Estado
proposta de doação ao Município do terrenos de propriedade do D.E.R.
(Departamento de Estradas e Rodagem) localizados em Fluviópolis e na
localidade da Tesoura. Marta diz ter feito a indicação porque esses terrenos
estão abandonados há mais de dez anos e que se o Município ganhar do
governo poderiam descentralizar e ocupar os mesmos até como um pátio de
máquinas ou um CMEI, o da Tesoura já foi até cogitado para o centro de
reabilitação, reforçou que o município tem um número muito grande de
quilômetros de estradas rurais e somente com a descentralização poderão
amenizar um pouco o problema. Julio, cumprimentou a todos parabenizou a
vereadora Marta pela indicação e que realmente a descentralização é a melhor
maneira de atender as demandas do município. Indicação nº 004, que seja
procedida manutenção nos cemitérios Municipal e no da Colônia Taquaral.
Marta falou que as pessoas estão cobrando principalmente nas redes sociais,
pois não somente nos cemitérios em vários lugares da cidade há lixões
espalhados e que se faz necessário fazer a conscientização da população.
Indicação nº 005, que o Executivo Municipal efetue estudos para a viabilidade
da construção de um Posto de Saúde na localidade da Vargem Grande.
Geraldo agradeceu a todos os presentes diz ser um sonho da comunidade pois
só na administração do Dr. Ledur conseguiram que o médico fosse atender na
comunidade e o atendimento acontece na igreja que cedeu espaço e que ele
tem dúvida se nessa administração irá continuar pois já teve experiências nas
administração do Luiz Adyr que prometeram e não cumpriram. Marta diz que
realmente é obrigação dos políticos de atenderem a população no geral, e que
o prefeito tem que ter prioridades mas não pode deixar de atender a todos, e
por isso ela continua a achar que a descentralização é a solução pois senão
irá continuar a beneficiar os puxa sacos e as máquinas sempre ficam com
a=os amigos. Val falou que todas as comunidades serão atendidas e que todo
o município está com problemas e não resolve a patrola fazer um pedaço e
deixar outro. Marta diz que o vereador interpretou como quis, pois quando ela
falou em descentralização e que está se vivendo numa era em que as pessoas
não são bobas e gostam de participar e que devem trabalhar politizando as
pessoas, e que se for colocado grupos de trabalhos descentralizados as coisas
poderão melhorar e atender a todos sem distinção. Nereu diz que na próxima
sessão não irá permitir discussão sem a permissão para que reine a paz pois

aqui é a Casa de leis e a discussão se faz necessária, e que o assunto era
Posto de Saúde, foi para patrola, estrada e que esta falando como orientação
pois estão no início dos trabalhos e a paz se faz necessário. Dr. Eduardo,
aproveitando a Indicação do vereador Geraldo diz que as pessoas tem que se
conscientizarem que o atendimento e a porta de entrada no SUS e na
comunidade na unidade Básica, pois as pessoas continuam a supor lotar o
ambulatório central e o PA e a população tem que ser consciente que o
atendimento tem que ser na sua comunidade. Fernanda parabenizou o
vereador pela Indicação, e que cabe ao executivo executar as políticas
públicas e que as unidades básicas devem serem mantidas, também falou que
na Vargem Grande já há um terreno onde funcionava a escola que pode
ser utilizado. Indicação nº 006, para que seja disponibilizada pelo menos uma
máquina retroescavadeira
e um caminhão para
atender situações
emergenciais nas estradas nas estradas do município por ocasião da colheita
da safra 2016/2017 em nosso município. Julio e Fernanda. Júlio diz que foi
analisado o início da colheita e que se faz necessário ter no mínimo um
caminhão e uma máquina para socorrer os agricultores. Nereu parabenizou
aos vereadores pela Indicação e que os agricultores estão sentindo na pele
as dificuldades das estradas rurais, e que realmente o município é muito
grande e que as dificuldades são grandes e que o sucateamento das máquinas
também prejudicou o município, falou da solicitação feita a alguns deputados
para que a patrulha do DER para ajudar, são conhecedores da prioridade que
é saúde e educação e os demais vão empurrando , e que foram eleitos para
lutarem em benefício da população em geral, pois a agricultura é a base do
Município e tem que ser olhada com mais carinho por todos. Marta parabenizou
os vereadores pela indicação e que o Geraldo cuidou bem de sua
comunidade e que todos querem cuidar
bem do município. Geraldo
parabenizou pela indicação e diz que nessa gestão ele esta achando que não
terá máquinas trabalhando do outro lado do rio e que vereador ele sabe que
não é para fazer estrada mas o povo fosse a agricultura o Município já teria
parado, e que ele realmente na administração do Dr. Ledur teve estrada boa e
espera que o Luiz Adyr faça as estradas. Picheth diz que está na discussão
para tentar explicar como funciona e que Sá será modificada a situação
quando todos forem atendidos na totalidade sem distinção de quem é amigo
ou não dos vereadores, e que devem repensar o projeto porteira adentro pois
assim todos serão atendidos sem distinção. Julio falou que o Porteira a Dentro
é realmente o programa que ajuda a todos os agricultores. Indicação nº 007
para que o Executivo Municipal elabore projeto de lei para criar Programa
Fundo Rotativo para as escolas municipais. Marta diz que não somente para
as escolas municipais mas também para os CMEIS pois dessa maneira Dara
transparência junto a população e garantirá autonomia das comunidades
escolares que não irão ter que ficar esperando por produtos de limpeza,
higiene e as coisas básicas, farão os responsáveis fazer cotações de preço e
comprarem as coisas básicas , é um processo muito mais dinâmico. Picheth
falou que a professora é prova que o Fundo da certo pois quem conhece a
escola que ela é Diretora sabe de como funciona, que este fundo foi criado no
Governo Jaime Lerner e que o dinheiro que vem para a escola é administrado
pela comunidade escolar e a comunidade se torna mais participativa, e solicitou
que seja convidado o Secretário de Educação para que o mesmo veja se
consegue colocar já no orçamento para o segundo semestre, o Vereador

Nereu diz que o Secretário já foi convocado para estar na Câmara no dia seis
de março. Picheth solicitou que o Vereador conceda que todos os vereadores
assinem a indicação. Passou-se ao uso da Tribuna; Marta cumprimentou a
todos os presente, falou a respeito do assunto que foi muito divulgado durante
a semana que se passou , do incêndio que ocorreu na antena de televisão e
que muito se fala mas que providencias tem que serem tomadas pois os
moradores próximos estão em perigo pois a referida torre pode cair e depois
da tragédia acontecer não resolve; também falou das antenas menores que
foram colocadas na torre e gostaria de saber se as pessoas tem contrato com
o Município para utilização, diz que foi solicitado pelo vereador Picheth que
fosse feito uma cerca para que o menos tivesse um pouco de segurança, e
que devem realmente ver de quem são as antenas e juntos com a prefeitura
chegarem a um acordo para solucionar o problema. Picheth falou que usará a
Tribuna para comunicar que o mesmo esteve no instituto das Águas e que em
março irá iniciar a perfuração de dois poços artesianos, também falou que irá
a Curitiba onde se fará presente na COHAPAR e COPEL para que as Casa
sejam liberadas pois está tudo pronto e o Governo não libera a chave, também
irá no IAP e que o mesmo libere o escritório de União da Vitória pois a
população necessita do funcionamento, diz serem vereadores vinte e quatro
horas por dia, pois muito acham que o vereador só trabalha na sessão de
segunda feira; falou também a respeito da Câmara de São Mateus ser uma
das mais enxutas do estado e que isso é responsabilidade dos seus gestores,
e que isso é para que as pessoas que criticam os vereadores saibam que os
mesmos foram eleitos e trabalham em benefício da população menos
favorecida. Não houve explicação pessoal, e o presidente passou a ordem do
Di apara as Sessões Extraordinárias dos dias 22, Projetos de Leis nº 002,003
e 004 em 1ª discussão e votação e projeto de Resolução nº 001 em primeira
discussão e votação. Dia 23 (vinte e três) projetos nº 002, 003 e 004 em 2ª
discussão e votação. Ordem do Dia para a Sessão do dia seis de março
projetos números 003 ao 007 do executivo, projeto nº 001 do Legislativo em
segunda discussão e votação e proposições apresentadas até o dia três de
março, ás dezesseis horas. Nada mais havendo a tratar declarou encerrada a
presente Sessão, lavrando-se a presente Ata, assinada por que é de direito.
__________________________
MIGUEL ANGELO PISSINI MAGNANI JUNIOR
1º Secretário

__________________________
NEREU EDMUNDO DAL LAGO
Presidente

