
 CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE 

 Estado do Paraná   

Rua Waldemar dos Santos, nº.1213 - CEP. 87.930-000 

Fone/Fax: (044) 3462-1763  

CNPJ Nº 73.242.687/0001-45 

E-mail: camaraqne@gmail.com 
 

 

ATA DA 29ª. SESSÃO ORDINÁRIA DO 67º. ANO LEGISLATIVO 

DATA 05/09/2022 

 

Aos cinco dias do mês de setembro 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 28ª 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: Ofício 

nº.306/2022 encaminhado pelo Prefeito Alex Sandro Fernandes, em atenção ao Ofício 

nº101/2022 da Câmara Municipal, referente informações sobre a programação da Festa do 

Arroz. Ofício nº.089/2022 encaminhado pelo Gerente de Obras e Serviços do DER, Senhor 

Kleber Deleon de Oliveira, em resposta ao Ofício 098/2022 da Câmara Municipal, o qual 

expediu indicação de autoria dos Vereadores Alexandre e Amaurí, que solicita execução de 

serviços de poda de árvores e implantações de acesso nas proximidades do ponto fiscal. 

Registrou-se a entrada do Anteprojeto de Lei nº.046/2022 – Súmula: Estima receita e fixa a 

Despesa do Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, para o exercício financeiro 

de 2023. Indicação nº.046/2022 de autoria do Vereador Ricardo Paulino da Silva, solicita 

envio de ofício ao Executivo Municipal, indicando seja estudado junto ao Setor Jurídico do 

Município, a elaboração de Anteprojeto de Lei que trata da valorização e aperfeiçoamento 

do servidor vinculado ao Quadro Efetivo, priorizando sua participação em cursos, 

reciclagens e outros. Terminado o registro da matéria, o Presidente deixou livre para 

apresentações de proposições de modo verbal. Fez uso o Vereador Antônio Sabot, comentou 

que recentemente o Sr. Renan foi visitar a empresa responsável pelos asfaltos, e precisava 

conversar com o Engenheiro da mesma  empresa, o motivo dessa visita foi de que outro com 

conhecimento na área disseram ser muito mal feito, então solicitou que o Engenheiro do 

município possa entrar em contato com o engenheiro da empresa ver se está realmente nos 

conformes, e também a calçada não está nivelada e provavelmente terá que ser quebrada por 

inteira, essa informação não veio só de uma mas várias pessoas e por isso não devemos 

deixar o trabalho da maneira que está mesmo com custos extras. Na sequência a palavra 

ficou livre para comentários exclusivos sobre a matéria do expediente. Fez uso o Vereador 

Amauri Spósito referente ao Ofício de resposta do DER, já havia sido pedido através do 

Vereador Giovani a poda das arvores na rua depois do posto fiscal não tem visão dos carros, 

mas agora pelo o que entendeu temos uma empresa contratada para isso quanto a questão do 

trevo em que arrancaram pés de manga, foi pedido para que fosse feita a terceira faixa  para 

saída de caminhões porque os caminhões são muito lentos mesmo que nunca tenha tido um 

acidente grave no local, não significa que não há perigo, vai se esperar acontecer algo grave 

para depois resolver, não concorda com isso, entende que devem encaminhar um pedido ao 

Executivo para que tome providências necessárias. Ressaltou sobre o trecho de Querência 

do Norte a Porto Felício que é muito estreito e perigoso, inclusive conforme foi solicitado 

pelo Vereador Sabot, que seja cobrado do DER o envio do projeto dessa obra, para que 

possam acompanhar e averiguar os trabalhos a ser executado. O Vereador Sabot reforçou 

essa necessidade e pediu reiteração do pedido ao Chefe do DER. Ainda em relação ao DER 

sobre a abertura das laterais da rodovia com a retiradas dos pés de manga, justificado 

precisão de terra e questão de visão, espera que não tenha que fazer lei nessa casa, com 

relação ao plantio do soja e do milho, tendo em vista que a terra foi preparada até a 
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proximidade do asfalto, e a plantação também atrapalhará a visão, principalmente o milho, 

é preciso tomar uma iniciativa em relação aos produtores, para que respeitem o limite da PR, 

nem que seja necessário apresentar uma lei nesta casa. Deixou claro que não se importa com 

opinião popular e não quer fazer média com ninguém, acha que isso é o que a população nos 

cobra, a responsabilidade de tirar irregularidades. Do mais destacou recursos recebidos pelo 

município através do Deputado Romanelli, informando a liberação da licitação de 

R$800.000,00 para execução de asfalto na Rua Manaus, Rua Ponta Porã e Rua Florianópolis. 

Mais recursos no valor de R$1.100.000,00, sendo R$800.000,00 do Deputado Romanelli, 

R$100.000,00 da Deputada Mara Lima, R$200.000,00 do Deputado Jonas Guimarães e uma 

contrapartida de R$238.000,00 do Município, totalizando em R$1.338.000,00. Deixou 

registrado que apoia o Deputado Romanelli, mas não desmerece os demais Deputados que 

também trazem recursos para o município, todos são bem-vindos. Finalizou enfatizando a 

realização da festa do arroz e sua programação, agradecendo a participação dos Vereadores, 

bem como o empenho das pessoas na equipe de trabalho. Fez o uso da palavra o Vereador 

Carlos Bettin, comentou sobre a Indicação do Vereador  Sabot, dizendo que passou pelo 

local da obra, já fizeram a terraplanagem ao lado das calçadas e colocado as estacas para por 

concreto, então se for corrigir é bom que seja o mais rápido possível, para não perder o 

serviço. Fez uso o Vereador Giovani Braun, também pediu em relação a BR o envio de um 

Ofício para o DER pedindo se possível incluir que seja feita retirada de terra em frente ao 

assentamento Luiz Carlos Prestes porque também é um lugar perigoso, de difícil acesso a 

entrada do referido assentamento. Sendo assim, com a retirada da terra poderá ser feito um 

acostamento para que os veículos entrem com antecedência e segurança no local. Fez uso o 

Vereador Marcio comentou do lançamento da Cartilha de Sensibilização Turística, que trata 

da história do município de Querência do Norte, trabalho desenvolvido junto a Secretaria de 

Educação. Disse que levará essa história até os alunos de forma pedagógica, vez que também 

foi apresentado um projeto muito legal através da Divisão de Turismo. Esta ser vai ser a 

primeira cartilha e terá outras edições, o objetivo é resgatar a história de Querência do Norte, 

também terá o projeto Querência em memórias. Conforme já mencionado pelo Vereador  

Sabot, começou então a 28ª Gincana da Festa do Arroz, que em sua abertura surpreendeu 

com a participação de quatro equipes, do Leite, dos Pescadores, SISQUEN  e ACIQUEN,  

com aproximadamente 300 pessoas somente das equipes, e mais o visitantes, que lá 

estiveram prestigiando e fazendo torcidas. Após passar a Presidência ao Vice-Presidente, o 

Vereador  Ricardo comentou sobre a questão do DER que foi muito bem lembrado pelo 

Vereador Sabot, quando já de início da obra coloca algumas irregularidades que vem 

apresentando e o objetivo principal é fiscalizar no sentido de cobrarmos aplicação do 

dinheiro público e principalmente quando se coloca muitas vezes na questão de projetos por 

parte do Município, relembrando um pouco no passado bem próximo aquela Rua Santa 

Catarina que desce para a Juriti quando foi executado o asfalto, houveram muitas falhas e 

irregularidades que não foram sanadas e hoje está ai inicia-se uma obra onde vê que o maior 

responsável é o município, porque tem que fiscalizar e se assim não fizer, a empresa 

executora faz da forma que a empresa  achar que deve e aplica-se dinheiro público e fica mal 

feito e depois para se corrigir leva tempo, isso quando se corrigi. Quanto ao DER na 

participação de reunião que tiveram com o engenheiro Kleber, o mesmo colocou que 

retiraram as árvores porque era área de domínio do DER de autonomia e responsabilidade 

deles. Quando se coloca do plantio até a canaleta, ele colocou que se deve fazer denúncia, 

mas se é de domínio e competência deles, a responsabilidade não deve cair sobre o 

município.  Como o Vereador Sabot colocou não estão  aqui para favorecer ninguém e nem 

prejudicar, mas também não são obrigados a aceitar que as coisas aconteçam de forma 
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errônea, acha que não devem permitir que isso aconteça, devem se unir e tomar as 

providências cabíveis para que isso não siga afrente. Quando se fala de manutenção 

incluindo todas as estradas municipais, se pegar do município até o Porto Brasilio ou Porto 

18, onde tínhamos uma estrada com 12 metros de largura com bigodes com caixas, hoje os 

produtores sem generalizar, destruíram tudo, tamparam as caixas e destruíram o bigodes, 

plantaram até na estrada onde não é permitido, e não querem contribuir, devemos tomar as 

devidas providências sim, doa a quem doer. Quanto os repasses dos representantes que 

prestem serviço e tem serviço prestado pelo Município bem colocado, quando nomina os 

Deputados que tem contribuído para o município, tem certeza que em diversos momentos 

nesse decorrer da campanha eleitoral, está vendo a falta de respeito por parte de alguns e 

para com os vereadores e também com alguns representantes que tem muitos serviços 

prestados com o município de Querência do Norte e até mesmo usando palavras que não se 

encaixam para os nobres da casa,estão tentando jogar de forma desonesta, na sua percepção, 

os eleitores são honestos e inteligentes para saber escolher seus candidatos respeitando um 

ao outro, sabendo quais são aqueles que aplicaram recursos abrindo espaço para aqueles que 

hoje tentam  adentrar na política, porque passaram-se alguns anos e esses deputados nos 

representa e trazem recursos, lá atrás também  não eram conhecidos então nós  temos que 

reconhecer aqueles que foram eleitos e tiveram votos e hoje fazem de forma política com 

resultados benéficos para Querência do Norte. Do mais comentou sobre ao protocolo do 

SAMU, respeitando os funcionários que não tem o mínimo de culpa ou responsabilidade 

pelo o que acontece, porque esse protocolo funciona de maneira que se o atendimento for 

grave, corre o risco de não dar tempo de socorrer o paciente, vez que é necessário uma 

autorização da central para que a ambulância se desloque até o local solicitado. Entende que  

esse atendimento é bom, mas o protocolo tem que ser quebrado, tendo em vista que as  

pessoas correm o risco de ir a óbito no local por falta de um atendimento ágil e rápido 

simplesmente por obedecer um protocolo. Então irão brigar novamente aqui nessa casa 

solicitando para que o Executivo disponibilize um treinamento mais atualizado de primeiros 

socorros que são preparados pela defesa civil, para disponibilizar uma ambulância para que 

eles possam dar esse atendimento de primeiros socorros que quando eles atendiam era um 

atendimento de ponta excelência e que satisfazia a população de forma ágil, rápido e de 

qualidade mas infelizmente chegamos nesse ponto, vai chegar o momento se já não teve que 

a gente não sabe de um cidadão e opte por uma demora no atendimento, isso é um absurdo. 

Desabafou e esclareceu a população principalmente aos moradores da vila rural que a um 

desencontro muito grande na questão da obra do calçamento da vila rural que já vem se 

rolando a quase três anos, que tem o protocolo nº.15 957 525 no valor de R$2.223.000,00 

que não tem receio de dizer, que essa obra ainda não está sendo executada por falhas no 

projeto, depois alguns ficam jogando a responsabilidade para os Vereadores dizendo que o 

recurso foi desviado para outro local,  pessoas mal intencionadas tentando jogar a população 

contra esta casa, disse estão sendo desonestas, porque tem o projeto do convênio nº.488-A 

de 2021 junto a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná no valor de R$2.528.000,00, 

o que está sendo feito na saída do Porto Brasílio frente ao centro de produção, cemitério, 

farinheira do Kleber, Coana e para sentido Fecularia, são recursos de convênio totalmente 

diferentes o que muito lhes chateia, considerar um amigo, companheiro, ex-vereador e não 

vejo o porquê estar assim tratando essa matéria dessa forma. Então que os vileiros fiquem 

tranquilos, está no setor de engenharia da secretaria de logística do Estado do Paraná que 

ficou parado solicitando algumas correções desde o dia 27 de janeiro de 2022, no dia 9 de 

junho há seis meses, o Deputado Tião Medeiros liberou o acesso ao sistema para que essas 

alterações fossem feitas, chegando aqui no município, nos dirigimos ao setor de licitação 
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mais especial ao setor de convênios ou qual  abre o sistema, alimentou recentemente veio 

novamente pedindo alteração no dimensionamento de alguns locais também já foi inserido 

a engenheira Dra. Danielle, encontrava-se de férias e retornou ao trabalho e passou que o 

convênio está em andamento e que não foi Executada por falha no projeto e se for então a  

culpa é do município que não alimentou o sistema. 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.  

 

 


