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ATA 038/2021 

30ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021 

Com a presença de todos os vereadores, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, 

no dia vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e um (25/10/2021), o Presidente 

declara aberta a trigésima sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e um e convida 

a todos para rezar a oração de costume da casa. O Presidente pede para que a 

Primeira Secretária proceda a leitura do EXPEDIENTE DA MESA: Emendas 

Impositivas n.º 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 

019 ao Projeto de Lei n.º 020/2021 – LOA 2022. O Presidente declara aberto o 

GRANDE EXPEDIENTE: Cede a palavra para o vereador Aguinaldo Paz de Moura: 

Inicia comentando que recebeu do Tribunal de Contas do Paraná o resultado de suas 

prestações de contas quando foi o Presidente da Câmara Municipal e estas vieram 

com total regularidade, agradece a equipe de colaboradores e vereadores que fizeram 

parte de seu mandato e ressalta que para um bom resultado precisa-se de uma equipe 

competente como é caso da atual equipe do Legislativo. Fala da denúncia anônima 

feita de forma covarde contra esta Casa de Leis a qual teve a resposta vinda do 

GEPATRIA (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à 

Improbidade Administrativa) que afastou qualquer irregularidade dentro da Câmara 

Municipal e continuará a desempenhar seus trabalhos com honra e cuidando da 

população que é a prioridade, e fala das emendas impositivas apresentadas e também 

aguardam os pagamentos das emendas impositivas do mandato anterior. Menciona 

algumas reclamações na questão da saúde por parte da população e que estará 

primeiramente se informando com responsáveis dessa área para trazer dados com 

veracidade. Comenta que esteve em conversa com o Secretário de Urbanismo 

Antônio Borges sobre reclamações na coleta do lixo, que estaria em atraso e segundo 

o Secretário o atraso se deu por conta de problemas mecânicos no caminhão da 

coleta. O vereador João Alex pede aparte e questiona se o caminhão que estragou 

trata-se do mais novo. O vereador Aguinaldo retoma a palavra e diz que não foi 

informado sobre este detalhe e agradece a atenção e resposta dada pelo Secretário, 

porém precisa de uma solução. Relata um incidente ocorrido com um caminhão 
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carregado nas margens da PR 456 que teria parado em cima do cascalhamento recém 

feito e ficou encalhado devido às chuvas, e enaltece a importância desta obra e 

parabeniza o Secretário de Viação Elizeu e sua equipe. Faz um agradecimento à 

Secretária de Educação Nilcéia, que estiveram discutindo sobre as emendas 

impositivas, onde foram levantados os lugares de maior necessidade para destinar 

estas emendas, no caso a Escola Municipal da localidade de São Manoel e Escola 

Municipal Balbina Almeida de Souza. O Presidente cede a palavra à vereadora 

Daniela Kunrath da Luz: Fala da visita que recebeu dos produtores rurais do 

município da Campina do Simão para conhecer melhor a produção de tomates, 

morangos e pepinos em estufas. Informa que dia quatro de novembro haverá licitação 

para aquisição de sêmen e botijão de nitrogênio, para o melhoramento genético do 

gado leiteiro, também fala da licitação para pavimentação asfáltica da rua José 

Schreiner que será dia nove de novembro, informa ainda sobre as obras de 

pavimentação da rua Joaquim Monteiro Sobrinho, e da rua principal da localidade de 

São Manoel e que se deu início ao patrolamento e cascalhamento nas estradas do 

Assentamento Araguaí.  Diz que o Executivo esteve em Brasília resolvendo algumas 

pendências no Ministério da Agricultura e na Previdência. O Presidente cede a palavra 

ao vereador Jauri Fernandes de Abreu: Inicia falando sobre sua emenda impositiva 

que destinou parte ao Bairro Santo Antônio para construção de um parque infantil e 

também para a localidade de São Manoel destinado a área da saúde. Faz um pedido 

ao Secretário de Viação Elizeu para que seja feito o patrolamento das ruas dos três 

Conjuntos Habitacionais (BNH) do Bairro Santo Antônio e agradece o Secretário de 

Viação Elizeu e o Secretário de Urbanismo Antônio Borges por terem atendido um 

pedido que fez a eles. O Presidente cede a palavra ao vereador João Alex Damião: 

Inicia sua fala parabenizando o vereador Aguinaldo e toda equipe do Legislativo pela 

aprovação de suas contas quando foi Presidente. Comenta sobre o caminhão da 

coleta de lixo que teve problemas mecânicos e foi para o concerto, e que estará 

conversando com o Secretário de Viação Elizeu para averiguar o motivo, tendo em 

vista que este caminhão tem pouco tempo de uso. Menciona que destinará sua 

emenda impositiva parte a área da saúde e outra parte a Escola Municipal Balbina 

Almeida de Souza, para aquisição de uniformes escolares e faz um pedido ao 
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Executivo para estar complementando os valores para as demais escolas do 

município para que todos os alunos sejam beneficiados e se possível antes do início 

do próximo ano letivo. Diz que alguns vereadores ainda aguardam as emendas 

impositivas do mandato passado e esperam que estas sejam pagas até o final do ano. 

O Presidente cede à palavra a vereadora Laurinda Lopes Damião: Parabeniza o 

vereador Aguinaldo pela aprovação de suas contas quando era Presidente da Casa 

de Leis. Fala de sua emenda impositiva que será para realização de um poço 

artesiano na localidade da Lagoa, pois a população vem sofrendo com a falta de água, 

e a outra parte da emenda impositiva para a saúde juntamente com a vereadora 

Mariely. Pede ao Secretário de viação Elizeu para que na localidade do Banco da 

Terra na propriedade do senhor Alcides seja arrumado à estrada para a retirada da 

produção de leite, e também que seja feito serviços de patrolamento na estrada da 

Barra Grande a pedido dos moradores. O Presidente cede à palavra a vereadora 

Mariely Pereira Moreira: Parabeniza a Secretária da Saúde pelo trabalho que vem 

desenvolvendo. Sobre sua emenda impositiva, diz que será destinada para aquisição 

de moveis para as UBS (Unidade Básica de Saúde), e na reforma da quadra da Escola 

Balbina Almeida de Souza, assim terá mais um lugar para realização de atividades 

esportivas. Comenta sobre sua indicação da restauração da ponte na localidade Rio 

da Prata e que já falou com o Secretário de Obras Elias e serão tomadas as devidas 

providências, e sobre o cascalhamento na estrada da Vila Rica, diz que esteve 

conversando com o Secretário Elizeu porém estão com dificuldade de conseguir 

cascalho, mas assim que conseguirem será realizado o serviço. Informa que o material 

para iluminação já foi adquirido mas está faltando uma empresa apta para efetuar o 

trabalho. O Presidente cede a palavra ao vereador Tiago Variza: Agradece os 

Secretários de Viação e de Urbanismo pelos serviços realizados. Fala sobre a 

denúncia anônima que foi feita no Ministério Público e arquivada por não ter 

irregularidade e pede que seja analisado antes de fazer uma denúncia se realmente e 

cabível. Parabeniza o presidente pelos funcionários desta Casa de Leis que fazem o 

trabalho de maneira correta. O presidente Alcides Borges Saldanha: Dá os parabéns 

ao vereador Aguinaldo pela aprovação das contas em seu mantado na câmara. 

Comenta em relação a denúncia que a pessoa que fez deveria ter se identificado e 
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ainda ressalta que está tudo certo, por isso a denúncia foi arquivada. E pede ao 

Executivo que sejam tomadas as devidas providências pra resolver o problema na 

iluminação pública pois faz cinco meses que vem sendo cobrado. E pede também que 

seja feito patrolamento e cascalhamento em alguns trechos da estrada na localidade 

Rio Pratinha. Declara aberta a ORDEM DO DIA: Coloca em discussão o Projeto de 

Lei n.º 022/2021 com a súmula: Suspende os efeitos das Leis Municipais n.º 568/2021 

e 581/2021 e dá outras providências. O vereador Aguinaldo fala que os funcionários 

públicos, com esse projeto de lei, irão perder dois meses do reajuste dos três por cento 

de aumento, e que com projeto anterior com pedido de urgência reprovado iriam ter 

uma perde maior, e em diálogo com o Doutor Diorlei, jurídico do Executivo, foi retirado 

o Projeto de Lei n.º 021/2021 e aplicado o 022/2021. Diz que para recompensar a 

valorização do funcionalismo público, dentro da legalidade, teria que antecipar a data 

base do reajuste salarial. O vereador Alcides fala que foi reprovado o Regime de 

Urgência ao Projeto de Lei n.º 021/2021 para o melhor do funcionalismo público e que 

o Projeto de Lei n.º 022/2021 será votado. A vereadora Mariely parabeniza o vereador 

Aguinaldo pelas contas aprovadas, e agradece os funcionários pela orientação e 

auxilio nos trabalhos. Convida todos para participar da noite do pastel no dia trinta de 

outubro no salão da igreja Imaculada Conceição em prol a restauração da gruta Nossa 

Senhora da Saúde. Avisa sobre as idades das pessoas que poderão tomar a vacina 

do Covid-19. E parabeniza os atletas e os responsáveis que participaram dos jogos 

abertos. O vereador Aguinaldo diz que discorda com a justificativa da Lei 173, o motivo 

do cancelamento revisão anual de 2021, pede para que seja esse valor seja investido 

no combate ao Covid-19, pois o maior combatente foi o funcionalismo público. O 

presidente coloca em única votação o Projeto de Lei n.º 022/2021 com a súmula: 

Suspende os efeitos das Leis Municipais n.º 568/2021 e 581/2021 e dá outras 

providências. E é aprovado por unanimidade. Declara aprovado o presente projeto de 

lei. Declara aberto o PEQUENO EXPEDIENTE: O vereador Jauri parabeniza o 

vereador Aguinaldo e funcionários pelas contas aprovadas. O vereador Aguinaldo 

comenta sobre as emendas impositiva que beneficiará muitas comunidades. E espera 

que as emendas dos vereadores sejam todas pagas. A vereadora Daniela elogia o 

professor Roberto e os atletas que participaram nos jogos abertos. O vereador Alcides 
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parabeniza os vereadores que estão cobrando a realização de um asfalto de 

qualidade na rua José Schreiner. Declara encerrada a presente sessão.  

 

 
_____________________   _____________________    ______________________ 

Alcides Borges Saldanha          Tiago Variza                           Mariely Pereira Moreira 

        Presidente                      Vice-Presidente                             Primeira Secretária 

 
 
 
 
 
 

    ____________________    ____________________     ____________________ 

Daniela Kunrath da Luz          Aguinaldo Paz de Moura        Ataíde de Albuquerque 

   Segunda Secretária                         Vereador                                Vereador 
 

 
 
 

____________________        __________________         ____________________ 

Jauri Fernandes de Abreu            João Alex Damião            Laurinda Lopes Damião 

             Vereador                              Vereador                                Vereador 


