ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014
Às vinte horas do dia 03 de novembro de dois mil e quatorze, na sede da Câmara Municipal,
reuniu-se em Sessão Ordinária a totalidade dos Vereadores, sob a Presidência do Vereador
Carlos Antonio Botte, que deu início a Sessão após a leitura e aprovação da Ata da sessão
anterior. Em pauta o projeto de Lei nº 19/2014, que cria a planta genérica de valores para
lançamento do I.P.T.U, para o exercício de 2015, o Presidente pediu que fosse feita a leitura
do ofício que o encaminha, e em seguida pediu que os Vereadores que participam da
Comissão de Orçamento e Finanças se reúnam para emissão de parecer, para que o mesmo
possa ser submetido a aprovação na próxima reunião. Em seguida o Presidente informou que
se encontra nesta Casa dois requerimentos do vereador Claudio, e pediu que o Primeiro
Secretário fizesse a leitura do requerimento que solicita informações da Secretaria Municipal
de Saúde. Feita a leitura do documento o Presidente deixou a palavra livre, e o Vereador Jair
fez uso da palavra para dizer que o Marcelo da Prefeitura pediu para ser convocado a prestar
esclarecimentos quando necessário, e referente ao requerimento apresentado nesta data, o
Vereador Jair perguntou à Mesa se poderia ser feita esta Convocação, sendo então
consultado o Jurídico desta Casa a respeito, e o Dr. Leonardo esclareceu que pode ser feita
esta Convocação desde que seja observado o que determina o R. Interno, que nestes casos
somente poderá ser convocado a prestar esclarecimentos em Sessão Extraordinária. A
palavra continuou livre sobre o requerimento do Vereador Claudio, e como ninguém mais quis
fazer uso da palavra sobre o requerimento, o Presidente o colocou em aprovação, ficando
então aprovado que seja encaminhado da forma como consta no requerimento, ou seja, que
seja enviado diretamente à Secretaria de saúde. Em seguida foi feita a leitura do requerimento
que solicita informações sobre os beneficiários do Vale transporte e dos estagiários, após a
leitura do documento, a palavra ficou livre e o Vereador Jair questionou se as informações
solicitadas pelo Vereador Claudio não estão disponíveis no Portal da Transparência, e foi
informado que as informações da forma como solicitadas não consta no portal, ou seja, os
nomes dos beneficiários e o período em que já prestaram serviços para a Prefeitura, e
aqueles que ainda estão prestando seus serviços. A palavra continuou livre e como ninguém
mais quis fazer uso o Presidente colocou o requerimento em aprovação, que também foi
aprovado. Em seguida a palavra ficou livre sobre qualquer assunto, e o Vereador Juarez
solicitou da administração a instalação de torneiras por todo o Cemitério, e que seja feito um

quebra molas na Rua Domingos Barbosa, esquina com a Rua Boanerges Martins Gomes, que
não existe mais a placa de identificação e os motoristas passam em alta velocidade. Disse
que já ocorreu acidentes no local, e que inclusive da forma como está, causa indecisão dos
motoristas quanto à preferencial. O Vereador Jair usou a palavra novamente para cobrar
como ficou a questão da reunião com o Zezu (Superintendente do DER), e foi informado
Vereador que a Secretária do ZEZU disse que o mesmo só vai estar disponível para
atendimento a partir de 15 de Novembro. Em seguida o Vereador Jair informou aos demais
que o correto é pedir uma lombada e não quebra molas. E pediu que seja feito reparo do
quebra molas em frente da residência do Senhor Valdemar Lazaretti, solicitando que seja feito
o alargamento do mesmo, com o formato de lombada. O Vereador Elton solicitou o envio de
documento diretamente ao Setor Rodoviário do Estado do Paraná, e que seja feito um ofício
bem caprichado por esta Câmara, pois sabe que temos condições para isso de sobra, pedindo
que seja feito uma vistoria pelo DER nesta região do Norte do Paraná, porque de Londrina
para cá quem conhece vem sem problema, mas quem não conhece acaba passando direto
sem entrar em Cafeara. Disse que a nossa cidade é pouco lembrada nas placas. Disse que
quando saímos de Londrina todas as cidades vizinhas da região consta nas placas indicativas
e Cafeara não. Que de Nova Esperança para cá também indica as cidades vizinhas e a nossa
cidade não. Então que seja enviado ofício a Secretaria de Transporte do Estado do Paraná,
pedindo informações sobre o porque que a nossa cidade está esquecida nas placas, porque é
um assunto de direito nosso. A palavra continuou livre e como ninguém mais quis fazer uso, o
Presidente colocou em aprovação os requerimentos verbais apresentados, e foram todos
aprovados. Na seqüência passou-se a segunda apreciação e votação do Projeto de lei nº
18/2014, que Cria Cargo de Chefe de Gabinete ao Executivo Municipal. Foi feita a leitura da
Súmula do Projeto e da sua Mensagem, do Parecer Jurídico e dos Pareceres das Comissões
de Orçamento e Finanças e da Comissão de Redação, Justiça e Legislação. Após a leitura
dos documentos, o Presidente deixou a palavra livre para quem quisesse discutir o Projeto de
Lei nº 18/2014, encaminhado pelo Poder Executivo. O Vereador Isaac usou a palavra para
dizer que não entende mais nada, porque o Senhor Presidente tem uma Chefe de Gabinete
que é a Drª Sirlene está aqui nesta Casa que tem nos atendido muito bem, que no começo
não era favorável, não pelo trabalho dela, porque sabe que ela tem capacidade, e tem feito
um grande serviço dentro desta Casa. Que ela tem auxiliado os Vereadores aqui de toda
maneira que ela pode, que então fica feliz de ter ela aqui dentro, e a Drª Sirlene é a Chefe de

Gabinete do Senhor Presidente e porque o Prefeito não pode ter um Chefe de Gabinete; ele
tem o Direito também. Que a Drª está nos auxiliando aqui, e o Chefe de Gabinete do Prefeito
vai atender quase 3.000 pessoas lá na Prefeitura. As pessoas que vão passar por lá ele vai
atender. Disse que sabe que não vai ser aprovado este Projeto, mais que o Prefeito tem
direito sim e então devemos aprovar para ajudar o Prefeito e mostrar que está ajudando o
povo, e não temos que olhar quem vai entrar mais sim olhar o que vai ser melhor para o povo.
Que na sua opinião vai ser bom para o povo sim, porque a Drª Sirlene é uma Excelente
Jurídica e tem dado exemplo porque que se precisa de Chefe de Gabinete, e que o Presidente
foi muito feliz na sua escolha em contratar a Drª Sirlene. Então que gostaria de ser aprovado
este Projeto de Lei, mas caso não seja, que respeita a opinião de cada um. O Presidente
teceu alguns comentários sobre a contratação da Drª Sirlene, e disse que inclusive, antes de
colocar em aprovação a Criação deste Cargo de Chefe de Gabinete, foi juntamente com o
Primeiro Secretário até o TC para pedir informações sobre a possibilidade, e colocou em
aprovação nesta Casa e o Vereador Isaac antes achou que não era necessário, mas que hoje
está com outra cabeça e diz que é de grande valia a Drª Sirlene estar aqui para auxiliar a
todos os Vereadores; mas antes quatro Vereadores votaram contra. Então que não é contra a
fala do Vereador Isaac mais só está fazendo suas considerações a respeito. A palavra
continuou livre e o Vereador Jair disse que não sabe se foi contra ou não, mas sabe que é de
grande precisão os trabalhos da Drª Sirlene, e pediu que os demais vereadores votem
favorável porque é bom ter alguém ali do lado para auxiliar, e deu um exemplo de uma
passagem que aconteceu com ele, e pediu aos senhores Vereadores que aprovem este
projeto, porque é bom para o município. Que o Dr. Leonardo deu aí o seu parecer favorável.
Mas respeita o voto de cada um. O Presidente esclareceu que na ocasião o Vereador Jair
votou contra a contratação de Chefe de Gabinete desta Casa, e esclareceu que não vê como
este projeto vem a beneficiar Cafeara e ser de Interesse Público, porque se fosse, jamais
votaria contra. O Vereador Isaac falou que quatro Vereadores votaram contra, mas não
deveríamos fazer política nesta casa, se fosse, votaria contra o requerimento do vereador
Claudio, mas é favorável o envio de ofício ao Prefeito, porque o Prefeito tem que mandar as
resposta para esta Casa para que possamos tomar conhecimento. Disse que respeita o direito
de cada um, que votou contra a aprovação da criação do cargo de Chefe de Gabinete desta
casa, mas quando o homem reconhece o erro dele, a dignidade dele é maior e que
reconheceu o seu erro, porque a Drª Sirlene hoje ela é um exemplo pra nós, e o homem que

reconhece o seu erro merece os parabéns, por ele tem mais valor, mais respeito, e a gente
tem que assumir os erros, porque a Drª Sirlene nos surpreendeu e tem ajudado os nove
companheiros e até o Dr. Leonardo porque são companheiros que trabalhão juntos. Disse que
se este Projeto não for aprovado não tem problema, porque os nove Vereadores vão continuar
trabalhando para o bem do povo porque são todos companheiros. O Presidente agradeceu as
palavras do Vereador Isaac. O Vereador Darcio usou a palavra e agradeceu o parecer do Dr.
Leonardo que foi muito bem elaborado, e agradeceu a Chefe de Gabinete, que está fazendo
um belo trabalho porque toda vez que vem nesta Casa é bem atendido. Disse que tem que se
respeitar o voto de cada um, e que esperava que o Projeto de Lei nº 18/2014, passaria porque
o Prefeito precisa de um Chefe de Gabinete. O Vereador Jair questionou o Presidente quando
ele se referiu que não é necessário o cargo de Chefe de Gabinete para o Prefeito, porque em
todas as cidades que vai tem Chefe de Gabinete, até aqui mesmo em tempos passados teve
Chefe de Gabinete. O Presidente esclareceu ao Vereador Jair que eram Secretários e não
Chefe de Gabinete. O Vereador Jair disse que o Prefeito poderia ter usado outra maneira,
mas ele está pedindo desta forma. Disse que é para atender a população em geral, e que é de
necessidade e pediu que fosse aprovado o Projeto de Lei nº 18/2014. A palavra continuou
livre e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, o Presidente colocou em aprovação o
Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças em segunda apreciação e votação, e
havendo empate na votação, o Presidente desempatou favorável à sua aprovação. Na
sequencia foi submetida à aprovação o Parecer da Comissão de Redação, Justiça e
Legislação, e havendo novo empate na votação, o Presidente desempatou favorável à sua
aprovação. Por fim passou-se a aprovação do Projeto de Lei nº 18/2014, que Cria Cargo de
Chefe de Gabinete ao Executivo Municipal, que recebeu quatro votos favoráveis e quatro
votos contrários, e o Presidente mais uma vez desempatou a votação se manifestando
contrário a aprovação do Projeto de Lei nº 18/2014, e esclareceu que não vai justificar
novamente o seu voto porque já se manifestou ao longo desta Reunião, solicitando o envio de
ofício ao Executivo informando que o Projeto de Lei nº 18/2014, foi rejeitado. Desnecessária a
terceira reunião. Não havendo mais nada a tratar o Presidente declarou encerrada a Reunião
Ordinária do dia 03 de Novembro de 2014.

