ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014
Às vinte horas do dia dezoito de Agosto de catorze, na sede da Câmara
Municipal, reuniu-se em Sessão Ordinária 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. O Presidente deu início a
sessão solicitando a leitura dos ofícios encaminhados pela Caixa Econômica
Federal, que informa a celebração de Contrato de Repasse com o Município
cuja finalidade é a implantação de pavimentação com drenagem e aquisição
de pá carregadeira. Após a leitura dos ofícios o Presidente informou a
entrada do projeto de Lei nº 15, que regulamenta o valor venal para base de
cálculo do imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI).

Em

seguida a palavra ficou livre. O Vereador Juarez usou a palavra para solicitar
o envio de ofício ao Secretário do Esporte pelo trabalho realizado,
principalmente no Torneio, e esclareceu sobre a dificuldade em treinar
jogadores do nosso município e por isso temos que pegar jogadores de fora.
Logo após o Vereador Darcio justificou a sua ausência nas reuniões
anteriores por motivo de ter se submetido a uma cirurgia e reforçou o
requerimento do vereador Juarez. O Vereador Elton usou a palavra para
requerer o envio de ofício a Secretaria de Educação, uma vez que foi
cobrado por um pai de aluno que lhe informou que após a greve escolar,
quando as aulas retornaram, os alunos da Vila Rural não vieram para a
escola porque ninguém foi buscá-los. Disse também que nesta data tomou
conhecimento que os alunos saíram em excursão para a cidade de Maringá e
quando retornaram, as crianças da Zona Rural não tinham como retornar
para suas casas. Requer também o envio de ofício a Secretaria de
Agricultura para que seja melhor distribuído os maquinários, principalmente
a calcareadeira, porque temos o calcário que foi uma conquista para o nosso
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município, mas tem agricultores aguardando a dias a sua vez para passar o
calcário que está vindo devagar e pede que seja melhor organizado a
realização dos serviços, porque sabe que o Secretário tem condições para
isso. Sugeriu que aquelas pessoas que estão na vez e não usaram o
maquinário que seja repassado para outro agricultor utiliza-lo, para não ficar
comprometendo

os

trabalhos

dos

agricultores.

Esclareceu

que

estes

requerimentos são feitos a pedido do nosso munícipe Roberto Marangone.
Logo após o Vereador Isaac falou sobre a fala do Vereador Elton sobre o
calcário, disse que também esta na espera do calcário, e que o munícipe
deve ir cobrar direto na Secretaria, e perguntar como está funcionando. Que
o Vereador Elton tem direito de falar porque foi procurado, mas o pessoal
quer as coisas do seu jeito, e o município é grande e temos que aguardar a
nossa vez. Sobre a questão da Educação, disse que se realmente ocorreu de
deixarem as crianças para traz, ocorreu uma falha, e se aconteceu está
errado. Em seguida manifestou apoio ao requerimento do Vereador Juarez, o
que também foi compartilhado pelo Vereador Elton, Jair e Darcio, em
encaminhar os parabéns desta Casa ao Secretário do Esporte. O Vereador
Jair falou sobre o assunto do agricultor que questionou sobre o calcário e
disse que sabe do problema e que já falou com o Prefeito que precisamos de
mais alcareadeira, para que não aconteça mais estes fatos, e acaba ficando
alguns agricultores atropelados aguardando a máquina. Sobre os alunos que
foram para Maringá disse que viu a criançada aguardando o ônibus, mas
tem que ver isso porque são crianças e os pais se preocupam, e também ver
se é área de Educação ou do Transporte para não culpar ninguém. A palavra
continuou livre e como ninguém quis fazer uso, o Presidente colocou os
requerimentos dos Vereadores em aprovação, que restaram aprovados. O
Presidente informou a entrada do Projeto de Lei nº 16/2014, que Autoriza o
Poder Executivo Municipal a doar área de Terras de sua propriedade a APAE
de Cafeara-PR. Na sequencia, estando em pauta para apreciação e votação o
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Projeto de Lei Complementar nº 12/2014, que Altera a Lei Complementar nº
353/2011, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo
do Município de Cafeara, o Presidente passou a condução da votação do
Projeto solicitando a leitura da Súmula e da Mensagem anexa ao Projeto,
pois desnecessária a leitura do Conteúdo do Projeto uma vez que os
Vereadores já ficaram por alguns dias analisando a matéria. Foi feita
também a leitura do Ofício do Relator da Comissão de Redação, Justiça e
Legislação, que solicitou um Parecer Jurídico a respeito da matéria, e do
Parecer da Comissão de Redação, Justiça e Legislação. Feita a leitura dos
documentos o Presidente deixou a palavra livre para quem quisesse discutir
o Projeto de Lei 12/2014. Usando a palavra o Vereador Isaac esclareceu que
após uma análise ao Projeto, o mesmo é favorável a sua aprovação uma vez
que o Prefeito precisa destes cargos e pediu que os Nobres companheiros
votassem favorável. Disse que se deve votar esquecendo o Prefeito e
beneficiando o povo de Cafeara, porque o povo vai perder com este pessoal
saindo dali. Que a limpeza pública está excelente e que o Promotor de
Justiça esteve nesta casa e falou que a cidade é limpa e bem arrumada. Que
isso é sinal que estas pessoas estão fazendo um bom trabalho e tem
capacidade para administrar também. Que a Ponesa está na lá na Saúde e
está realizando um grande trabalho. Que o Serginho, menino honesto que
não deixa passar nada, e a Rita que faz o trabalho dela. Que na
administração não deixa de ter pessoas efetivas capacitadas, mas que não
são de confiança do Prefeito, não porque não tem capacidade, mas tem
aqueles que são de confiança do Prefeito. Que o Prefeito quando assume a
prefeitura ele escolhe as pessoas de confiança dele. E parabenizou o parecer
do Dr. Leonardo que não opinou nem pra sim e nem pra não, mas
mencionou que o projeto está correto e pode ser votado. Disse que o
vereador Elton na segunda feira passada falou que se o parecer do Dr.
Leonardo fosse favorável que votaria favorável e pediu que ele votasse
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favorável a aprovação do projeto. Esclareceu que o Prefeito fez de tudo para
ficar com os cargos, veio até esta Casa, mas que sabe que cada um tem um
pensamento e reconhece também que se não passar este Projeto, já que são
quatro da base do Prefeito contra cinco, e então se os vereadores não
quiserem que um projeto passe ele não vai passar, mas que sente muito de
não passar este Projeto e completou dizendo que precisa dos companheiros,
mas cada um votando sim ou não é um direito do Vereador. O Vereador Jair
usou a palavra para dizer que respeita a opinião de cada um, mas que quer
que respeitem a sua opinião. Que informou o Promotor que quando o
Prefeito pegou a Prefeitura ele não tinha gente concursada capacitada para
colocar em alguns setores, e ele foi perguntando para as pessoas o que elas
achavam, e não foi uma promessa política, e foi colocada estas pessoas e foi
acontecendo delas deram certo, e agora a população lá fora não quer que
estas pessoas saem, porque se sair algumas pessoas vão reclamar. Que
sabe que tem pessoas capacitadas para assumir estes cargos, e deu o seu
exemplo de que na política teve que aguardar a sua vez. Em seguida pediu
que os Vereadores compreendessem que são as pessoas lá fora que vão ser
prejudicadas, e que ouviu na rua dizerem que tinham pessoas que
marcavam consultas e o exame e não chegava a ser marcado, e que hoje o
médico consulta uma pessoa e que em uns dois ou três dias já são
encaminhados para Londrina. Por fim disse que seu voto é favorável, e que
lhe perdoem as pessoas que não pensam assim, mas que hoje acredita estar
certo, mas pode ser que amanhã pense que esteja errado, mas hoje sabe
que está certo. O Vereador Claudio também usou a palavra para agradecer o
Dr. Leonardo pelo seu parecer jurídico onde ele informa não haver
ilegalidade no Projeto de Lei, e deixou seu voto claro como mencionado no
parecer, no seu ponto de vista o Projeto não atende os interesses Públicos
do nosso Município, e não atende a igualdade a nossa população. Que teve o
Concurso Público e não podemos desmerecer as pessoas que participaram,
4

porque elas estudaram, perderam noites de sono para se preparar para este
Concurso; passaram e estão aguardando a vaga que esta sendo usada de
forma indevida. Por esse motivo o seu voto é pela não aprovação deste
Projeto porque não está atendendo o interesse Público e não está havendo
igualdade a toda a nossa população. O Vereador Juarez usou a palavra para
apoiar o Vereador Isaac e agradeceu o parecer do Dr. Leonardo, disse que
ficou confiante porque o Dr. havia dito que se estivesse de acordo o Projeto
poderia ser aprovado. Que já acompanhou nesta Casa situação em que o
Prefeito precisava de algumas pessoas e nós aprovamos e porque não
agora. Que sente muito por aquelas pessoas que passaram no Concurso,
mas não tiveram a oportunidade de pegar, não foram convocadas, porque
tem que ser pelo agrado do povo e deu o exemplo da Ponesa que está ali na
Saúde. Que quando os Vereadores estiveram na casa das pessoas eles
disseram que fariam tudo pelo povo e a voz do povo manda também e que
temos que respeitar vontade do povo, e que é favorável a aprovação do
Projeto de Lei. O Vereador Darcio agradeceu o Parecer do Dr. Leonardo e
disse que é favorável a aprovação do Projeto. Em seguida o Vereador Elton
usou a palavra para dizer que, como falou o vereador Isaac, que sentiu até
sendo uma pressão, mas que não vai levar por este lado. Disse a todos os
presentes que vai pelo parecer do nosso relator e é contra a aprovação
deste Projeto de Lei, e que queria refazer a sua fala quando disse que jamais
iria contra o parecer do Dr. Leonardo, já que seria uma junção do Parecer
Jurídico e Parecer da Comissão. Que hoje ficou aberto o parecer do Dr.
Leonardo que emitiu parecer opinativo, mas que deixou claro que é o
vereador que vota se é ou não favorável. Que costuma dizer e vai morrer
dizendo que foi eleito pelo povo e por ele vai estar trabalhando. Que não
está pedindo para o Executivo dispensar os ocupantes dos cargos, como
disse o Prefeito que é a cara deles o cargo que eles exercem. Mas que não
tem nada contra os ocupantes dos cargos, mas não acha justo, como disse o
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Vereador Claudinho, àquelas pessoas que se dedicaram, pois todos temos
nossos afazeres, e chegaram em casa depois de um dia árduo de trabalho, e
se estudaram, as vezes perdendo noites de sono e passaram no concurso;
estão na lista para serem chamadas, ficam aguardando a convocação e
existem outras pessoas ocupando o seu lugar. E citou alguns nomes de
pessoas que passaram no concurso que estavam presentes na sessão. Então
que não seria justo ir pela aprovação de um Projeto que está dando
preferência para aquelas pessoas que se quer prestaram Concurso Público
pra estar ocupando o cargo que estão ocupando atualmente. Que é só
prestar atenção no parecer Jurídico, que dá pra sentir se é certa ou errada a
sua opinião, e se manifestou contra a aprovação do Projeto de Lei nº
12/2014. O Vereador Isaac usou novamente a palavra para dizer que então
todas as cidades vizinhas as Câmara são todas incompetentes, porque todas
têm cargos em comissão aprovadas pelos Vereadores. Que existe Lei, mas
se o Vereador não Votar quem manda é o Vereador. Que é só Cafeara que
não tem. E que tem lugar que chega a ter 14 vagas. Que na sua opinião o
Prefeito deveria ter encaminhado esta Lei já no começo da sua Gestão. Que
não se justifica dizer que a Lei não permite, porque permite sim, se os
Vereadores disserem nós vamos aprovar, será aprovado. Que é um direito
dos companheiros votarem, mas não é a Lei que não permite, porque só
Cafeara que não tem, então só Cafeara que está certo. Por fim disse que se
o Prefeito tiver uma brecha ele vai lutar até o último momento, e a
administração vai lutar até o fim para manter estes cargos. A palavra
continuou livre e como ninguém mais quis discutir o Projeto o Presidente
colocou em aprovação o Parecer da Comissão de Redação, Justiça e
Legislação que emitiu parecer pela não aprovação do Projeto de lei nº
12/2014, e restando empatado a votação, o Presidente desempatou se
manifestando pela aprovação do Parecer da Comissão de RJL, que é pela
não aprovação do Projeto, e justificou seu voto de desempate dizendo que
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todos os Projetos de Lei que vieram para esta Casa, sendo de interesse
Público, nenhum foi devolvido, e não sendo este Projeto de Interesse
Público, e por não estar nesta casa para beneficiar pessoas, pois acha
injusto ao quadro de Servidores e também àqueles que prestaram o
Concurso Público, aprovar este projeto, pois eles é quem devem ser
valorizados; ou seja, aquele que prestou o Concurso, passou e não assumiu.
Feita estas considerações o Presidente declarou aprovado em primeira
apreciação e votação o parecer da Comissão de RJL. Em seguida colocou em
o Projeto de Lei nº 12/2014 em aprovação, e mais uma vez houve empate
na votação e o Presidente novamente desempatou a votação e se
manifestou contra a aprovação do Projeto de Lei 12/2014, nos termos que
acabou de justificar, e declarou não aprovado em primeira apreciação e
votação o Projeto de Lei 12/2014, que Altera a Lei Complementar nº
353/2011, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo
do Município de Cafeara. Não tendo mais nada a tratar o Presidente
informou que na próxima segunda feira o Projeto de Lei nº 12/2014, voltará
a ser apreciado em segunda votação, e declarou encerrada a Sessão
Ordinária do dia 18/08/2014.
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