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Ata da 31ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Jataizinho, Estado do 

Paraná, da Sessão Legislativa de 2018, realizada ao oitavo dia do mês de 

Outubro de 2018 (dois mil e dezoito), presidida pelo Sr. Presidente Maurilio 

Martielho, secretariado pelo Sr. Vereador Jorge dos Santos Pereira, Primeiro 

Secretário, e Sr. Vereador Antônio Laércio dos Reis, Segundo Secretário. 

Estavam presentes os senhores vereadores Adir Leite de Lima, Alex Antônio 

Gomes de Faria, Cícero Aparecido Guimarães, Igor Emanoel Sabará de Souza e 

Laércio Fernandes Quitério. Esteve ausente Vereador Antônio Brandão de 

Oliveira Netto. Às 19h00 (dezenove horas), estando a Mesa Diretora composta, 

o Sr. Presidente, com a graça de Deus declara aberta a trigésima primeira 

reunião ordinária da sessão legislativa de dois mil e dezoito e solicita que o 

Vereador Maurílio faça a leitura de um trecho bíblico. Após leitura bíblica e dez 

segundos de silêncio para meditação, o Sr. Presidente colocou para apreciação a 

Ata da 30ª Reunião Ordinária da Sessão Legislativa de 2018, que foi aprovada. 

O Sr. Presidente solicitou leitura das matérias do Expediente, que foi: 

INDICAÇÃO nº. 024/2018, de autoria do Vereador Cícero Guimarães, 

solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto a isenção do IPTU 

e tarifa de água aos munícipes afetados pelos alagamentos provenientes das 

chuvas ocorridas no dia 03/10/18, mediante lei. Logo após o Sr. Presidente 

solicitou do Segundo Secretário que anunciasse a lista dos vereadores inscritos 

para fazer uso da palavra. Jorge - usou da palavra para apoiar a indicação 

proposta pelo Vereador Cícero para reparar as perdas materiais devido aos 

alagamentos, destacando que o processo do loteamento da empresa Abussafi 

acabou dificultando a situação no Cj. Antonio José Vieira. Falou da urgência do 

trabalho do Depto. de Ação Social junto as famílias envolvidas. Abordou as 

eleições de 2018, destacando a eleição do Governador Ratinho Junior, e dos 

deputados Alexandre Curi e Rubens Bueno. Usou da palavra ainda para destacar 

que os resultados das urnas devem ensinar os políticos. Cícero - usou da palavra 

para abordar a eleição dos deputados Romanelli e Luiza Canziani, os quais 

tiveram seu apoio, e para comentar que em troca do apoio Jataizinho espera 

retribuição com obras e emendas de todos que receberam os votos da população 

local. Falou sobre sua INDICAÇÃO nº. 024/2018, sobre as dificuldades das 

vitimas devido à ocorrência da tromba d´agua e sobre as isenções propostas para 

amenizar as dificuldades. Recomendou envio de ofício ao SAMAE de Ibiporã 

agradecendo o envio de um caminhão e ainda acrescentou que relatórios foram 

feitos e os departamentos trabalharam com empenho nas regiões afetadas pelos 

alagamentos. Usou da palavra ainda para divulgar que o Gilberto esta recebendo 

doações para as vitimas e manifestou solidariedade a todos. Adir - usou da 

palavra para analisar a situação conturbada da semana, em função das chuvas e 

das eleições. Falou sobre sua colaboração com os moradores afetados, que 

comprou materiais para ajudar, mas que apesar disso recebeu críticas. Usou da 

palavra para abordar seu apoio aos deputados Alexandre Curi e Marcos Brasil e 

agradecer os votos. Laércio - usou da palavra para parabenizar a equipe da 

Prefeitura que trabalhou nos alagamentos e vem dando apoio às vitimas. 
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Lamentou a retirada das curvas de nível anteriores ao loteamento, que ajudavam 

a segurar a água das enchentes. Comentou que esteve na Ponte da Agua do Pari 

e cobrou o Prefeito para solucionar os problemas da enxurrada e a manutenção 

desta ponte, pedindo apoio do Vereador Adir. Igor - usou da palavra para falar 

brevemente sobre as eleições e então se solidarizou com os que sofreram com os 

efeitos da tromba d´água, destacando o desabamento de terra no Pombal. 

Criticou a fiscalização da gestão anterior da Prefeitura e a autorização do 

loteamento que gerou o lamaçal, se prontificando a fazer denuncia junto ao 

Ministério Público para verificação dos responsáveis e para obter indenização 

aos moradores. Abordou o caso da população ribeirinha e falou ainda que 

procurará cooperação do Governo Federal para ajudar ou findar os problemas 

com os eventos naturais que se arrastam há décadas. Antônio Laércio - usou da 

palavra para apoiar a indicação do Vereador Cícero para isentar de IPTU e tarifa 

de água os atingidos pelo alagamento. Comentou que a região toda sofreu com a 

chuva e lembrou que apenas na gestão Evilázio foi realizada uma drenagem do 

rio. Falou sobre sua solidariedade e prometeu cooperar na situação. Ainda 

comentou brevemente sobre seu apoio aos candidatos nas eleições. Maurílio - 

usou da palavra para falar sobre o apoio a deputados e o retorno destes para o 

Município de Jataizinho. Falou que os vereadores têm cobrado pontos de ônibus, 

remédios, reforma das quadras e academias, melhoria das ruas e da zona rural e 

médicos especialistas, e indagou de quem é a culpa em função da votação da 

população, que apoiou, por exemplo, os candidatos Boca Aberta, Filipe Barros e 

outros que nunca ajudaram Jataizinho. Avaliou, dentre outros apontamentos 

sobre o mérito nas eleições, que as eleições dos deputados não é mérito de 

ninguém, mas que os votos do candidato João Arruda são mérito do Ex-Prefeito 

Wilson Fernandes. Reclamou por fim da falta de apoio da população para os 

deputados que estavam com os vereadores de Jataizinho. Não havendo matérias 

para o período da Ordem do Dia, passou o Presidente ao período das 

Explicações Pessoais. Os vereadores usaram da palavra na ordem a seguir: Alex 

– usou da palavra para comentar o processo eleitoral e ressaltar o aspecto 

pacifico e respeitoso durante as votações pelo Brasil. Abordou o prejuízo das 

vitimas do alagamento e passou a analisar a sua preocupação com o aspecto 

técnico da gestão municipal, exemplificando o caso de uma via que pode ceder e 

a Administração nem ao menos sinalizou o local. Falou sobre a necessidade de 

desassoreamento e dragagem do rio Jataizinho, e questionou a liberação de 

obras, em concordância com o Vereador Igor, apontando ai também “manobra” 

do ex-Prefeito e do engenheiro da Prefeitura para não exigência de um muro de 

arrimo para evitar alagamentos. Ainda falou sobre a renovação política nestas 

eleições e emendou criticas sobre os serviços de iluminação pública e as 

promessas de emendas parlamentares no contexto dos problemas recentes. 

Cícero – usou da palavra para reforçar pedido de oficio ao Chefe de Gabinete do 

Prefeito João Colonhezi devido ao empréstimo do caminhão e também falou 

sobre a dificuldade dos comerciantes durante os alagamentos. Abordou os casos 

de filas para votações, avaliando as reduções de zonas eleitorais, a biometria e a 

quantidade de cargos eletivos. Falou sobre a preocupação do Prefeito quanto ao 
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trecho da via citada pelo Vereador Alex, assim como externou que durante os 

alagamentos, o Prefeito fez reunião com os diretores e iniciou um plano de ação 

de emergência quando deu detalhes dos atos da defesa civil e servidores 

municipais. Ainda indicou envio de ofício ao SAAE em função de seus trabalhos 

durante as enchentes. Adir – usou da palavra para pedir atitude em relação a um 

muro de uma casa que caiu e contou de seu empenho para solucionar o 

problema. Abordou críticas recebidas por moradores e criticou o resultado das 

eleições para deputados em Jataizinho, destacando contudo neste momento a 

importância dos deputados Alexandre Curi, Sthepanes Junior e a expressividade 

dos votos do Governador eleito Ratinho. Por ultimo apresentou reclamações 

quando a falta de atenção e uso de celulares na sessão. Maurílio – usou da 

palavra como Presidente para responder o requerimento verbal do Vice-

Presidente Adir e solicitar aos vereadores que façam contato com a Rádio Nova 

Geração para reiniciarem as transmissões das sessões. Vereador Antonio Laércio 

usou da palavra para explicar seus contatos com a Rádio. O Presidente ainda 

comunicou recebimento de Convite para Audiência Pública sobre o Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB no dia 18 de Outubro às 15 horas.                

O senhor Presidente então agradeceu a presença dos vereadores e demais 

munícipes presentes, como também convidou a todos para a próxima reunião 

ordinária, que acontecerá em 15 de Outubro de 2018 às 19 horas. Em nome de 

Deus, declarou encerrados os trabalhos da presente sessão. Sala das Sessões da 

Câmara Municipal de Jataizinho, aos oito dias do mês de Outubro de 2018 (dois 

mil e dezoito).  

 

- Maurílio Martielho - 

Presidente 

 

 

- Jorge dos Santos Pereira - 

Primeiro Secretário 
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