ATA NÚMERO TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA (3.380)

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e dezoito, a hora regimental, reuniu-se
no Plenário Vereador César Augusto Leoni, o Poder Legislativo Municipal da Lapa sob a
Presidência do Vereador Arthur Bastian Vidal, Secretariado pelos Vereadores Acyr Hoffmann
e Dirceu Rodrigues Ferreira, presentes os Vereadores: Fenelon Bueno Moreira, Josias
Camargo de Oliveira Junior, Mário Jorge Padilha Santos, Otávio José Rodrigues de Jesus e
Samuel Gois da Silva. À hora regimental o senhor Presidente declarou aberta a Sessão
invocando a proteção de Deus, “Que Deus ilumine os trabalhos desta Casa e norteie os
homens que conduzem a nossa Pátria”, e fazendo uma saudação a todos. De imediato passouse para a deliberação da Ata anterior de número três mil trezentos e setenta e oito sendo a
mesma aprovada sem ressalvas. Foi justificada a ausência do Vereador Vilmar Favaro
Purga por motivo de reunião com o Partido Social Liberal em Curitiba. Resumo das
Correspondências Recebidas: Protocolo: 522/2018. Requerente: Otavio José Rodrigues de
Jesus. Protocolo: 523/2018. Requerente: Pe. Celmo Suchek de Lima. Protocolo: 524/2018.
Requerente: Prefeitura Municipal da Lapa. Protocolo: 525/2018. Requerente: Prefeitura
Municipal da Lapa. Protocolo: 526/2018. Requerente: João Vitor Xavier da Silveira.
Protocolo: 528/2018. Requerente: João Vitor Xavier da Silveira. Resumo das
Correspondências Expedidas: Protocolo: 515/2018. Requerente: Arthur Bastian Vidal.
Protocolo: 516/2018. Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 517/2018. Requerente:
Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 518/2018. Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo:
519/2018. Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 520/2018. Requerente: Arthur Bastian
Vidal. Protocolo: 521/2018. Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 527/2018.
Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 529/2018. Requerente: Arthur Bastian Vidal.
Dando inicio a Ordem do Dia, presente os Vereadores: Acyr Hoffmann, Dirceu Rodrigues
Ferreira, Fenelon Bueno Moreira, Josias Camargo de Oliveira Junior, Mário Jorge Padilha
Santos, Otávio José Rodrigues de Jesus e Samuel Gois da Silva. Em 1ª discussão o
Anteprojeto de Lei nº 07/2018, de autoria da Comissão Executiva, que estabelece como
cidade-irmãs a cidade da Lapa-PR e a cidade de Sorocaba-SP e dá outras providências. Foi
feita a leitura da justificativa do Projeto 07/2018. Livre a palavra para discussão e ninguém
querendo fazer uso da mesma, foi o Anteprojeto de Lei nº 07/2018, de autoria da Comissão
Executiva, que estabelece como cidade-irmãs a cidade da Lapa-PR e a cidade de Sorocaba-SP
e dá outras providências, colocado em 1ª votação sendo APROVADO por unanimidade.
Havendo requerimento verbal de autoria do Vereador Otávio José Rodrigues de Jesus,
solicitando dispensa de interstício para 2ª deliberação do Anteprojeto de Lei nº 07/2018, de
autoria da Comissão Executiva, que estabelece como cidade-irmãs a cidade da Lapa-PR e a
cidade de Sorocaba-SP e dá outras providências, foi o requerimento APROVADO por
unanimidade. Em 2ª discussão o Anteprojeto de Lei nº 07/2018, de autoria da Comissão
Executiva, que estabelece como cidade-irmãs a cidade da Lapa-PR e a cidade de Sorocaba-SP
e dá outras providências. Livre a palavra para discussão e ninguém querendo fazer uso da
mesma, foi o Anteprojeto de Lei nº 07/2018, de autoria da Comissão Executiva, que estabelece
como cidade-irmãs a cidade da Lapa-PR e a cidade de Sorocaba-SP e dá outras providências,
colocado em 2ª votação sendo APROVADO por unanimidade. Nada mais constando na
Ordem do Dia, passou-se a leitura dos Requerimentos e Indicações apresentados: Indicação
nº 18/2018, de autoria do Vereador Otávio José Rodrigues de Jesus, solicitando ao Executivo
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Municipal, que seja feito uma academia ao ar livre e um parquinho na localidade de Mato
Preto Paiol, próximo da Igreja. Requerimento verbal de autoria do Vereador Josias Camargo
de Oliveira Junior, solicitando que fosse convidada a equipe diretora do Hospital Regional São
Sebastião da Lapa, notadamente o Diretor Miguel Wille, para que viesse aqui na Câmara fazer
uma apresentação dos trabalhos do Hospital e quais os principais problemas enfrentados por
aquela unidade hospitalar. A eleição se avizinha e cada um dos Vereadores aqui estará
apoiando ou construindo apoios para seus candidatos, portanto é fundamental que se entenda
os problemas que aquele Hospital enfrenta, para que os compromissos que os Vereadores vão
assumir com os candidatos contemplem necessariamente as necessidades daquele hospital.
Que o Conselho Municipal de Saúde também seja convidado para que possa assistir a
apresentação e participar desse momento. Ninguém querendo colocar qualquer Requerimento
ou Indicação em destaque foram todos deferidos ficando à disposição dos senhores
Vereadores, juntamente com o Expediente, na Secretaria desta Casa. Passou-se para o Grande
Expediente, onde se manifestou o Vereador Samuel Gois da Silva. Com a palavra o
Vereador Samuel Gois da Silva disse que usa esse espaço somente para fazer um pedido pra
Diretora de Saúde, pois este Vereador fez um pedido informal e não foi atendido, portanto vai
fazer por esta Casa de Leis, solicitando a escala dos funcionários Enfermeiros, Técnico de
Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem referente aos meses de abril, maio e junho, isso do
pessoal que trabalha no segundo turno. Também quer a escala da Maternidade Municipal
Humberto Carrano dos meses de abril, maio e junho. A justificativa deste pedido é que estão
sendo favorecidos alguns funcionários que não estão cumprindo horário e está sendo
acobertado pela Secretaria de Saúde, por isso quer levantar pra ver se realmente está havendo
isso. E são as escalas desses três últimos meses que vão fornecer os devidos dados que está
buscando, por isso gostaria de receber o mais rápido possível, porque se não for atendido eles
terão que vir se explicar aqui nesta Casa de Leis. Com um aparte o Vereador Josias
Camargo de Oliveira Junior disse que gostaria de contribuir com o pedido de informações e
diante da denúncia aqui narrada, apresentar como emenda ao requerimento do Vereador
Samuel para que também enviem cópia dos cartões ponto dessas pessoas escaladas, para que
possam confrontar se o horário de escala confere com o horário efetivamente cumprido nas
datas de plantão. Passou-se para Lideranças onde se manifestou o Vereador Samuel Gois da
Silva. Com a palavra o Vereador Samuel Gois da Silva disse que participando de alguns
eventos em que postou recentemente, observou dentro das conversas que a politica está
intimamente ligada as normas do futebol, tiveram uma Copa acontecendo nesse período e
observou que se fala apenas de um que fez tudo, mas se esquece da equipe e no meio politico é
a mesma coisa, o grupo trabalha, sai a campo, luta e prevalece na insistência de procurar os
votos pra certos Deputados e pessoa pública, e a fama cai somente em cima de um, isso é em
todos os Partidos, fulano de tal fez tantos mil votos, fez uma ova, quem fez foi a equipe, o
grupo que trabalhou e correu atrás, porque se o grupo não corresse atrás nada disso seria
possível. Fala isso porque participou de vários eventos e sempre foi a mesma conversa, e aqui
na Lapa não é diferente, então é mais uma questão de desabafo, mas vão ter que lutar para que
essa situação mude, os louros devem ser divididos e não apenas para uma pessoa. Também
observou que a politica partidária agrega alguns políticos mentirosos, na maior parte da
politica se encontra pessoas mentirosas e que não tem palavra, pessoas que a partir de um
momento tratam uma coisa e sem aviso prévio agem de outra forma, isso este Vereador não
admite porque tem participado de alguns debates e procura ser o mais correto possível dentro
do assunto que está se conversando, e as pessoas mudam da água para o vinho, da noite para o
dia, de momento pra momento, isso não está correto, mas depende da consciência de cada um.
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E aqui está falando da liderança do PSB para que não deixem mais isso acontecer, e se
acontecer vai estar aqui falando e dando nome aos bois, porque isso não pode acontecer da
forma que está acontecendo. Passou-se para Comunicações Parlamentares onde se
manifestaram os Vereadores Fenelon Bueno Moreira, Josias Camargo de Oliveira Junior e
Otávio José Rodrigues de Jesus. Com a palavra o Vereador Fenelon Bueno Moreira disse
que numa legislatura os Vereadores tenham o dever de fiscalizar e cobrar do Executivo vários
trabalhos porque no dia a dia são cobrados pela população. Existem setores da Prefeitura que
estão sendo muito capacitados e competentes, infelizmente isso não ocorre em todos os
setores. Diz isso porque em relação a questão em que os senhores Osvaldo Camargo e Júlio
Muller que estão cuidando muito bem do interior, tenham atendido os pedidos da população
em todas as localidades do interior como lá no Feixo em que fizeram uma obra faraônica numa
rua principal. Hoje estão concluindo mais uma obra grande ali no alto da Lapa cuja conclusão
será feita amanhã, então eles estão de parabéns por tudo que tenham feito. No entanto não está
satisfeito com o setor de obras que cuida do quadro urbano dentro da cidade, há mais de meses
vem pedindo para que fosse verificada a Rua Fernando Weinhardt, na qual o amigo Tiago
Krainski possui uma residência, inclusive tem um problema sério lá que tem que ser
manilhada e aumentada a questão de vazão de água, bueiros, galerias e tudo mais, até agora
ficaram de fazer o projeto, já falou com o engenheiro e está em consecução, mas como é
demorado, pediu para solucionarem os problemas das residências daquela rua e até o presente
momento infelizmente não o fizeram. Uma vez que já está cansado de pedir, amanhã oito e
meia da manhã este Vereador vai ao setor de obras que cuida do quadro urbano e vão ter que
fazer até sexta-feira esse serviço lá, e se não fizerem não tem problema, este Vereador faz do
próprio bolso, mas ai será diferente a questão aqui, não vai mais tratar com cortesia da mesma
forma educada e com lealdade a quem não trabalha, não admite que tenha pessoas ganhando
do povo sem trabalhar e sem fazer o trabalho direito dentro da Prefeitura. Amanhã vai lá e
convida o senhor Tiago para ir junto, vai resolver esse problema e outros que eles ainda não
resolveram, desde o início da gestão este Vereador pediu duas ou três coisas pra dentro da
cidade e até agora não fizeram, e se querem guerra vão ter guerra. Com a palavra o Vereador
Josias Camargo de Oliveira Junior disse que aproveita esse breve espaço para também tratar
do que o Vereador Fenelon acabou de desabafar e do que o Vereador Samuel falou sobre as
mentiras e dos aproveitadores. Inclusive por conta dessa reclamação do Vereador Fenelon,
acredita que todas essas queixas e problemas derivam sempre e necessariamente da conduta de
algumas pessoas colocarem os interesses particulares sempre a frente do interesse público, o
que muda é o interesse privado, hoje quer um carro amarelo, amanhã um carro branco, depois
uma bicicleta verde e depois não se quer nenhum dos dois. O interesse público é sempre o
mesmo e é norteado inclusive por uma série de legislações que a estabelece, notadamente a
Constituição Federal, o interesse público está lá, o que acontece é que por vezes a estrutura
pública paga com o dinheiro público do suado trabalho do contribuinte é utilizado para
angariar votos pra "a", "b" ou "c", talvez seja isso que o Vereador Samuel está enfrentando,
querem talvez reforçar ou fortalecer alguma liderança politica na cidade em detrimento do que
deve prevalecer que é o interesse público. Manifesta solidariedade ao protesto do Vereador
Samuel, e não é atender Vereador e sim o interesse da população e o que precisa ser feito,
porque é pra isso que foram eleitos, estão aqui primeiro pra fiscalizar a adequada destinação
dos recursos públicos e depois para cobrar que seja feito, porque prometeram o básico bem
feito, mas parece que se colocar meia dúzia de manilha não for básico então sinceramente não
sabe mais o que é básico. Por fim, comunica que o Requerimento para a instauração da
Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigação do uso inadequado dos veículos do
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Poder Executivo Municipal, conforme denunciado em matéria jornalística pelo jornal Canal da
Cidade, permanece disponível para assinatura por pelo menos mais um Vereador, já tem duas
assinaturas e tão logo receba a terceira será protocolado junto a Mesa Executiva para dar os
encaminhamentos regimentais. Com a palavra o Vereador Otávio José Rodrigues de Jesus
disse que, faz uma observação compactuando com o que o Vereador Fenelon falou, e
infelizmente os pedidos que os Vereadores tenham feito pra cidade não estão sendo atendidos
em muitas situações e o que preocupa bastante e acaba sendo repetitivo e chato é a questão das
lombadas que passaram pela aprovação na Comissão de Trânsito em que faz parte com o
Vereador Acyr, as pessoas têm cobrado e a preocupação é porque a eminência de acontecer
um acidente ou atropelamento é grande. Tem conversado e a justificativa é que tenham que
fazer licitação pra chegar a massa asfáltica que é cara, isso já tem ficado cansativo de escutar.
Então tem que ver a situação desses atendimentos, parece coisa simples de resolver, mas está
complicado, tenham que somar forças pra agilizar essas coisas. Nada mais a tratar o senhor
Presidente encerrou a Sessão agradecendo a presença de todos, bem como dos senhores
Vereadores, e convocou para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e quatro de
julho de dois mil e dezoito, salvo convocação Extraordinária, à hora regimental, com a Ordem
do Dia a ser definida e publicada posteriormente no site. Sendo o que tinha para constar, eu
Marilda Bonczkowski, Auxiliar de Secretaria, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada,
será por todos os Vereadores assinada.

_________________________
Arthur Bastian Vidal

_______________________
Acyr Hoffmann

______________________
Dirceu Rodrigues Ferreira

____________________________
Fenelon Bueno Moreira

___________________________
Josias Camargo de Oliveira Junior

____________________________
Mário Jorge Padilha Santos

___________________________
Otávio José Rodrigues de Jesus

_____________________________
Samuel Gois da Silva

