ATA DA 2a SESSAO EXTRAORDINARIA DO DIA 17 DE
MAIO DE 2017 QUARTA — FEIRA.

Aos dezessete (17) dias do més de maio (05) do ano de dois mil e
dezessete (2017), as 20h00m, no recinto da Camara Municipal de Paranapua,
realizou-se a 2*‘ Sessao Extraordinaria, da 13*‘ Legislatura, onde contou com a
presenga de todos os membros que compoem a Casa, tudo conforme assinaturas no
Livro de Presenga, onde fora constatado 0 Quorum, 0 Senhor Presidente — Hélio
Yukio Shimazu evocou a protegao de Deus e em nome do povo de Paranapua deu por
aberto os trabalhos, e solicitou ao 1° Secretario Lorivaldo Silvestre de Oliveira que
procedesse com a leitura da Ata da 8*‘ Sessao Ordinaria realizada no dia 08 de maio
de 2017, sendo solicitado dispensa da leitura pelo Edil Sérgio Fernandes da Costa,
que colocado em discussao e votagao, fora aprovado por todos. Colocada em
discussao e votagao a Ata da 8a Sessao Ordinaria, sendo aprovada por unanimidade.
Na sequéncia o Senhor Presidente solicitou ao 1° Secretario que procedesse com a
leitura das matérias, onde fora lido o Oficio n°.184/2017 do Executivo Municipal,
Justificativa, Projeto de Lei n°.11_/2017 que “Dispoe sobre a abertura de Crédito
Adicional Especial no valor de R$.6Q4.433,8Q (seiscentos e noventa e quatro mil,
guatrocentos e trinta e trés reais e oitenta e nove centavosl e da outras providéncias”,
Parecer Juridico e Parecer Conjunto n°.01/2017 das Comissoes de Legislagao e
Justiga e de Finangas e Orgamentos. Colocado em discussao o Projeto de Lei
n°.11/ 2017, o Edil Gilmar de Freitas, cumprimentou o Senhor Presidente, e em seu
nome os demais Edis que compoem a Mesa, a populagao, senhores e senhoras,
cumprimentou também a Magda Pupim que esta com seu trabalho dando total
cobertura e apoio, isso é muito gratificante, sabe-se o quanto é importante esta
comunicagao, as vezes as pessoas trabalham e por ser quarta-feira, nem todo mundo
teve tempo de vir na Casa de Leis, porém, pode acessar a internet e acompanhar os
trabalhos dessa Casa de Leis, é muito grato, agradeceu o senhor Presidente porque
essa iniciativa é muito importante, disse que é um Projeto bom, acha que é de
conhecimento de todos, principalmente do Hélio, do Valdecir e do Lorivaldo,
lembra- se que o Melhor Caminho foi feito na época do Prefeito Claudio Pereira da
Silva, acha que no mandato do Doutor Antonio foi feito mais um pouco, acha que de
la pra ca nao houve mais reforma nesse caminho, sabe que é muito legal erguer as
curvas, a pedra por nao ser pavimentagao, ﬁca praticamente igual pista pavimentada,
sabe que tem o acesso do pessoal que vao para a agricultura, o pessoal que trabalha
na agricultura, que esses trechos que vao ser recuperados novamente, sabe dos
trafegos de veiculos que passam, porque tem muita pessoa que trabalha no sitio,
onibus escolar que busca os alunos, sao trechos criticos, disse que iria ser breve
porque o nobre Secretario ja havia lido, mencionou o trecho do Senhor Luiz Lucatto,
todo mundo conhece, é indo para o Arraial dos Cabritos, esse trecho é mais ou menos
indo até no Senhor Luiz, um pouco para cima que abrange 1.740 metros, 1000 metros
é 1 quilometro, porém, vai beirar quase dois quilometros, depois tem a estrada do
lixao que da 1.760 metros, esclareceu que estava sem oculos mas acha que é isso, sao
os trechos mais criticos, sabe o quanto vai ser L'1til, o quanto vai ser importante para
quem trafega ali, sabe que época de chuva é dificil, essas estradas é dificil, e com essa
manutengao, com esse Convénio com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento
que leva um montante no total de R$.694.433,89 (seiscentos e noventa e quatro mil,
quatrocentos e trinta e trés reais e oitenta e nove centavos), cobre mais ou menos 7
quilometros e mais 200 metros, isso é muito importante, torce para que o senhor
Prefeito Sérgio Antonio Polarini corra atras de mais recursos para alguns trechos,
mencionou que foi comentado na reuniao antes do inicio da Sessao que faltam ainda
alguns trechos, falta o Cedro, o Cavalinho indo para Populina, tem alguns trechos que
ficaram, mas que ja é uma grande importancia, nada, nada, da quase 100% ou 80%
dos trechos de estradas de terras rurais municipais que pertencem ao Municipio, vao
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ser reformadas, melhoradas, vao levantar curvas, fazer caixas, tem certeza que isso
aguenta muito tempo, disse ser a favor do Projeto, agradeceu quem correu atras da
Emenda, o Deputado que intercedeu pelo nosso Municipio, lutou juntamente com a
Secretaria, sabe-se o quanto é importante os Deputados, aqui tem varios partidos,
sendo que todos os Deputados de cada partido sempre lutaram por Paranapua
porque tem representantes nessa Casa de Leis e querem o bem para o Municipio,
agradeceu e disse votar a favor do Projeto. O Edil Valdeci Pinheiro de Azevedo,
cumprimentou 0 senhor Presidente, Vice — Presidente, 1° Secretario, 2° Secretario, a
populacao presente, disse que nao poderia deixar de comentar sobre esse Projeto
importante para o Municipio, que em 2011 teve o Melhor Caminho, a primeira
Microbacia no Saltinho feito através do Deputado Itamar Borges, dessa vez como o
Edil disse o mais critico é o trecho do Senhor Joao Buzatto que esta desde 2013 para
fazer e nao foi feito sendo contemplado para fazer agora, também no Saltinho que foi
feito um pedaco e faltou um quilometro e um pouquinho para terminar, passou por
la, foi cobrado, tem uma linha proximo a pedreira que esta escassa, o Melhor
Caminho vai ser feito la, portanto, nao poderia deixar de agradecer o Deputado
Itamar Borges que através dessas Emendas que estao fazendo do Melhor Caminho,
ele estava em Sao Paulo, é o Presidente da Comissao de Agricultura da Assembléia
Legislativa do Estado de Sao Paulo, esteve acompanhando dois Prefeitos, o Sérgio
Polarini e o Elvis de Pontalinda, que também tem problemas muito sérios em
Pontalinda, ja viajou com ele para Sao Paulo no qual ele falou bastante, no entanto,
hoje o Itamar esta ai para da total apoio para o Municipio, tem que agradecer o
Prefeito que também correu atras, esse Melhor Caminho era para ser feito desde
2015, contemplar agora é muito importante para 0 pessoal que trabalha na
agricultura, na produtividade agricola de horta, acha muito importante este Projeto e
também o aprova. O Edil Lorivaldo Silvestre de Oliveira, cumprimentou o senhor
Presidente, em seu nome cumprimentou a Mesa, os senhores Edis presentes, os
telespectadores através da Empresa da Magda, disse também ser favoravel ao
Projeto, pelo que o nobre Edil Valdeci estava dizendo, leu um trecho do Plano de
trabalho da Secretaria, plano esse anexado ao Projeto, esclarecendo que esse foi um
pedido desde 2013 que o ex — Prefeito Doutor Antonio pediu, entao, é de muito valia
pelo esforco que tem feito o ex — Prefeito Doutor Antonio e agora o atual Sérgio
Polarini que foi la, nao mediu esforcos para ir la assinar o Convénio para melhoria
dessas estradas, fica querendo mais a parte da estrada que ficou de fora, entre a
segunda ponte do Corrego do Cavalo até o limite do Municipio no Corrego Cumprido,
mediu esses dias e deu 1 quilometro e 100 metros, ficou de fora mas se Deus quiser na
proxima remessa cré que o nosso Prefeito e o Deputado Itamar Borges, como o Edil
Valdeci falou, no qual o agradece, cré que vao correr atras para fazer aquele pedaco
também para fechar o Municipio, tem outras estradas, porém, as mais utilizadas
pelos nossos municipes sao essas e agradeceu. O Edil Sérgio Fernandes da Costa,
cumprimentou o senhor Presidente, Vice — Presidente, 1° Secretario, senhores Edis,
agradeceu também a presenca da Magda com seus trabalhos, sua filha Marissa e o
Emerson, disse também ser favoravel ao Projeto de R$.694.433,89 ( seiscentos e
noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e trés reais e oitenta e nove centavos), que
vai ser de grande melhoria para as estradas rurais de Paranapua, vai beneficiar a
populacao rural e agradeceu. A Edil Maria de Lourdes Pereira Galbero, agradeceu 0
Deputado Itamar Borges, pediu que ajudasse mais porque esta precisando,
mencionou que durante a campanha foram cobrados por muita gente, é muito dificil
passar com as criancas quando chove, tem ribanceira que escorrega, é muito
perigoso, fica feliz, é pouco mas ja ajuda, que Deus abencoe que recebam outras
verbas para continuar fazendo o que é preciso e agradeceu. Na sequéncia o Senhor
Presidente disse que também queria deixar suas palavras, primeiramente
cumprimentou todos os Vereadores companheiros de trabalho, a todos que estavam
assistindo através da internet, dizer que este Projeto é de grande valia, como disse o

Vereador Lorivaldo, foi um pedido do Prefeito passado Doutor Antonio desde 2013,
esclareceu que sao dois pedidos, acredita que em Paranapua tem Microbacia I e
Microbacia II, entao, gracas a uma pessoa que ira agradecer imensamente, a
agronoma Rosane, através dela, tudo isso faz parte do trabalho da Secretaria da
Agricultura do Municipio e do Estado, entao, tem que agradecer a Rosane que teve
todo empenho de correr atras, cadastrar essas estradas, mandar para a Secretaria da
Agricultura para que o Prefeito fizesse este pedido, agradeceu também como o nobre
Edil Valdeci falou, o Itamar Borges, a Analice que na data da assinatura do Convénio
ela esteve presente junto com o Prefeito da nossa cidade e da nossa regiao, porque
esses Deputados sao os que fazem forca pela nossa regiao, consegue colocar uma
verba para a nossa regiao e lutar, para conseguir o mais rapido possivel, colocar uma
Emenda, colocar 0 valor no orcamento e brigar pelo recurso que venha mais rapido,
que nao ﬁque a mercé do Prefeito pedindo, pedindo, pedindo e a Secretaria nao
liberando, entao, a maozinha dos Deputados na nossa regiao é valida, é fundamental
o papel de todos os Deputados, tem o Carlao Pignatari também da nossa regiao, que
tem apoiado a nossa regiao de forma em conjunto com o governador do Estado,
acredita que este Projeto vai ser executado pela Secretaria da Agricultura e
Abastecimento, o Prefeito vai acompanhar, mas vem uma firma de fora para executar
este tipo de trabalho, portanto, o senhor Prefeito vai esta acompanhando, disse
também neste momento para quem estava assistindo, que os Vereadores estao
fazendo o seu papel, Projeto bom como esse, nunca foram contra, acha que todos os
Vereadores sao conscientes e votam no que é bom para o Municipio, que nao sera
preciso decidir com o seu voto, nao seria necessario, acha que tem a maioria para a
aprovacao desse Projeto, porém, se precisasse do seu voto, seria a favor, porque
simplesmente sabe separar 0 que é bom para o povo de Paranapua do que é ruim, 0
que é ruim nao aprova, mas coisas boas como este que o senhor Prefeito assinou, esta
colocando no orcamento de Paranapua, pedindo autorizacao da Camara para colocar
no orcamento da Prefeitura do Municipio, sao a favor, sao a favor e pode mandar 10,
20 Projetos, convoca uma Sessao Ordinaria o mais rapido possivel para aprovar esse
tipo de Projeto para o senhor Prefeito correr atras, entao, todos estao vendo que nao
sao contra coisas boas, sao contra coisas que favorecem uma ou duas pessoas, esse
esta favorecendo todos os agricultores de maneira sem separacao, desde quem tem
arrendamento de cana, quem tem horta, quem tira o seu leitinho, defende seu pao,
tem a extracao da seringueira, 0 gado de corte, isso vem simplesmente para atender
todos do Municipio, é a favor, se precisar do seu voto, sera a favor e agradeceu.
Colocado em votacao 0 Projeto de Lei n°.11/2017, fora aprovado por unanimidade.
Nao havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente convocou os Senhores
Vereadores para a proxima Sessao Ordinaria da Camara Municipal de Paranapua a
ser realizada no dia 22 de maio de 2017, agradeceu a Deus pela protecao e orientacao
que os deu, agradeceu aos Senhores Vereadores pela forma respeitosa como
participaram e se conduziram nos trabalhos, agradeceu também as pessoas que

compareceram a Camara e os honraram com as presencas.
Hélio Yukio Shimazu
Presidente

Lorivaldo Silvestre de Oliveira
1° Secretario

