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Ata 004/2018 

004ª Sessão Ordinária do Ano de 2018  

Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 19 horas, com a presença de 

todos os senhores (as) vereadores (as), a Senhora Presidente Clarice Nunes Pereira 

declara aberta a quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito e convida a 

todos para fazer a oração do Pai Nosso como é de costume da casa. A Senhora 

Presidente convida o vereador Aguinaldo Paz de Moura para fazer a leitura resumida 

da ata de nº 03 da 03ª Sessão Ordinária de 2018. Posteriormente a presidente coloca a 

mesma em votação, sendo esta aprovada por unanimidade pelos senhores (as) 

vereadores (as). Em seguida a Senhora Presidente pede para que o primeiro secretário 

proceda a leitura do expediente da mesa, o qual realiza a leitura dos 

requerimentos/indicações: Projeto de Lei 002/2018 e 04/2018 do Executivo Municipal, 

Parecer Jurídico apresentado pela Assessoria Jurídica da casa, Requerimentos de 

Indicação 032 e 033/2018 e Moção de Pesar 01/2018. A Presidente declara aberto o 

grande expediente plenário onde os senhores vereadores poderão fazer o uso da 

palavra conforme o Regimento Interno. Fica livre a palavra: Pede a palavra o vereador 

Arival Gonçalves Ferreira: Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores 

públicos aqui presentes muito boa noite, quero primeiramente fazer um reforço a um 

requerimento que eu já fiz há um tempo atrás que é o patrolamento e cascalhamento 

na estrada do Banco da Terra até na casa do senhor Alcides que trata-se de linha de 

aluno, e também o reparo na ponte que ela está lá em péssima condições, sabemos 

que o executivo pegou a prefeitura, esses negócios da estrada já vem há muito tempo, 

é uma doença, muito tempo sem fazer essas estradas hoje nos vem sendo muito 

cobrado no período de 2 anos, não faz 2 anos que o executivo esta trabalhando e vem 

sendo muito cobrado, foi feito muita coisa, mas ainda tem bastante para ser feito. 

Também, no sábado a gente esteve aqui em uma reunião com o deputado Aliel 

Machado, quero fazer um agradecimento que ele deixou as emendas, que ele nos 

deixou aqui já em positivas que são cem mil reais para a educação, cem mil reais para 

a saúde, e cem mil para agricultura, então eu falei que o dia que tivesse um deputado 

que viesse aqui e que realmente trouxesse alguma coisa para o nosso município 

estaria eu aqui fazendo um agradecimento a ele ou a outro deputado que trouxesse 

beneficio para o nosso município, eu acho que seria isso hoje senhora presidente. A 

Presidente deixa livre a palavra. Pede a palavra o vereador José Valdivino Gomes e 

fala: Senhora Presidente, vereadora Arlete e os demais vereadores, a imprensa Blog do 
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Beto, Blog do Mairon, assessoria jurídica, funcionários da casa, empresários, ex vice 

prefeito Oscar Delgado e os demais presentes, começo fazendo um reforço de um 

requerimento do ano passado, venho cobrando desde o ano passado a questão do 

veiculo no Ouro Verde, que fique ali fixo atendendo todas as pessoas do 

assentamento, sabemos que o veiculo tem que ficar lá atendendo as equipes, para que 

as equipes se desloquem até a casa das pessoas que necessitam, não sei como que 

está o atendimento lá Vereadora Arlete? Pede aparte a Vereadora Arlete e fala: É o 

seguinte vereador estamos sem o carro, o carro já faz mais ou menos uns três dias que 

só vai lá, leva a equipe, inclusive já ocorreu dois casos semana passada de chegar 

paciente passando mal precisando vir para o hospital, precisando do carro e o carro 

não estava. O Vereador José Valdivino fala: E como vocês fazem quando isso acontece?  

A Vereadora Arlete fala: Hoje aconteceu outro caso com uma mulher passando mal e o 

marido dela estava lá no momento daí trouxe ela no carro particular. O Vereador José 

Valdivino fala: Então senhora Presidente fica aqui meu pedido, que a senhora leve meu 

ofício até o senhor Prefeito, o executivo, para que resolva essa situação, sabemos que 

só o assentamento que não tem hoje o motorista fixo, a gente já vem cobrando o 

secretário Cordeiro e ele nos garantiu e sabemos que é uma promessa do executivo 

que o veiculo fique lá com uma contratação do motorista lá do Assentamento para 

poder atender todas as comunidades e atender todas as situações lá do 

Assentamento; falar um pouco sobre o transporte escolar na linha lá do Ouro Verde, 

do Novo Horizonte também está com dificuldade e também se possível o executivo 

olhar lá com carinho pra que se resolva a situação, sabemos que os alunos estão com 

dificuldade e perdendo aula, estão sendo prejudicados, falar também, dar os parabéns 

à comunidade lá do Rio do Tigre, Rio Azul, acompanhando as redes sociais onde vi uma 

publicação da assessoria jurídica onde estão sendo realizados os trabalhos lá, então 

quero dar os parabéns para as pessoas daquelas comunidades que há muito tempo 

eles necessitam desse serviço, espero que seja um serviço de qualidade; aonde esse 

vídeo foi citado os vereadores da oposição, somos posição, não somos oposição, 

somos vereadores de posição, fomos sim e registramos e protocolamos no Ministério 

Público que fosse realizado lá os trabalhos, sabemos que faz tempo que tem 

dificuldade lá e também sabemos que não tem justificativa, por que quando o gestor 

assume, ele assume toda a responsabilidade, não podemos ficar justificando o 

passado, então o gestor vem e assume, ele assume toda a responsabilidade, sabia que 

tinha dificuldade a resolver, quero deixar os parabéns e espero que todas as 

dificuldades sejam resolvidas; os Assentamentos, que sejam atendidas a localidade da 

Linha Independência e Estrela do Oeste, e que seja feito um serviço de qualidade; falar 

também sobre a CPI a gente protocolou em 13 de dezembro um pedido de CPI para 
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que fosse investigada a situação da contratação de um jurídico, foi votado nesta casa 

vinte horas, e é quarenta horas, e o jurídico foi contratado com vinte horas e que não 

existe esse cargo jurídico com vinte horas a não ser o assessor, o jurídico que é um 

cargo existe mais dois, não existe, então seria quarenta horas, e coincidentemente na 

mesma data que a gente protocolou também foi feito uma errata publicada na mesma 

data, então esperamos que os senhores vereadores estejam cientes dos seus votos, 

sabemos que aqui hoje poderia estar votando um parecer da comissão, não um 

parecer jurídico do próprio jurídico da casa então eu peço aos senhores vereadores 

que sejam cientes no próprio pedido, a gente já pedia de acordo com o artigo quarenta 

e dois do Regimento Interno assegurando o direito legitimo dos minorias legislativas 

para a apuração da suposta irregularidade, então espero que não aconteça que nem 

ano passado, e nós de repente  deixamos de fazer nosso papel de vereador fiscalizador 

desse caso pra ver e para punir realmente, sabemos que o jurídico tomou atitudes, o 

jurídico, o rapaz que era contratado foi dispensado agora no começo do mês então fica 

aí e peço para os senhores vereadores estejam cientes na sua votação para que 

possamos desenvolver um bom trabalho, seria isso senhora Presidente. A Presidente 

deixa livre a palavra. Pede a palavra a vereadora Arlete e fala: Senhora Presidente, 

senhores vereadores, funcionários dessa casa, quero agradecer a presença de todos 

que se fazem presentes meu muito obrigado, quero fazer um requerimento de uma 

iluminação publica na Vila Podolan, para que seja arrumada a iluminação pública, o 

pessoal já vieram com o responsável, mas não foi resolvido o problema, e também o 

vereador Zé falou do transporte escolar dos alunos do Ouro Verde e Novo Horizonte, 

então, lá estão com dificuldades, as aulas começaram dia 19, então foram 16 dias úteis 

e o transporte faltou mais ou menos a metade desses dias, então semana passada o 

transporte não foi, hoje o transporte começou e espero que continue. Outro caso de 

outro transporte escolar é na vila Podolan que tem uma van, são 18 alunos e uma van 

de 12 lugares e segundo as informações os alunos estão sendo selecionados, aí outros 

vem a pé, inclusive tem uma criança que é cadeirante e ela tem o direito de ter um 

transporte adequado e especial para ela, então a gente quer que se resolva a situação, 

ou se não, vai ter que ser tomada outras providências, questão do carro do Ouro Verde 

a gente está com bastante dificuldade, hoje estamos sem o carro lá, o carro não fica 

mais lá, só leva a equipe e a gente fica sem condições de fazer visitas e a equipe do PSF 

fazer visitas nas casas e atender as gestantes, eles não estão conseguindo atender os 

hipertensos e idosos e todos os pacientes que precisarem, a gente tem que ir até a 

casa atender com a médica e a equipe completa e hoje estamos sem o carro, o carro 

só deixa lá e volta e nem é o carro da unidade que leva nós. Obrigada por estar 

ajudando a cobrar senhor vereador, que o pessoal tem cobrado bastante, então a 
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gente quer pedir que o carro fique lá. E questão das estradas do Rio Azul, Pouso Alegre 

e até mesmo da Pratinha, a gente viu o vídeo, o vereador Zé falou assessoria jurídica e 

é assessoria de imprensa que postou um vídeo falando que os vereadores da oposição, 

a gente está aqui para ajudar a população, então a gente agradece que está sendo 

feito e que seja bem feito, patrolado e cascalhado porque nós protocolamos no 

Ministério Público, a gente foi e fez um abaixo assinado, a gente protocolou, a gente 

não ia ficar postando protocolo nas redes sociais, mas devido estar correndo o vídeo 

nas redes sociais a gente vai postar para a população já que está sendo feito, espero 

que também seja feito no Arroio do Portão que também está em péssimas condições,a 

gente já fez vários requerimentos, na Linha Independência, hoje estamos com 

bastante pedidos de estradas e espero que sejam feitas essas estradas, e bem feito. 

Estamos aqui com uma abertura de Comissão de Investigação para investigar as 

supostas irregularidades da situação do Assessor Jurídico da Prefeitura, mas pelo que 

eu vejo, eu não consigo entender senhora presidente, esse deferimento da CPI ou 

parecer jurídico vai para votação, eu acredito que tem que ser a abertura da comissão; 

todos nós temos que conscientes, que eu vejo que se teve correção é porque alguma 

irregularidade tem, porque protocolamos dia 13 de dezembro e a publicação, ali onde 

diz que foi corrigido antes da publicação, foi corrigido erro, então quer dizer que tinha 

erro, aqui vemos que tinha sido publicado no jornal na mesma data que a gente tinha 

entrado com o pedido, foi publicado no dia 13 do 12 no Jornal Correio do Cidadão no 

mesmo dia que a gente fez e entrou com o pedido na câmara, então eu muito admiro, 

que se não há irregularidade tem que abrir comissão para investigar, aí se não houver 

irregularidade, daí tudo bem para um arquivamento ou alguma coisa parecida, hoje já 

vai um parecer jurídico, não vai a comissão de investigação para votação, então nós 

não podemos investigar, então se há alguma irregularidade nós não vamos ficar 

sabendo; mas espero que o parecer jurídico seja votável mas seja não votável e aqui 

onde eles fizeram uma errata e como imediatamente a gente viu o assessor jurídico 

que a gente sabe que assessor é 40 horas, até veio um projeto aqui para mudar 

assessor jurídico 20 horas e foi retirado na sessão passada; então se não houver 

irregularidade, tranqüilo, mas se houver, que nós aprovamos um projeto jurídico para 

40 horas e não para 20 horas, então hoje fica aqui, nós vereadores, temos que pensar 

bem no que estamos fazendo, porque se eles fizeram uma errata falando que teve um 

erro formal, então quer dizer que tinha erro. Questão também do projeto de reajuste 

salarial do poder executivo com o legislativo, hoje a gente está com muita dificuldade 

em nosso município, eu vejo assim, que não conseguimos consertar nossos carros, que 

já faz um ano que está na oficina e a saúde precisando de carro, hoje estamos sem 

carro no Ouro Verde, estamos com as vans ainda, acredito que não foi arrumado, 
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temos que pensar bem na questão do reajuste salarial para os políticos executivos e 

legislativos também porque quando é projeto dos funcionários a gente aprovou, aqui 

da câmara, sem problema nenhum, porque os funcionários nós temos que aprovar o 

reajuste salarial, o nosso, político, nós temos que pensar em estrada, em saúde, temos 

que pensar nas dificuldades, para daí pensar em aprovar esse projeto. A presidente 

deixa livre a palavra. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura; fala: senhora 

presidente, senhores vereadores, público presente, o Genildo, o Mairo, o ex vice 

prefeito, funcionários dessa casa, funcionários do executivo, uma boa noite a todos; 

quero cumprimentar inicialmente e dar as boas notícias. Eu acho que a expectativa de 

uma população é quando se traz coisas boas, quando se traz progresso e quando se 

traz desenvolvimento para o município. Neste final de semana tive a honra, junto com 

o vereador Arival, prefeito municipal, secretários municipais, funcionários públicos, 

agricultores, empresários e donas de casa vieram recepcionar o deputado federal Aliel 

Machado, e como já é de conhecimento de toda população, no final do ano, enquanto 

muitos descansavam, ele nos destinou 25 mil reais para nós comprar equipamentos 

odontológicos para beneficiar a comunidade do Rio do Tigre, e neste final de semana 

mais uma vez ele voltando ao nosso município, anunciou mais uma emenda positiva 

no valor de 300 mil reais, a qual o deputado e sua assessoria destinaram 100 mil para a 

educação, 100 mil para a saúde, 100 mil para a agricultura, verbas essas interpositivas 

que serão cadastradas essa semana e vamos ver o destino de cada emenda que será 

aplicada, possivelmente em emplementos agrícolas, medicamentos, equipamentos 

para as escolas municipais, enfim, são mais de 300 mil do grande deputado Aliel 

Machado, que está nos representando em Brasília. Quero também parabenizar o 

deputado Assis do Couto, que destinou a verba para agricultura, onde juntamente com 

o secretario vão adquirir uma ciladeira, mais uma carreta basculante que será 

destinado ao interior do município de Santa Maria do Oeste. Na sessão passada fiz 

alguns requerimentos de umas pontes, onde andamos no interior do município, fiz um 

requerimento do Rio Alegre, de uma ponte, o secretário foi lá no outro dia, mandou as 

pranchas e resolveu o problema. Quero agora agradecer o seu Antonio Rinaldin, 

secretário de obras, que nos atendeu, também a ponte do rio de São Manoel. Hoje 

está sendo colocado em votação um parecer, o qual foi citado pelos colegas 

anteriormente, sobre o pedido da comissão parlamentar, parecer esse que foi enviado 

pelo jurídico dessa casa e que foi colocado pela senhora presidente em apreciação por 

essa casa de leis, acredito eu que o erro formal quando ele é corrigido e admitido está 

fazendo a coisa certa e como diz aquele ditado: errar é humano, prosseguir no erro aí 

sim além de ser burrice é ilegal, ilegal e imoral, quando admite-se seu erro, quando 

existe um erro de formalidade, um erro de digitação e esse erro constado é corrigido, 
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acredita-se que está dentro da lei, porém, eu até gostaria senhora presidente, se 

possível, que o assessor jurídico, se for permitido, pode-nos, no final, explanar sobre 

isso, porque na realidade eu sou leigo sobre o assunto, eu não sou advogado, não sou 

juiz, não sou promotor, mas para melhor esclarecimento, se possível senhora 

presidente, se a senhora permitir, que ele desse um esclarecimento, pois eu também 

tenho dúvidas aqui, dr. Rodrigo se possível eu pediria que depois que todos usassem o 

grande expediente o senhor pudesse explanar para nós esses fatos. Foi colocado 

também, inclusive hoje a tarde eu acompanhei em redes sociais um vídeo no qual se 

dizia o aumento de salários de vereadores, prefeito e vice prefeito e de secretários, 

isso não trata-se de aumento, isso trata de revisão geral anual e todo ano vai para 

votação, e se eu lembro muito bem, dois vereadores desta casa na legislação passada 

eram vereadores nesta casa e os dois vereadores votaram todas as vezes a favor do 

reajuste, esse reajuste é direito de todo servidor, seja ele prefeito, vice prefeito, 

vereador ou funcionário público, eu quero dizer o seguinte, fica a critério de cada um 

votar a favor ou votar contra, como qualquer projeto dessa casa, só que eu não admito 

é o sensacionalismo de muitos que usam de forma politiqueira para a população 

contra os políticos, aqui tem ex prefeito que já passou por isso e vereadores que já 

passaram por isso, a exposição de político como sempre o errado, agora votar sim ou 

votar não, isso é liberdade de cada um, como eu falei, no passado, na gestão passada 

tinha vereadores que hoje são vereadores aqui que votaram a favor, se a situação era 

diferente ou não, eu não sei, se a situação de repente, tava muito sobrando dinheiro  

do município, eles acharam que deviam votar, mas quero deixar bem claro que o mês 

que vem, o mês de maio, a partir do dia 1º de maio é a data base para o aumento dos 

funcionários públicos em geral, quer dizer que todo o funcionalismo publico, que será 

votado a partir de maio também, em outros anos também votaram a favor do reajuste 

dos funcionários, eu acredito que eu votarei pelo reajuste, eu acredito que os 

funcionários, como qualquer outro funcionário, ele merece ter seu reajuste dentro dos 

índices permitidos, não seria justo eu votar contra o funcionário publico, eu tenho o 

direito de mexer no meu bolso, eu não tenho o direito de mexer no bolso dos outros, 

pra mim, de repente eu não vou precisar, mas o funcionário publico vai precisar desse 

aumento, e eu estarei sim votando a favor, quem for contra o aumento desses 

funcionários tem todo direito de fazer o que quiser, se quiser dar para uma instituição, 

se quiser doar para o hospital, se quiser doar para a APAE ou pra quem seja, então só 

quero esclarecer há muito sensacionalismo em cima disso, é algo que é votado todo 

ano, só pra deixar claro não é aumento de salário, é reajuste geral anual que está 

dentro da constituição, dentro de uma legalidade e que todo ano é votado assim, 

como será votado em maio esse aumento dos funcionários públicos municipais. Seria 
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isso senhora presidente, muito obrigado, uma boa noite e uma abençoada semana a 

todos. A presidente deixa livre a palavra: pede a palavra o vereador Marcio Stoski e 

fala: Boa noite senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, demais público 

presente nessa casa de leis, hoje gostaria de falar sobre a comissão de investigação, 

inclusive eu assinei junto, juntamente com o vereador José e a vereadora Arlete, na 

qual vai se investigar a suposta adulteração de contratação irregular de funcionário 

público, tivemos uma lei aprovada por essa câmara de vereadores ano passado, onde 

aprovamos a contratação de um assessor jurídico com 40 horas, mas quando houve a 

publicação dessa lei por  parte do executivo municipal, publicou-se a contratação do 

assessor jurídico com 20 horas semanais, então, por isso dessa abertura de CI, visando 

se não houve favorecimento, se não houve adulteração de documento público, 

visando favorecimento na contratação de um funcionário publico, porque todos nós 

sabemos, um assessor jurídico deve advogar em favor do município, mas se 20 horas 

presta serviços em favor do município, nas outras 20 horas pode prestar serviço contra 

o município, não to dizendo que isso aconteceu, e isso que é a função de investigação, 

deverá investigar, deverá ver se ele não advogou contra o município, se ele não 

advogou em outras ações, que pudesse prejudicar o município, não é só a questão do 

salário que ele recebeu, porque o salário ele pode devolver, ele foi demitido, foi 

exonerado, desculpa, mais o dinheiro que foi gasto com o salário dele, acredito que 

não vai ser ressarcido aos cofres do município, mas a questão que a comissão quer 

investigar é se não houve esse conflito de interesses, de manhã eu advogo em favor do 

município, a tarde contra o município, não teria lógica, nós já esperávamos que 

possivelmente não iríamos conseguir os votos necessários para votar um parecer 

depois da CI, tivemos um parecer jurídico que acredito vai ser colocado em votação, 

não é doutor? O doutor vai explicar de volta, mas até hoje eu não sei se esta casa de 

leis já votou algum parecer jurídico, porque o parecer jurídico é um órgão assessório, 

de assessoramento, quem propõe leis, comissões e faz pareceres, que devem ser 

votados por essa casa de leis é a população, o número x de eleitores quando assinam 

um documento, vereadores podem propor, prefeito municipal, mas até hoje eu não vi 

um parecer jurídico ser votado, deveria sim ser votado o parecer, mas exarado pela 

comissão de investigação, depois que ela fosse montada, mas não tenho duvidas, 

senhoras e senhores que nós já prevíamos isso, tanto que dessa maneira o Ministério 

Público vai saber dessas ações o mais rápido possível, e nós, como temos a minoria, 

utilizamos muito do Ministério Público do Paraná, que tem nos auxiliado muito e nos 

ajudado muito, foi assim na questão das estradas, muito bem colocado pelo vereador 

Alex...Arlete...Zé, onde a população nos procurou, fomos até elas, fizemos um abaixo 

assinado, protocolamos a real situação das estradas rurais, vereador Zé pode me 
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ajudar, os locais Rio Azul, Pouso Alegre, Paçoca, Rio Pratinha, tanto é que durante esta 

semana, já estavam trabalhando nessas estradas, possivelmente com interferência do 

Ministério Público, então nós sempre estamos em parceria. Pediu aparte o vereador 

Elio Machado. Vereador Marcio disse: Deixa eu só concluir vereador. Estamos 

trabalhando com essa parceria com o Ministério Público, tem nos auxiliado, não sei se 

teve interferência dele ou não, na questão das estradas rurais, não sei, mas 

possivelmente é uma questão, que somente depois que nós o procuramos, essas 

estradas foram feitas, mas peço aos senhores que avaliem a necessidade, se não 

houver irregularidade, podemos votar sim a favor de abrir, contrário ao parecer 

jurídico, não há nenhum problema, mas deveríamos sim, cumprindo o nosso papel de 

fiscalizador, de mostrar transparência a todos os nossos atos, não encobrindo atos que 

sejam ilegais, a mesma lei que fomos aprovados aqui com o assessor jurídico com 40 

horas, houve a correção no mesmo dia, que a vereadora Arlete e vereador Zé 

levantaram essa questão, ou se essa correção, foi alegado um erro formal, e se esse 

erro formal surpreendentemente foi o primeiro projeto de lei vindo em 2018, foi 

querer legalizar esse formal, porque o projeto de lei que veio pra nós, transformava 

aquele cargo de 40 horas para 20 horas semanais, o projeto de lei que foi retirado pelo 

poder executivo e nem passou por esta casa de leis, mas chegou até nós. Com relação 

ao reajuste, a correção dos salários, independente se é correção de salário ou é ajuste, 

não importa a palavra, mas vai ter sim um aumento de gasto do poder executivo com 

os agentes políticos, não é os funcionários públicos de Santa Maria do Oeste que vai 

ter o ajuste a correção anual de 2,95, são os agentes políticos, e quem são os agentes 

políticos? Somos nós vereadores, secretários, prefeito municipal e vice prefeito, não se 

envolvem os demais funcionários públicos, somente os agentes políticos, eu já vou me 

manifestar, já me manifestei contrário ao reajuste, ao aumento, à revisão salarial, mas 

deixo aberto, cada vereador tem o direito ao seu voto, sua expressão, de votar 

favorável também, então eu vejo isso, cada um tem, assim, a sua própria consciência. 

Seria isso, boa noite a todos. A presidente deixa livre a palavra. Pede a palavra o 

vereador Elio Machado e fala: Boa noite senhora presidente, vereadora Arlete, demais 

vereadores, funcionários da casa, a imprensa, presidente hoje ao público o meu muito 

boa noite. Primeiro lugar Marcio, muito obrigado pelo aparte que eu pedi, mas isso é 

coisa que acontece. Só em relação, Marcio, as estradas, pelo executivo municipal já 

existia uma programação e graças a Deus o executivo ta indo bem, e por enquanto é 

direito do povo, é direito dos vereadores, promotoria, mas fique sabendo vocês, que o 

executivo ta se entregando ao máximo em atender todos os pedidos, como aqui 

mesmo agradeceram a vários pedidos, então não era o caso, tipo assim de um pedido 

de informação, já que já tem programação junto com os secretários e com o vice 
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prefeito, onde ia até as estradas, a primeira estrada que seria feita é a da região do 

Tigre, então não venham me falar que é por causa de um desse motivo que não foi, eu 

acho engraçado, tem região que não foi feito há oito anos, quer dizer que antes não 

tinha vereador então? Não sei o que acontecia antigamente. Agora parabéns para essa 

equipe que tá aqui hoje, muito bem! Senhora presidente eu só queria agradecer a 

parte do secretario Ivan pelo patrolamento da região do Barreiro e agora vai ser feito o 

patrolamento da Lagoa, é linha de transporte, eu nem fiz requerimento, e quem ganha 

com isso é os produtores, por causa da situação agrícola, que seria muito bom. 

Senhora presidente em relação ao projeto de lei 01 de 2018, onde os vereadores já 

falaram, eu também vou falar um pouco, concede revisão geral anual aos agentes 

políticos dos poderes executivo e legislativo, senhora presidente, é pelo IPCA, acho 

que nenhum dos vereadores falaram, é de 2,95 esse percentual, que hoje não vi em 

relação ao pedido que saiu, que na verdade é uma revisão, que ta bem clara, do 

Tribunal de Contas do estado do Paraná, instrução normativa 72 de 2012, então aqui 

ninguém ta indo contra a lei, contra aumento de carga tributária e tudo, agora a gente 

ta indo com a lei e cada um aqui faz o que achar bem, agora, igual o vereador 

Aguinaldo falou, se não tiver contente com o salário, que pegue o aumento e dê para 

uma entidade, então que é a lei, foi estabelecida a alteração dos agentes políticos, 

executivo e legislativo, é obrigatoriamente procedido de lei municipal autorizada para 

revisão geral e anual, quem determina isso é o Tribunal de Contas, não somos nós que 

estamos fazendo a lei, nós precisamos cumprir a lei, então fica a critério, cada um 

votando como achar melhor. Boa noite senhora presidente, é só isso. A presidente 

deixa livre a palavra. A presidente fala: não tendo nenhum vereador para fazer o uso 

da palavra defiro os requerimentos verbais e escritos e encaminha-se a secretaria 

dessa casa para que sejam tomadas as devidas providências. Peço ao senhor Rodrigo 

que venha prestar esclarecimentos para nós vereadores. Doutor Rodrigo fala: Muito 

boa noite senhora presidente, senhores vereadores, todos os servidores aqui 

presentes. Bom, eu me inscrevi para fazer esclarecimento que poderiam ser discussão 

ou não, então já que o vereador Aguinaldo, então estou aqui sempre a disposição. É 

com o máximo respeito que quero colocar a situação da relação da CPI e já apontando 

o vereador Marcio, foi falado sobre pareceres dentro de uma votação plenária, acho, 

que eu me lembro não Marcio, mas a ideia geral é a soberania plenária, significa 

decisão de todos; e tomar uma decisão isolada, fechado no quarto é fácil, agora tomar 

uma decisão com todos, a ideia de todos, então todos os assuntos que forem 

polêmicos, que forem mais difíceis, eu acho que vale a pena consultar o plenário e ver 

como os senhores vereadores pensam nesse sentido, a discussão do parecer, então 

qualquer situação de andamento do trabalho, o presidente ou a presidente poderá há 
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qualquer momento consultar o plenário, é claro que é de liberdade total da presidente 

dirigir, mas ela também pode consultar-nos nesse sentido, então acho que a senhora 

ta certa, tudo como aconteceu, mas eu acho correto a atitude da presidente subir até 

o plenário buscar essa soberania, bom, e nós conversamos muito com o vereador 

Marcio pessoalmente, e me refiro ao maior respeito possível a posição de cada um. Em 

relação a comissão de inquérito assiste razão aos autores quando dizem: olha nós 

temos o direito da minoria, esse é um direito de quando você tem uma conversa, uma 

câmara, uma assembleia, muito esmagadora a diferença, que a minoria nunca tem 

direito a nada, então esse direito, a minoria com poucos votos, um terço, você 

consegue abrir uma comissão de inquérito, isso assiste a razão do que vocês fizeram, 

ou seja, vocês tem assinaturas suficientes para abrir um inquérito, mas uma avaliação 

jurídica, já pensando que o vereador Marcio falou em conduzir ao Ministério Público, 

já imaginava que isso vai acontecer e pensando no Ministério Público e no Ministério 

da Justiça e do Trabalho, e como lançar esse parecer, como foi dito, vocês tem 

assinatura de vocês senhores vereadores, mas o que for pra investigar alguma coisa, 

você tem que ter um fato determinado, esse é o primeiro ponto e também o trabalho 

não pode ser indeterminado, então o primeiro fato determinado quando da 

assinatura, quando da propositura da abertura da comissão de inquérito já existia uma 

errata publicada, ou seja, eu concordo muito com que o vereador tem dito e quero 

depois agradecer ao vereador Aguinaldo e ao vereador Arival por fortalecer meus 

pareceres quando foram investigar, quando foram apurar, não só o jurídico da câmara, 

mas também no Tribunal de Contas do Paraná, então eu sou realmente contrário a 

questão de 20 horas, 30 horas, de diminuir a carga horária para qualquer pessoa que 

seja, cargo comissionado, porque eu entendo ser dedicação exclusiva, então todos os 

projetos que passaram no passado eu tinha ideia, não pode advogar sendo cargo 

comissionado porque você tem dedicação exclusiva ao trabalho, você não precisa 

bater ponto a todo tempo, então, mas 20 horas, 30 horas, lhe permite advogar, como 

o vereador Marcio falou de advogar contra o município não, isso é crime, você não 

pode advogar pró e contra o município, isso seria crime, representação na ordem, isso 

seria loucura, eu não acredito nisso de forma alguma, mas a dedicação exclusiva 

mesmo tem que estar a disposição do município a qualquer momento, porque o 

advogado que é um caso especial não tem que estar fazendo horário, porque as vezes 

ele está em audiência, as vezes está no trabalho no tribunal, então essa discussão de 

carga horária pode ser colocada 20 horas, quando foi a CPI assistia a razão, de fato 

colocaram 20 horas, a lei que foi aprovada não foi aquela, quando colocaram correto, 

mas quando existia um erro, foi publicado no dia  13 de dezembro e nessa denuncia 

dia 13 de dezembro, ou seja, foi dia 12, o erro foi corrigido antes de qualquer 
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propositura da administração pública, ninguém é perfeito, então ela pode errar, o 

problema é o que ela faz com o erro, e você como prefeito, como presidente da 

câmara, você não necessariamente precisa saber de leis e tudo mais, mas precisa 

contratar pessoas que saibam, mas pessoas erram e errar é humano, e o que você faz 

com o erro? Tem uma publicação, uma data, uma carga horária que não foi autorizada, 

antes de qualquer situação essa carga foi arrumada, olha, não queríamos dizer isso 

antes de qualquer publicação, antes de qualquer protocolo dentro da câmara, então 

não tem fato determinado, o fato determinado era algo que estava ainda corrigido. 

Qual o prejuízo ao erário, qual o prejuízo da administração? Não há. Foi um erro 

reconhecido. O vereador Marcio fala assim, foi proposta novamente a carga horária de 

2018, quer dizer, arrumamos o erro, mas tinha intenção de trabalhar 20 horas, 

voltamos a discussão, protocolaram, e o meu parecer é contrario, daí a prefeitura 

tinha um parecer, o jurídico da câmara tinha um parecer. Vereadores Arival e 

Aguinaldo estiveram em Curitiba e conversaram com o Tribunal de Contas, que deu 

razão ao jurídico da câmara, que tal projeto seria incondicional, com isso foi retirado o 

projeto, graças ao trabalho deles também, e o rapaz não faz mais parte do quadro de 

funcionários do município, bom, se eu não tenho o fato a investigar, que o fato 

apontado na CPI, erro na publicação, e o que a CPI vai investigar é o que está escrito 

nela, ela está assim, vamos investigar se houve erro na publicação, antes de ela ser 

protocolada, já ta lá, existe um erro, este erro na publicação, se não há fato a 

investigar é outra situação, se não há prazo indeterminado do pedido, feito essas 

considerações, o que foi meu parecer, que seja devolvido a quem subscreveu aos 

senhores vereadores para que estudem novamente, se tem interesse em prosseguir 

com esse trabalho e proponhem novamente como quiserem, mas nesse momento, na 

forma como está, não poderemos prosseguir, como dizia o vereador Marcio ao 

Ministério Público, eu como jurista, como tribunal de contas concordou comigo, 

espero que o ministério público concorde também. Também indicando a situação 

seguinte que é a da revisão salarial, para explicar também, a revisão é a recuperação 

do salário referente a inflação, não pode ser índices gerais, ele tem um limitador que é 

o IPCA limitado, ou seja, se você tem um prefeito eleito e reeleito por 8 anos e nunca 

atualiza o salário, o salário nunca vai se manter equilibrado com aquilo que foi 

aprovado, então essa é a lógica da votação, para os senhores vereadores, para os 

agentes políticos, eu acho que era isso senhores e senhoras vereadoras, eu estou aqui 

a disposição para perguntas. A presidente fala: eu gostaria que o doutor Rodrigo 

explicasse, nós temos funcionários públicos aqui, é que o reajuste deles vai ser dia 1º 

de maio, isso eu gostaria que o doutor Rodrigo deixasse bem claro. Doutor Rodrigo 

fala: em relação a data base, cada tipo de funcionário público, que todos são 
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funcionários públicos, nós funcionários da câmara, efetivos e comissionados, os 

senhores vereadores, a senhora presidente, o prefeito, o vice, os funcionários da 

prefeitura, todos servem a população com leis diferentes, então a data base dos 

agentes políticos é março, a data base dos funcionários do município, do executivo, é 

dia 1º de maio, então é em maio para coincidir com o dia do trabalhador, todos nós 

aqui, ninguém recebe aumento, mas é claro, sempre há uma revisão, qual é a lógica 

disso? Quando você vê, eu tenho ações judiciais de professores, e vocês vêem muito 

isso na TV, o que aconteceu no Estado, o governador concedeu tanto de aumento, não 

é aumento, na verdade é recuperação, é uma revisão para que o salário que perdeu 

força, junto a inflação, seja recuperado, então vocês, com mandado de segurança, os 

professores ganharam diversos, porque se os deputados não votaram, se os 

vereadores da cidade não votaram, os funcionários acabam ganhando esse aumento 

porque é de direito. O vereador Aguinaldo fala: só para esclarecer, essa revisão geral 

não tem nada a ver com aquela fixação feita: Doutor Rodrigo fala: não, no final de 4 

anos você pode alterar o valor, geralmente a câmara de quem é a competência, isso é 

uma obrigação da câmara, a câmara tem que colocar as revisões, é de iniciativa dela, 

então não é de iniciativa dos vereadores necessariamente, mas da casa, e não é do 

executivo o aumento de salário, ou diminuir, não pode contratar, não pode aumento, 

gratificação, ressalvado dessa revisão anual, porque é o teu salário que perdeu força, 

quanto que o vereador vai ganhar na próxima legislatura, esse é votado no ultimo ano 

da legislatura, exemplo, o prefeito ganha 12, vai ganhar 15, daí não é 2,3%, aí sim os 

senhores vereadores vão dizer quanto vai ser de fato cada secretario, ou seja, vocês 

estão reajustando, devolvendo o que a inflação tomou, mas a gestão anterior aprovou, 

os salários de hoje são aprovados na gestão anterior, agora ta sendo devolvido o que a 

inflação tomou, e exatamente por esse cálculo que o vereador Aguinaldo perguntou, 

não se pode primeiro ano, como você votou no ano anterior um salário que acaba 

sendo maior, você não vota, mas o segundo em diante é obrigação votar, tem que 

votar. Vereador Aguinaldo pergunta: de repente eu estive, me equivoquei na minha 

fala, mas essa revisão na legislatura anterior, todo ano era votada. Doutor Rodrigo 

responde: No Brasil inteiro, em todo lugar tem que votar! Tem mais perguntas senhora 

presidente? Com todo respeito, toda educação, espero ter respondido e to sempre a 

disposição de qualquer um, atendendo a população aqui para qualquer dúvida. Ok? 

Obrigado. A presidente fala: coloco em primeira e única votação o projeto de lei 001 

de 2018 do Legislativo Municipal com a súmula: concede revisão anual aos agentes 

políticos e do poder executivo e legislativo e dá outras providências. Os vereadores e 

vereadoras que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os que forem 

contra queiram se levantar. Aprovado pela maioria. Coloco em primeira e única 
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discussão votação o parecer jurídico apresentado pela assessoria da casa, lido no 

expediente da mesa. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se 

encontram e os que forem contra queiram se levantar. Aprovado pela maioria. Coloco 

em primeira discussão e votação o projeto de lei 003/2018 do poder executivo 

municipal com a súmula: autoriza o executivo municipal promover leilão público para 

leiloar bens considerados economicamente inviáveis para conserto e manutenção e 

improdutivo para o uso permanente no serviço público, além das sucatas, os quais são 

inservíveis para atendimento das ações programáticas e dá outras providencias. Os 

vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os que forem 

contra queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. A presidente declarou aberto 

o pequeno expediente do plenário, onde os senhores e senhoras poderão fazer uso  da 

palavra por três minutos, comentando assuntos referentes à sessão. Pede a palavra o 

vereador Arival e fala: agora aqui, só fazendo um pedido aos vereadores que foram 

contra o aumento, a revisão de salário que chega na casa dos cento e poucos reais, 

que se não precisar de dinheiro, então vamos fazer uma doação para alguma 

instituição, assim como eu fiz com o meu primeiro salário, doei para APAE, aí fica meu 

convite Marcio, se quiser fazer uma doação eu vou junto porque eu também dôo parte 

que aumentou do meu salário para alguma instituição que realmente precise, porque 

hoje seria muito fácil vim aqui fazer política sabendo que ia ser votado, e nós ia votar 

sim, então se não precisa, te convido todo mês ir lá na APAE ou em qualquer outra 

instituição e vamos doar essa parte, concorda comigo vereador? O vereador Marcio 

fala: estendo o convite ao prefeito e vice prefeito e secretários, todo mês sorteamos 

ou cada um indique uma instituição que possa ser doado o salário. Arival fala: fica aí 

então senhor vereador, vamos ver qual dos vereadores vai fazer isso, porque daí ele 

realmente vai estar provando que está em prol da sociedade, aqui a respeito da minha 

fala a respeito da CI e demais vereadores e povo aqui presente eu não vejo porque 

votar a favor de uma abertura de uma CI sendo que já foi feito o reconhecimento do 

erro um dia antes que vocês protocolaram o pedido, se houve erro foi corrigido, 

acredito que não temos que ficar perdendo tempo atrás do que foi corrigido, eu acho 

que da minha parte, como vereador, eu não vou ficar perdendo tempo com algo que já 

foi publicado, então fica aqui minha fala, não vejo porque votar para abrir uma CI 

sendo que já foi corrigido o erro, seria isso senhora presidente. Pede a palavra o 

vereador Jacir e fala: assim como os senhores vereadores falaram, eu também posso 

fazer doação, que eu respondo por mim, cada um vai responder por sua parte 

também. Votei acompanhando o parecer jurídico, já que de lei as vezes a gente não 

entende muito, mas se tem o advogado que explicou, a mim ele convenceu, se não, 

não posso fazer a minha parte, votei acompanhando o jurídico. Pede a palavra o 
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vereador José Valdivino e fala: só queria fazer uma correção da minha fala, falei 

assessoria jurídica e é assessoria de imprensa do prefeito, então gostaria de fazer a 

correção, e também solicitar a ata na íntegra. Pede a palavra o vereador Aguinaldo e 

fala: faço as minhas palavras as palavras do vereador Arival, como eu disse na minha 

fala no grande expediente, eu sou responsável pelo meu bolso, mexer no bolso dos 

outros eu não posso, se é um direito adquirido deles, se foi votado em todas as 

legislações, é um direito de todos, eu não posso tirar, mas no meu bolso eu sei que 

posso cuidar e faço com o meu aumento ou minha revisão o que eu bem quiser, e eu 

quero deixar também esse desafio, que tenha dignidade, quem votou contra ou a 

favor, quer fazer isso tenha a dignidade de indicar uma entidade e cumprir, de repente 

para o vereador, para o prefeito esse dinheiro não vá fazer falta mas para uma 

entidade, tenho certeza que no meu bolso eu posso mexer e sempre estou 

colaborando, fica aí meu desafio, tenham então essa dignidade porque votou contra 

ou votou a favor vai receber da mesma forma. Pede a palavra a vereadora Arlete e 

fala: só pra esclarecer, nós não somos contra os funcionários, ainda não veio na 

câmara, fomos contra o reajuste dos agentes políticos e eu concordo com o vereador 

Marcio, na dificuldade que nós encontramos hoje, agente político fica complicado a 

situação, mas para o funcionário público, minha preocupação fosse que maior dos 

agentes políticos e dos funcionários menor, claro que do Douglas, da Rozelia a gente 

concordou com a situação dos funcionários, é defensor do funcionário público. Daí 

quando os vereadores falam que o pedido da CI foi corrigido no outro dia, o 

funcionário ficou trabalhando seis meses e só foi visto o erro depois que a gente fez o 

pedido no dia 13, e foi publicado dia 13, tudo bem que eles fizeram, a gente na 

verdade viu o erro dia 11 de dezembro, aí dia 13 a gente protocolou na câmara, então 

só porque a gente viu o erro, foi corrigido, então foi depois de seis meses. Muito 

obrigada senhora presidente. Pede a palavra o vereador Elio e fala: em relação, 

vereadora Arlete, que você diz que na verdade foi feito correção, dia 12 foi publicado 

no jornal, então acho assim, foi publicado no Correio do Cidadão um dia antes e não 

dia 13, senhora presidente só queria desabafar um pouco, que fica muita falação do 

público, fica aqui meu convite para acompanhar os serviços administrativos da casa e 

lá na frente, daqui a três anos, para quem critica, dê a cara a bater, coloque o seu 

nome para defender a população, defender um produtor, defender um agricultor, 

saúde, educação, não critique, acompanhe mais e dê a cara bater. Boa noite a todos. A 

presidente fala: não tendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra eu peço a 

palavra e quero dizer que eu votei no parecer jurídico amparada por esta mesa, não 

tomei a decisão sozinha, sobre a questão do reajuste, está tendo aí uma certa posição 

que não era necessário, até onde eu vejo, eu e a vereadora Arlete sempre, nos outros 
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mandatos, votamos e nunca foi questionado nos dois mandatos, quando se fala em 

reajuste foi feito o da semana passada, o reajuste de 5% e vai ser feito em maio agora 

o dos funcionários públicos da prefeitura, então ninguém aqui está deixando de dar 

reajuste pra ninguém, e outra, nós estamos cumprindo uma lei federal, em todos os 

municípios, não é só aqui, aqui ninguém está aumentando salário de ninguém, que isso 

fique claro, e que não seja usado nas redes sociais ao contrário, porque eu acho que 

tem que falar a verdade, não usar de politicagem. Quero agradecer a presença de 

todos e pedir desculpas pelo problema do microfone, vai ter que levar pra Guarapuava 

a mesa do som para arrumar, agradeço a imprensa, o Mairo, o Genildo, o Beto, o 

nosso ex vice prefeito e aos funcionários da casa que se empenharam bastante, estão 

sempre junto e agradecer vocês que estão nos prestigiando, por assistirem a sessão, 

isso é muito importante até para terem uma noção do que é verdade e o que não é, 

agradecer aos vereadores, hoje pedi os vereadores uma reunião as 6 horas, porque 

muita coisa não precisava ser discutido aqui no plenário, mas infelizmente não 

chegaram nesse horário marcado, gostaria que da próxima vez cheguem no horário 

para não precisar trazer todas as discussões aqui no plenário. Sendo o que tinha, a 

Presidente declarou encerrada a sessão deixando o convite para a próxima, que será 

dia 19/03/2018.  

Eu,_______________________________________, Juliana Alvani Borges Wolski, 

quem digitei e assino. 
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