ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2017
Às vinte horas do dia quatorze de agosto de dois mil e dezessete, na Sede
da Câmara Municipal de Cafeara, reuniram-se em Sessão Ordinária a
totalidade dos vereadores. O Presidente Edevanio Jose dos Santos deu
início Sessão solicitando a leitura da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovada

sem

ressalvas.

Logo

após

o

Presidente

fez

alguns

esclarecimentos com relação às faltas dos Vereadores, os critérios que
serão adotados quando da aceitação das justificativas. Os Vereadores
Rafael e Elton justificaram o não comparecimento na sessão ordinária do
dia 07 de agosto da seguinte forma: o Vereador Rafael justificou sua
ausência por meio de atestado médico e o Vereador Elton justificou
verbalmente, sendo desnecessária a comprovação do compromisso que
tivera naquela data. Logo após, o Presidente informou a sua participação
na Audiência Pública Regional da Sanepar que aconteceu na cidade de
Londrina. Entre outras informações, disse que esta encaminhando pedido
de cópia do contrato que o Município possui com a Sanepar, para analisar
a possibilidade de municipalizar o tratamento e distribuição de água. Falou
que a Oração do Pai nosso, na sua opinião, deve ser rezada com todos os
Vereadores voltados de frente para o Cristo. Em seguida deixou a palavra
livre. O Vereador Jairo também falou sobre a Audiência Pública Regional
da

Sanepar

dizendo

que

na

ocasião

ouve

algumas

manifestações

contrárias ao atendimento que a Sanepar tem feito nos municípios, e
também com relação aos investimentos realizados. Disse que acredita que
eles agem de má fé, porque enquanto a inflação anual foi de 57%, e o
aumento da água foi de 132%. Disse que a Lei 13.755, veda a cobrança
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mínima pelas concessionárias de serviços públicos como água, luz e
telefone, sem a correspondente prestação dos serviços. Disse que os
dirigentes da Sanepar tentaram justificar este aumento e apresentaram
gráficos para tentar convencer quês estava presente. Falou que a Sanepar
abaixou o mínimo de consumo para 5.000 litros e já tem uma previsão de
aumento de 8%, e que isso coloca a população em situação difícil. Que a
Sanepar possue uma Agência Reguladora, AGEPAR, cujos Membros, após
serem questionados, disseram que foram sabatinados pela Câmara dos
Deputados do Estado do Paraná, e assim tiveram seu ingresso na Agência.
Que um dos maiores acionistas da Sanepar é o Governador do Paraná, ou
seja, Diretor Presidente afastado, que reornará ao cargo assim que
cumprir o mandato. Que boa parte da Sanepar foi vendida para
particulares, e que 312.000.000 milhões de arrecadação foi rateado entre
os acionistas, mas os investimentos são poucos. Pediu que os demais
Vereadores fizessem a divulgação desta Lei 13.755, para que sejam
garantidos os direitos dos paranaenses, pois quando não estiverem
utilizado os serviços os mesmos não devem ser cobrados. Falou sobre a
Tarifa Social da Sanepar e os critérios para a inclusão no programa, ou
seja, as famílias devem possuir para ter direito, ou seja, quem possui
imóvel com área construída de até 70m², para fins residenciais; consumo
mensal de água de até 10m³, entre outros requisitos. Falou que não
houve proposta de renovação e investimentos na ocasião, mas que os
dirigentes da Sanepar deixaram em aberto o contrato para ser renovado.
Com relação à municipalização da distribuição de água, o Vereador Jairo
disse que é contra e justificou o seu posicionamento dizendo que deve ser
feito um estudo do conteúdo do contrato que o Município possui com a
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Sanepar para se fazer as cobranças de investimentos necessários para o
Município. Em seguida parabenizou a Secretária Rita de Alencar pela
aquisição do carrinho de emergência e do respirador artificial para o Posto
de Saúde. Disse que sabe da dificuldade que é manter um paciente
estabilizado até a chegada do Samú, e que graças ao empenho daqueles
profissionais hoje o Posto esta bem equipado. Parabenizou também a
funcionária Edevânia pela dedicação com que tem cuidado do Jardim
próximo ao Ginásio de Esportes, e requereu que esta Casa parabenize pelo
seu trabalho, bem como o trabalho da Senhoria Rita de Alencar. Logo após
requereu o envio de carta de moção de pesar a família da Senhora
Flauzina, pessoa que participou ativamente da política em Cafeara e uma
das fundadoras do nosso Município. Na seqüência o Presidente requereu
que fosse encaminhado Carta de Moção de Pesar a Família da senhora
Maria Glória Menezes e da Senhora Ana Natarola de Oliveira. Não tendo
mais a tratar, o Presidente encerrou a Sessão Ordinária do dia quatorze de
agosto de dois mil e dezessete.
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