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FLS 300 

ATA DA SESSÃO DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, no recinto da Câmara 

Municipal foi iniciada a Sessão Ordinária, às dezenove horas, tendo em seu expediente a leitura 

da ata da sessão ordinária do dia nove do mês de fevereiro de dois mil e quinze; a eleição das 

Comissões Permanentes. A Ata recebeu aprovação de todos os parlamentares. Foram 

apresentadas as Chapas para a eleição das Comissões: “Avançar é Preciso” e “Progresso”. Os 

edis votaram e a apuração foi a sequência: a Chapa Progresso foi a vencedora em todas as 

Comissões, cujos resultados foram: de seis votos a três para a Comissão de Obras e Serviços 

Públicos; para a Comissão Educação, Saúde e Assistência Social, resultado de cinco a quatro; 

Comissão de Finanças e Orçamento, cinco a quatro e por fim a Comissão de Justiça e Redação, 

resultando em cinco a quatro. O vereador Valdecir agradece os presentes e diz que a Chapa 

vencedora, com seus legítimos representantes nas Comissões, deve trabalhar a bem do povo de 

nosso Município. Corinho diz estar torcendo para que as Comissões façam bons trabalhos para a 

população, não visando só os próprios interesses. Sovelth expõe que são as Comissões que dão 

Parecer Favorável ou Contrário à aprovação de Projetos elaborados tanto do Poder Executivo, 

quanto do Poder Legislativo; retoma o assunto pautado na sessão do dia nove deste mês, no que 

se refere ao desmembramento da Câmara, e que sem Comissões não se pode colocar em 

votação qualquer propositura; diz ainda que o senhor prefeito, Primis de Oliveira, questionou 

sobre suas diárias a Curitiba, quando da participação no curso sobre Mesa Diretora, afirmando 

que o mesmo ficara em casa de familiares e não em hotel; ao que responde ter estado no curso 

nos dias vinte e um, vinte e dois e vinte e três do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, 

hospedado no mesmo hotel onde os vereadores Almir Soares da Silva, Benedito do Couto 

Jerônimo e Sirineu Aparecido Pereira, e que também outros quatro vereadores, juntamente com 

o Diretor de Secretaria, quando participaram do curso sobre o mesmo tema nos dias quatro, 

cinco e seis do mês de fevereiro e estiveram hospedados no mesmo hotel; acrescenta ainda que 

no exercício de dois mil e quatorze gastou apenas um mil e quinhentos reais em diárias, período 

este em que o Legislativo gastou trinta e três mil reais com diárias; requer que o Executivo, ao 

invés de ficar cobrando isto, deveria pensar nos servidores que há mais um ano não têm seus 

vencimentos reajustados com o índice da inflação; conclui afirmando que foram eleitos pelo 

povo e não é bom ouvir críticas pessoais ou individualizadas e sem fundamentos. Amarildo diz 

externar respeito à opinião de desmembrar a Câmara, mas isso vai contrair gastos 

desnecessários; e que a Prefeitura ultrapassou o limite dos vinte e cinco por cento destinados à 

Educação, quando gastou vinte sete por cento; ao invés de quinze por cento na Saúde, gastou 

vinte e quatro por cento; e faz menção ao destaque desta administração Municipal, entre as 

administrações do Vale do Ivaí; e que as devoluções de valores ao Executivo, possibilita estas 

variações nos índices; por isso é contra a desvinculação. O professor Osmar solicita uma 
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melhoria na continuação da Rua Francisca Gaioski Dombski, no quarteirão entre as Ruas 

Mandaguari e Cambé onde é impossibilitado aos proprietários fazer muro, pois necessitariam de 

construir muros de arrimo, mas não tem meio – fio e gostaria que fosse pavimentada, podendo 

ser até mesmo com pedras irregulares ou similares; lembrou muito bem aos parlamentares que 

todos os proprietários daquela localidade pagam seus impostos. Nada mais se tratou, foi a 

sessão encerrada às vinte horas e quinze minutos da qual eu, Aquelino Soares Pinto lavrei a 

presente ata que vai assinada como de costume. 

 

  Edson Bernini                         Sirineu Aparecido Pereira       

   1º Secretário                        Presidente 

     

 


