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ATA DA 28ª. SESSÃO ORDINÁRIA DO 67º. ANO LEGISLATIVO 

DATA 29/08/2022 

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às vinte horas, com 

transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Câmara Municipal, reuniram-se 

ordinariamente, no presente ano Legislativo, os membros do Legislativo deste Município, 

sob a presidência do Vereador Ricardo Paulino da Silva, que após observar o quórum de 

presenças, declarou aberta a sessão. Submeteu a Ata da 27ª Sessão Ordinária do 67º. Ano 

Legislativo para votação, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida a palavra ficou 

livre para a comunidade. Não houve inscritos. Registrou-se a matéria do expediente: 

Requerimento nº.024/2022 de autoria do Vereador Ricardo Paulino da Silva, requer seja 

enviado a esta Casa de Leis, obedecidos os prazos previstos na Legislação a relação (inicial 

e atualizada) dos beneficiários/mutuários do Programa “Morar Melhor” instituído pelo 

Município de Querência do Norte-PR, bem como em quais os lotes encontram-se com 

construções já iniciadas e/ou edificadas na Quadra 158 da Planta Geral do Município, em 

obediência aos critérios estabelecidos na Legislação pertinente. O Vereador Ricardo Paulino 

da Silva passou a Presidência ao Vereador Amauri Spósito para fazer o uso da palavra, como 

já é de conhecimento de todos os pares desta como também de toda comunidade, solicitou 

essas informações visto que a pedido de alguns munícipes os quais reivindicam o terreno ou 

até mesmo uma residência através de programas, para que possam colocar suas famílias para 

morarem, no mínimo um terreno para que possam edificar e construir sua moradia, disse isso 

em especial que foi instituído na gestão de 2013 a 2016 onde naquela localidade notasse o 

abandono onde o mato se alastra, terrenos abandonados e ao mesmo tempo outros fazendo 

daquilo como sistema imobiliário negociando e vendendo o qual o imóvel foi a ele cedido, 

para edificar sua moradia e ao mesmo tempo vende para terceiros que também não utiliza 

do terreno, enquanto aqueles que realmente necessitam sendo que se quer tem um terreno 

para fazer sua casa solicitam que dentro dos prazos legais da Legislação nos deem essa 

informação e ao mesmo tempo como está previsto em lei aqueles que não utilizaram o devido 

terreno para sua devida finalidade, que o município através do órgão competente tome as 

medidas necessárias e cabíveis direcionando então o terreno não utilizado para aqueles que 

realmente necessitam e precisam para fazer sua moradia. O Vereador Amauri Spósito 

devolveu a Presidência ao Vereador Ricardo Paulino da Silva. Fez uso o Vereador Antônio 

Sabot, questionou se a localidade que se referiu é para quadras a acima ou se é a próxima da 

Câmara. Após de esclarecer que é o local próximo a Câmara deu seu voto favorável, por fim 

foi aprovado por oito votos a zero. Não havendo mais matérias constantes do Expediente. 

Terminado o registro da matéria, o Presidente deixou livre para apresentações de proposições 

de modo verbal. Fez o uso o Vereador Antônio Sabot, atendendo pedidos de várias pessoas 

com questão do asfalto existem muitos terrenos que se encontram com proprietários 

irregulares sem documentação assim acontece no Icatu, Porto Brasilio, Porto Felício e por 

isso, requer que o Poder Executivo estude a possibilidade de fazer o levantamento de todos 

os terrenos do município para que seja feito um Projeto de Regularização Fundiária de todos 

esses terrenos que vão se valorizando pessoas que estão pagando imposto em cima do terreno 

que está sendo asfaltado e essa pessoa pode estar pagando em nome de terceiros e logo pode 

ter judicialização por parte do proprietário e causar um problema muito sério a população, 

também o Executivo é responsável por isso e existe junto ao Tribunal de Justiça algo que 

pode ser trabalhado e gostaria que tivesse o apoio de toda essa casa para ainda nessa gestão 

fazer o pedido dessa regularização o mais rápido possível. O Vereador Ricardo Paulino 

complementou que existe esse Programa da Regularização Fundiária com a COHAPAR e 
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também o tribunal de justiça e redação que com toda certeza a casa dará suporte para tal. Fez 

uso o Vereador José Carlos, acrescentou ao Requerimento do Vereador Ricardo Paulino que 

ainda se lembra de quando foram doados os terrenos para população e foi feito documentação 

para o pessoal que com seis meses de prazo para construir algo no terreno, então muitos não 

fizeram nada, muitos venderam para segundos e segundos venderam para terceiros, tiveram 

pessoas que compraram, não pagaram e ainda venderam para outro, agora é uma situação 

barafunda, por isso é necessária a regularização desses terrenos. Fez uso o Vereador Antônio 

Sabot, em resumo essas pessoas tem um lote enquanto tem várias pessoas pedindo terreno 

para a Prefeitura, essa injustiça tem que parar e devemos tomar providências o mais rápido 

possível se a pessoa tem o terreno e não iniciou a obra a lei é clara, repasse, a Assistência 

Social existe por isso, tem cadastramento, analisa com carinho e faz a troca. Fez o uso da 

palavra o Vereador Carlos Bettin continuou, então essas pessoas venderam esses terrenos 

em desuso ao invés de passar para outra pessoa, conversaram com o Executivo para tomar 

providências e acabou não tomando decisão. Fez uso o Vereador Ricardo Paulino, 

infelizmente a falta de atitude causa essas situações, mas a providência para aqueles 

realmente necessita acesso a esses problemas, mas a providência tem que ser tomada para 

aqueles que necessitam. Não havendo mais pedidos nem comentários, passou-se para a 

Ordem do Dia, foi observado o quórum mínimo de presenças, constando a ausência de 

nenhum Vereador. Foram submetidos para segunda discussão e votação os seguintes: 

Anteprojeto de Lei nº.038/2022 – Súmula: Fixa Piso do Magistério Municipal e dá outras 

providências. Fez uso o Vereador Antônio Sabot, da mesma forma retiramos aqui a mesma 

posição de que o Poder Executivo quando enviou a essa casa, retiramos de pauta fez a 

solicitação da comparação, entre aquilo que os professores tem um estudo junto ao Sindicato 

e o que nós pedimos que houvesse então uma audiência que o Poder Executivo, Legislativo, 

a categoria e o Sindicato para que fosse mostrado realmente as duas partes e pudesse chegar 

a um consenso, como isso não ocorreu em razão de estar acontecendo um novo plano que 

até os Vereadores estiveram em Curitiba já pela segunda vez para acompanhar isso, o 

mínimo que temos que fazer  nesse momento é reprovar esse Projeto para que nós possamos, 

então no novo plano que vier analisando conjuntamente e ai tomarmos uma decisão que seja 

melhor tanto aos Professores quanto ao Poder Executivo, espera que tenha algum consenso 

que possam estar votando tanto para atender a necessidade de ambos, ainda mais os 

professores porque é um direito que conquistaram ao longo dos anos e a acha que a vida 

dessas pessoas depende desse plano, desse salário mês a mês e com apenas um voto sem 

analisar com frieza e conhecimento a gente estar votando dessa forma então meu voto da 

nossa comissão acredito que também fomos unânimes na outra sessão é para que seja 

reprovado o Projeto. Fez uso o Vereador Márcio Cristiano Esser, quem acompanha as 

sessões sabe o seu posicionamento referente a esse Projeto haviam dados de quando veio na 

primeira discussão e votação com apoio dos companheiros aqui desta casa e nós optamos 

pela retirada, para melhor entender e apurar todos os dados, por isso não deu tantas 

explicações. Explicou que na semana passada não estava presente, mas também se posiciona 

contrário a este Anteprojeto. Fez uso a Vereadora Eli Marta, em relação ao Projeto ficou 

bem claro na semana passada como os colegas colocaram, nós só tivemos explicações sobre 

o Anteprojeto por parte dos professores e o Executivo não conseguiu explicar nada, então 

não é possível votar favorável a um Anteprojeto como esse que muda a vida do profissional 

como também acabou de falar, então acredita que essa semana será como a passada e ser 

contrário ao Projeto de forma que possamos ver o que acontece na prática e ai sim iremos 

ponderar e fazer o que for necessários para que esse plano tanto dos professores quanto 

qualquer outro plano. Fez uso o Vereador Carlos Bettin, em relação ao Anteprojeto assim 
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como na semana passada disse que só votaria no Projeto quando se fosse feito a reunião com 

o executivo, legislativo e Jurídico, mas como não houve acordo entre as duas partes também 

não pode votar favorável ao prejudicando os professores, igual foi dito aqui vamos aguardar 

para ver se entra em acordo e seja beneficiado os dois lados sem prejudicar ninguém. Foi 

reprovado o referido Anteprojeto foi reprovado por unanimidade. Encerradas a matéria da 

Ordem do Dia, a palavra ficou livre para as Explicações Pessoais. Fez uso a Vereadora Eli 

Marta, na sessão passada esteve em Curitiba juntamente com os Vereadores Márcio Esser e 

Giovani Braun e visitaram o Consórcio Intermunicipal de Educação do Ensino do Paraná 

para aprender um pouco sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do 

Magistério, deram uma cartilha, palestras com o Professor Doutor Perez, ficou muito 

contente com o que viu e tudo que tem a dizer é que é viável a criação do novo plano de 

acordo com o que o município pode fazer e deixa claro também que esse consórcio também 

o qual Querência do Norte foi contemplado na TV Assembleia para Querência do Norte se 

fazer parte desse consórcio e ele também acessória a educação e outras coisas não só no 

plano mas em emendas para o município da educação ou seja ele faz assessoria para pasta 

para melhor gerir os recursos da educação, Então se quiser realmente fazer acontecer o 

consórcio vai dar toda a base e mediante a tudo isso que viram dá em cima desse plano é 

possível fazer uma simulação do novo plano dá para fazer uma simulação do outro plano 

que já está praticamente pronto segundo informações que temos portanto pediu novamente 

ao Executivo para que mande os dois planos juntos para não haver esse embate de uma classe 

contra a outra e parar com picuinhas e foi agora o momento mandar os dois planos juntos 

dos outros funcionários e dos professores e não irem um contra o outro. Essa viagem foi de 

grande importância aprendemos bastante coisa lá e nós percebemos que dá sim para fazer, 

mas o Executivo tem que querer fazer para acontecer. Fez uso o Vereador Giovani Braun, 

foi muito importante a participação dos Vereadores nesse evento já mencionado que foram 

Vereadora Eli Marta, Márcio Esser também a equipe do Poder Executivo Doutora Nara 

procuradora dessa casa e terminou em um fator importante, primeiro que nos fizeram a 

retrospectiva também dos investimentos do dinheiro na educação pegando de 2016 a 2020 e 

viram os números apresentados com decadência que está tendo sobre investimento na 

Educação Pública, então esse quadro precisa e também melhorar esse é um ponto. A outra 

questão é a respeito do plano dos profissionais do magistério, que estão elaborando o plano 

do município é muito importante que a forma que está sendo elaborada pelo menos o que foi 

apresentado vai se enquadrar a questão de números e contas exatas e acredita que na medida 

que pegar e fazer um enquadramento de todos os profissionais dentro do plano nós vamos 

ter alimentos na época que pode, o que não pode ser gasto por lei por questão da 

responsabilidade fiscal também, então temos que visar essa questão, pode vir ganhos e pode 

vir perdas mas na forma que vem pelo menos está vindo de forma legal, deve insistir também 

em ter um debate com Poder Executivo para forçar a agilizar que o pessoal do consórcio 

venha e possa fazer essa apresentação plano para a classe, disponibilizando o espaço da casa, 

porque daí consegue fazer uma explanação e para que todos tenham uma ideia e uma noção 

do que está acontecendo, para que transmitam a informação como deve ser, já prontificaram 

sua vinda ao município, em vista disso cabe ao poder executivo fazer essa articulação e trazer 

toda a classe mais a participação dos Vereadores e alcançar um bom resultado tanto para 

classe quanto o Executivo. Também concorda com a Vereadora Eli Marta na necessidade de 

fazer outro plano dos demais servidores para debate em conjunto, e fazer essa provação da 

medida que lhe seja apresentada. Outra questão foi no dia seguinte em que acabou ficando 

também para participar de uma audiência pública da FUNDEPAR, que tratava-se da 

merenda escolar no Estado do Paraná, então viram se tinham alguns avanços por parte de 
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melhorar a alimentação escolar dos alunos, mas o que não vemos é o aumento de volume de 

recursos, inclusive com veto do Projeto que estabelecia fazer uma correção da questão da 

inflação o que foi vetado pelo  Presidente da República, então isso deixa de ser repassado 

um quantitativo de recursos para que eu possa aprender atender os alunos da rede estadual e 

também isso é cumprimento da Legislação que uma participação da agricultura familiar da 

uma venda direta, hoje o estado ele faz uma aquisição de em torno de 75 milhões de reais da 

Agricultura Familiar e é colocado na merenda das redes estadual e se tivesse essa correção 

esse valor subiria para em torno de 120 milhões na forma de fortalecer também a Agricultura 

Familiar além de ter uma alimentação mais saudável. Fez uso o Vereador Antônio Sabot em 

relação a palavra do Vereador Giovani Braun, é de suma importância esse consórcio vir para 

cá, é uma coisa que não é a Câmara que está apresentando não é o Poder Executivo, nem 

professor é quem realmente está lá elaborando por isso acha fundamental que venha par que 

todos tenham o mesmo repasso e nível de conhecimento. Deu seu agradecimento ao Senhor 

Renan, pelo trecho da 25 que sempre que chove tem uma dificuldade muito grande de 

transitar e foi feito um levante no trecho que irá melhorar muito a questão do escoamento da 

estrada, também o pessoal do Icatu vem ligando e cobrando em relação as estradas, mas o 

Sr. Renan lhe passou que já estaria cuidando disso também e na estrada do 40 que agora 

depois das chuvas que deram dentro da estrada, sabemos que não iremos mexer logo em 

função de Festa do Arroz e outras coisas por ai, mas o momento é propicio que choveu 

bastante passou caminhão, ônibus fez aqueles valos então agora é a hora de passar com a 

patrola para estar refazendo esses locais que ai a estrada vai se assentando melhor, então 

depois que for colocado cascalho vai ficar de uma qualidade muito boa. Fez uso o Vereador 

Giovani Braun, agradeceu também ao Sr. Renan que depois da indicação que feita ali na 

entrada da indústria que depois de mais de sete anos vimos reivindicando que seja feita 

aquela e até que enfim agora foi realizado e ficou muito bom, foi drenada a boca de lobo e 

fazer o levantamento da estrada para dentro da indústria COHANA. O Vereador Ricardo 

Paulino da Silva passou a Presidência ao Vereador Amauri Spósito para fazer o uso da 

palavra, em reforço ao requerimento solicita ao departamento de ação social tome 

providências cabíveis no sentido de dentro dos prazos estabelecidos na lei nos informe a 

situação aqueles imóveis onde já está construindo, os moradores com lotes vazios e ai 

conforme colocado pelos Vereadores aqueles que não obedeceram os critérios estabelecidos 

na lei ou seja retomado pelo município e dados para aqueles que realmente necessitam para 

construir suas moradias obedecendo todos os critérios legais. Quanto aos planos, o impacto 

financeiro que faltava ser feito do Plano dos Servidores Municipais a empresa já calculou o 

mesmo devido ter recebido as informações faltantes e quanto aos planos virem juntos para 

cá, tomara liberdade em nome da casa de dizer caso venha somente um cabe a casa tomar 

decisão de fazer acontecer para que os panos venham juntos para que possamos tomar uma 

decisão plausível sem dar prejuízo a ninguém fazendo as coisas caminharem como devem e 

como todos nós sabemos, também iniciou o pleito eleitoral cujo não entrou em detalhes mas 

tem certeza de que os pares da casa  tem ciência do que se passa e o que passara e o mínimo 

que devemos ter um com o outro e com aqueles que vos representam os Deputados, é respeito 

principalmente para aqueles que vem contribuindo e ajudando o nosso município 

independente de valor e vê que dessa forma aqueles que contribuíram e viabilizam recursos 

para o município no sentido de atender as demandas do povo que nesse ano deve ser 

reconhecido e no mínimo respeitado. Aqui lembrando que sempre agradecemos a todos a 

pedido de alguns munícipes agradece em nome deles o Deputado Vermelho que 

disponibilizou recursos para que a festa do arroz acontecesse, recursos na casa de 

R$100.000,00 que fez com que o município não precisasse desengrossar esse dinheiro o 
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que contribui e contribuirá muito com da Festa do Arroz, então muito obrigado ao referido 

Deputado e dizer também que a casa hoje tomou uma decisão e encaminhou algumas coisas 

ao Ministério Público para que sejam apuradas sem intenção de prejudicar ninguém, vamos 

fazer com que as coisas andem com respeito. Fez o uso da palavra o Vereador Antônio Sabot, 

pediu a mesa se houve levantamento que foi enviado ao Ministério Público que pudesse nos 

fornecer uma cópia ou algo para a gente saber o que está sendo encaminhado, por que alguém 

pode os questionar e nós precisamos como vereadores no mínimo saber explicar o que foi 

enviado. Fica disponível a matéria com a secretária para os Vereadores possa verificar, não 

havendo manifestação e nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a sessão. Sendo que para constar, lavrou-se a presente ata, que 

segue assinada pelos vereadores. 


