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Vereadores de oposição votam CONTRA projetos do
Executivo que beneficiariam a comunidade e o município

5

Em sessão realizada
na última segunda-feira
(11) a Câmara Municipal
de Vereadores de Quatro
Barras colocou em vota-
ção o Projeto de Lei que
“Fixa valores para os Ser-
viços de Cemitérios pre-
visto no art. 180, inciso VII
da Lei 38/2001 e aprova-
ção do novo regulamen-
to para os Cemitérios no
Município de Quatro Bar-
ras”.

O Projeto de Lei Com-
plementar sugere a regu-
lamentação dos preços
públicos a serem cobra-
dos. Conforme relatou
o prefeito Angelo An-
dreatta “Lara”, para os
serviços de manuten-
ção dos ‘dois’ cemitéri-
os  municipais há uma
despesa que deveria ser
mantida pela própria ar-
recadação. “Limpeza e
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manutenção, iluminação,
pintura, calçamento, con-
servação, melhorias e
expansão dos serviços
que prestamos à comu-
nidade. Os valores con-
forme aplicados na tabe-
la, são acessíveis à popu-
lação, e esse procedi-
mento é adotado na mai-
oria dos municípios”.

Além das taxas espe-

cificadas, tem alguns cri-
térios na Complementa-
ção da Lei, que favorecem
os munícipes residentes
em Quatro Barras.

“As aquisições dos títu-
los de concessão de lo-
tes serão realizadas aos
muníc ipes que,  com-
provadamente forem
maiores de idade, com-
provarem residência no

município a pelo menos
01 (um) ano, e que não
possuam título de conces-
são em outro cemitério
público”.

Ele explicou aos vere-
adores e comunidade
presente no plenário,
que é comum, morado-
res de outros municípi-
os adquirirem lotes nos
cemitérios de Quatro
Barras em função do
baixo valor  e de não
existir taxas de manu-
tenção, tanto anual para
os jazigos, quanto para
utilização da Capela Mor-
tuária. “Ocorre que sa-
bendo dessa facilidade
torna-se viável para mo-
radores de outras locali-
dades comprar o lote
aqui, utilizar-se da Cape-

la Mortuária sem paga-
mentos de taxa (utilizam
luz, água, gás e deixam o
espaço sujo) sepultam o
ente, e vão embora. Por
isso um elevado numero
de sepulturas carentes de
manutenção, esquecidas
pelos familiares, sendo
que poucos mantem a
limpeza e pintura dos ja-
zigos.... ocasionando
acumulo de água em va-
sos, mato e depredação.
Sem contar que se não for
aplicado esta Lei, a comu-
nidade quatrobarrense
em breve ficará sem es-
paço para sepultamento,
porque a procura é gran-
de por moradores de ou-
tras localidades”, con-
cluiu.

Conforme declaração

do servidor público Joel
Tulio, responsável pelo
departamento, ele con-
tactou os municípios de
Araucária, Campo Largo,
Curitiba, Piraquara e
Campina Grande do Sul,
as taxas existem, IPTU
anual dos lotes de cemi-
térios em torno de R$
70,00, taxas de exuma-
ção, de fechamento de
gaveta, de uso para ca-
pela  mortuár ia  R$
130,00 tanto para os
munícipes quanto para
moradores de fora do
munic ípio,  taxa para
sepultamento R$ 55,00,
para uso do ossário R$
70,00 e demais valores
para cada tipo de serviço.
Joel relata que faz-se ne-
cessário essa cobrança, a

qual não existe em Qua-
tro Barras, “para manu-
tenção, e demais servi-
ços, todo recurso usado
sai de outras arrecada-
ções, não tem uma con-
ta específica do cemité-
rio”.

VOTAÇÃO
Os vereadores Juni-

nho do Posto, Vaguinho,
Sandro Eleno e Dr André
votaram favoráveis a esse
projeto, os parlamenta-
res Toto, Vandir Careca,
Vânia e Maurinho vota-
ram contra, e o desempa-
te ocorreu pelo presiden-
te da Câmara, vereador
Gilsinho que votou con-
tra, finalizando 5x4 não
foi aprovado o referido
projeto.

QBTRAN
No ano de 2013, por

meio da Lei 813 de auto-
ria do então prefeito Lo-
reno Tolardo, o municí-
pio de Quatro Barras
criou seu órgão muni-
cipal de trânsito – QB-
TRAN. Para esta lei, segui-
ram-se regulamentações
necessárias. E neste mo-
mento, em decorrência das
atribuições constantes do
Código de Trânsito Brasi-
leiro, o município viu-se
compelido a regulamen-
tar a guarda, depósito e
venda de veículos removi-
dos, apreendidos e retira-
dos de circulação. Dessa
forma, a presente lei cria
taxas relativas a estes servi-
ços dividindo-os pelo ato
e porte do veículo.

O prefeito Lara par-
ticipou da última sessão
plenária do ano (segun-
da-feira 11), onde de-
fendeu o projeto de Lei
complementar que po-
deriam fixar taxas para
a apreensão de veículos
além de poderes para
levar à leilão os bens
apreendidos. O prefei-
to citou que o número
de carcaças e de carros e
motos apreendidos au-
mentou muito. “Além do
pouco espaço para alojar
esses veículos, é inviável

Veículos apreendidos pela QBTran
podem ir a leilão?

à saúde pública mantê-
los em pátios próximo ao
trânsito de pedestres e
de escolas (Colégios Sesi
e Graciosa). O acumulo de
água é propício para o
mosquito da dengue se
proliferar. Temos veículos
e motos apreendidos há
mais de quatro anos, pa-
rados se deteriorando no
terreno que faz fundos
com a delegacia, ocasio-
nando inclusive infesta-
ção e procriação de ratos
em abundância. Além de
outra quantidade estaci-

onados atrás da Secreta-
ria de Ordem Pública,
próximo do colégio Sesi,
totalizam 50 motos e em
torno de 50 automóveis e
carcaças, além de um ca-
minhão furgão. Devido à
multas e ausência do pa-
gamento anual de IPVA e
seguro obrigatório, os
proprietários não se in-
teressam em resgatar
esse bem. Não há outra
alternativa a não ser a
implementação de ta-
xas para manutenção
desses veículos e poste-

rior leva-los à leilão.

VOTAÇÃO
Por 5x4 não foi apro-

vado o referido proje-
to. Os vereadores Juni-
nho do Posto, Vagui-
nho, Sandro Eleno e Dr
André votaram favorá-
veis. Os parlamentares
Toto, Vandir Careca, Vâ-
nia e Maurinho vota-
ram contra, e o desem-
pate ocorreu pelo pre-
sidente da Câmara, ve-
reador Gilsinho que
também votou contra.

OPINIÃO
Tornou-se comum esse

procedimento na “Casa de
Leis em Quatro Barras”. Os
cinco vereadores  de
OPOSIÇÃO ,  conhecidos
como Gilsinho, Toto, Care-
ca, Maurinho e Vânia, es-
tão unidos votando con-
tra  todos os  projetos
que o Poder  Execut ivo
envia para aprovação na
Câmara. Para entender o
“por quê” dessa revolta, ex-
plico.

A gestão anterior, man-
dato do ex-prefeito Loreno
Tolardo, (2009-2012 e 2013-
2016), alguns vereadores ti-
nham regalias junto ao Po-
der Executivo.

- O vereador Vandir Care-
ca mantinha gratificações
a servidores públicos fami-
liares seus e cargos comis-
sionados ao seu filho, Ro-
bson e cabos eleitorais.

- O vereador Maurinho
mantinha cargo comissio-
nado ao seu irmão e para
alguns cabos eleitorais.

- O vereador Gilsinho man-
tinha cargo comissionado
para a esposa Solange e al-
guns cabos eleitorais.

- O vereador Toto também
tinha mordomias, a irmã, o
cunhado, o sobrinho e a na-

servidora pública comissio-
nada e seu pai Renato tam-
bém tinha cargo comissiona-
do.

Com a mudança de pre-
feito, todos foram exonera-
dos. E os cinco vereadores

morada tinham cargos co-
missionados, além de garan-
tir a nomeação de cinco pas-
tores também comissiona-
dos, sendo seus cabos elei-
torais há muitas gestões.

- A vereadora Vânia era

iniciaram a pressão com o
atual gestor, buscando em-
pregos na prefeitura para
“acomodar” seus parentes,
amigos e cabos eleitorais.
Não ouve acordo, mesmo
com muita pressão, Angelo

Andreatta não cedeu às exi-
gências para mais de 20 va-
gas que eram almejadas pe-
los representantes do povo.
Em decorrência desse fato,
iniciou-se um boicote aos
trabalhos que o prefeito en-

via para a Câmara em prol
às melhorias para o muni-
cípio.

O prefeito Lara remete
Projetos de Lei para a Câ-
mara, e só consegue apro-
vação de quatro vereadores
(Juninho do Posto, Vagui-
nho, Sandro Eleno e Dr An-
dre), os demais revoltados
porque não tiveram seus
pedidos de “emprego” aten-
didos, votam sempre con-
tra, independente se vai ou
não prejudicar o munícipe
quatrobarrense.

Alguns vereadores de
oposição conseguiram
“ajeitar” familiares, é o
caso dos vereadores Toto e
Gilsinho, na prefeitura de
Campina Grande do Sul e na
Assembléia Legislativa.
Essa “sorte” não teve os ve-
readores Maurinho, Careca
e Vânia que estão revolta-
dos devido falta de cargo
comissionado para seus
familiares e cabos eleito-
rais. Veja quadro ao lado:

Vereador Gilsinho que é Pre-Vereador Gilsinho que é Pre-Vereador Gilsinho que é Pre-Vereador Gilsinho que é Pre-Vereador Gilsinho que é Pre-
sidente da Câmara, indignado,sidente da Câmara, indignado,sidente da Câmara, indignado,sidente da Câmara, indignado,sidente da Câmara, indignado,
quer sua esposa de volta naquer sua esposa de volta naquer sua esposa de volta naquer sua esposa de volta naquer sua esposa de volta na
prefeitura de Quatro Barras,prefeitura de Quatro Barras,prefeitura de Quatro Barras,prefeitura de Quatro Barras,prefeitura de Quatro Barras,
no momento é servidora co-no momento é servidora co-no momento é servidora co-no momento é servidora co-no momento é servidora co-
missionada na PMCGSul.missionada na PMCGSul.missionada na PMCGSul.missionada na PMCGSul.missionada na PMCGSul.

Vereador Maurinho, seu ir-Vereador Maurinho, seu ir-Vereador Maurinho, seu ir-Vereador Maurinho, seu ir-Vereador Maurinho, seu ir-
mão ocupava cargo de dire-mão ocupava cargo de dire-mão ocupava cargo de dire-mão ocupava cargo de dire-mão ocupava cargo de dire-
tor e cabos eleitorais tambemtor e cabos eleitorais tambemtor e cabos eleitorais tambemtor e cabos eleitorais tambemtor e cabos eleitorais tambem
nomeados comissionados,nomeados comissionados,nomeados comissionados,nomeados comissionados,nomeados comissionados,
perdeu todas as vagas.perdeu todas as vagas.perdeu todas as vagas.perdeu todas as vagas.perdeu todas as vagas.

Vereadora Vânia vota contraVereadora Vânia vota contraVereadora Vânia vota contraVereadora Vânia vota contraVereadora Vânia vota contra
todos os Projetos do Executi-todos os Projetos do Executi-todos os Projetos do Executi-todos os Projetos do Executi-todos os Projetos do Executi-
vo. Almeja um cargo comissi-vo. Almeja um cargo comissi-vo. Almeja um cargo comissi-vo. Almeja um cargo comissi-vo. Almeja um cargo comissi-
onado para seu pai.onado para seu pai.onado para seu pai.onado para seu pai.onado para seu pai.

VVVVVererererereador Teador Teador Teador Teador Toooootttttooooo, tinha muit, tinha muit, tinha muit, tinha muit, tinha muitooooosssss
cargos comissionados na pre-cargos comissionados na pre-cargos comissionados na pre-cargos comissionados na pre-cargos comissionados na pre-
feitura de QB. Atualmente ne-feitura de QB. Atualmente ne-feitura de QB. Atualmente ne-feitura de QB. Atualmente ne-feitura de QB. Atualmente ne-
nhum. Sua namorada estánhum. Sua namorada estánhum. Sua namorada estánhum. Sua namorada estánhum. Sua namorada está
nomeada na Assémbleia Legis-nomeada na Assémbleia Legis-nomeada na Assémbleia Legis-nomeada na Assémbleia Legis-nomeada na Assémbleia Legis-
lativa e a irmã na PMCGSul.lativa e a irmã na PMCGSul.lativa e a irmã na PMCGSul.lativa e a irmã na PMCGSul.lativa e a irmã na PMCGSul.

Vereador Vandir Careca, tinhaVereador Vandir Careca, tinhaVereador Vandir Careca, tinhaVereador Vandir Careca, tinhaVereador Vandir Careca, tinha
o filho com cargo comissiona-o filho com cargo comissiona-o filho com cargo comissiona-o filho com cargo comissiona-o filho com cargo comissiona-
do, familiares e cabos eleito-do, familiares e cabos eleito-do, familiares e cabos eleito-do, familiares e cabos eleito-do, familiares e cabos eleito-
rais com gratificações. No mo-rais com gratificações. No mo-rais com gratificações. No mo-rais com gratificações. No mo-rais com gratificações. No mo-
mento não tem nenhum.mento não tem nenhum.mento não tem nenhum.mento não tem nenhum.mento não tem nenhum.


