ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE JUNHO DO ANO
DE 2019.
ESTA ATA, ENCONTRA-SE GRAVADA EM CD, CUJOS
PRONUNCIAMENTOS DOS SENHORES VEREADORES FORAM
DIGITADOS NA ÍNTEGRA.
VERIFICADA A PRESENÇA DE TODOS OS SENHORES
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOBATO, ÁS 20:00
HORAS, DEU-SE INÍCIO A 17ª SESSÃO ORDINÁRIA.

GUILHERME VIEIRA GONÇALVES

Aparecido Fialho de Carvalho
Edino Wilson Ferreira Neves
Elaine Aparecida Marion Piovisan
Givaldo Cordeiro Ribeiro

João Dias Bronze
José Francisco de Oliveira
Maicon Jairo de Carvalho
Roseli Guimarães Borges

As 20h00 horas com a Proteção de Deus e a Guarda da Nossa Senhora
Aparecida o Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos da presente Sessão
Convido a vereadora. Convidou todos os presentes para se postarem de pé,
convidando ao Secretário a fazer a leitura de um texto bíblico. Passaremos
para o Período Pequeno expediente. Autorizo o secretario Maicon Jairo de
Carvalho Gomes a fazer leitura da Ata da sessão anterior o Senhor
Presidente colocou o resumo da Ata em discussão, como não houve
oradores, colocou a mesma em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Em seguida, o Senhor Presidente pediu ao 1º secretario para fazer leitura
das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDA: REQUERIMENTO Nº
009/2019. Os Vereadores que abaixo assinam, vêm, respeitosamente

perante Vossa Excelência, requerer, com base no Capítulo V, do Art. 149,
do Regimento Interno, dessa Casa de Leis, solicitar que se digne, conceder
a redução do interstício regimental, para 1ª e 2ª Discussão e Votação do
Projeto de Lei n°. 007/2019-L. Justificamos que nossa atitude, foi em
consideração da real necessidade de aprovação do referido Projeto, dado a
sua relevância para o Município. Nesses termos P. Deferimento. Lobato,
17 de Junho de 2019. PASSAREMOS PARA PERIODO DA ORDEM DO
DIA. AUTORIZO O SECRETARIO A FAZER A LEITURA DO
REQUERIMENTO
DE
INTERSTÍCIO
Nº
009/2018-L.
REQUERIMENTO Nº 009/2019. Os Vereadores que abaixo assinam, vêm,
respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer, com base no Capítulo
V, do Art. 149, do Regimento Interno, dessa Casa de Leis, solicitar que se
digne, conceder a redução do interstício regimental, para 1ª e 2ª Discussão
e Votação do Projeto de Lei n°. 007/2019-L. Justificamos que nossa
atitude, foi em consideração da real necessidade de aprovação do referido
Projeto, dado a sua relevância para o Município. Nesses termos P.
Deferimento. Lobato, 17 de Junho de 2019. EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇAO O REQUERIMENTO Nº 009/2019-L. Solicitando que se
digne conceder a redução do interstício regimental, para 1ª e 2ª discussão e
votação do Projeto de Lei nº 007/2019-L. O requerimento esta em
discussão, o requerimento esta em votação, o vereador que estiver de
acordo permaneça sentado quem não estiver que se levante aprovado por
unanimidade. SOLICITO AO RELATOR DA COMISSÃO DE
LEGISLÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO O VEREADOR GIVALDO
CORDEIRO RIBEIRO, FAZER A LEITURA DO PARECER DA
INDICAÇÃO Nº 007/2019-E. PARECER: A iniciativa da matéria da
presente proposição é de competência do Executivo e após um estudo sobre
o Projeto de Lei nº 007/2019-E, que dispõe sobre a autorização ao
Município de Lobato a proceder à abertura de um Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 571.448,63 (quinhentos e setenta e um mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos) e a abertura
de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 831.821,98
(oitocentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e oito
centavos) no exercício financeiro de 2019 e inclusão nas diretrizes
orçamentárias para 2019 e inclusão no Plano Plurianual 2018-2021 do
município de Lobato e dá outras providências. Após a análise chegamos à
conclusão que o mesmo está bem redigido, sua redação condiz com sua
finalidade, não contendo qualquer vício de ordem jurídica, tanto legal
quanto constitucional, portanto somos por sua TRAMITAÇÃO. Sala das

Sessões da Câmara Municipal de Lobato, aos 13 dias do mês de junho de
2019. Edino Wilson Ferreira Neves Presidente. Givaldo Cordeiro Ribeiro
Relator. João Dias Bronze Membro. SOLICITO AO RELATOR DA
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINAÇAS E FISCALIZAÇÃO, O
VEREADOR EDINO WILSON FERREIRA NEVES, FAZER A
LEITURA DO PARECER DO PROJETO DE LEI Nº 007/2019-E. Após
um estudo sobre o Projeto de Lei nº 007/2019-E, que dispõe sobre a
autorização ao Município de Lobato a proceder à abertura de um Crédito
Adicional Especial no valor de R$ 571.448,63 (quinhentos e setenta e um
mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos) e a
abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 831.821,98
(oitocentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e oito
centavos) no exercício financeiro de 2019 e inclusão nas diretrizes
orçamentárias para 2019 e inclusão no Plano Plurianual 2018-2021 do
município de Lobato e dá outras providências. Concluímos que referido
projeto se faz necessário, pois o Crédito Adicional Especial irá dar suporte
financeiro ao Convenio 461/2018, com o Instituto das Águas do Paraná e o
Crédito Adicional Suplementar dará suporte financeiro para pagamento aos
serviços públicos que estão em execução. Diante do exposto somos de
parecer FAVORÁVEL pela aprovação do Projeto de Lei. Sala das Sessões
da Câmara Municipal de Lobato, aos 17 dias do mês de junho de 2019.
Givaldo Cordeiro Ribeiro Presidente. Edino Wilson Ferreira Neves
Relator. João Dias Bronze Membro. AUTORIZO O SECRETARIO
FAZER A LEITURA DA SUMULA DO PROJETO DE LEI Nº 007/2019E. SUMULA: Autorização ao Município de Lobato a proceder à abertura
de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 571.448,63 (quinhentos e
setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e três
centavos) e a abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 831.821,98 (oitocentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e
noventa e oito centavos) no exercício financeiro de 2019 e inclusão nas
diretrizes orçamentárias para 2019 e inclusão no Plano Plurianual 20182021 do município de Lobato e dá outras providências. EM PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI Nº
007/2019-E. O PROJETO ESTA EM DISCUSSÃO, O PROJETO ESTA
EM VOTAÇÃO, O VEREADOR QUE ESTVER DE ACORDO
PERMANEÇA SENTADO QUEM NÃO ESTIVER QUE SE LEVANTE
APROVADO POR UNANIMIDADE. SOLICITO AO RELATOR DA
COMISSÃO DE LEGISLÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO O VEREADOR
GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO, FAZER A LEITURA DO PARECER

DA INDICAÇÃO Nº 006/2019-E. PARECER: Após um estudo sobre o
Projeto de Lei nº 006/2019-E, que dispõe sobre as Diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020, e dá outras
providências. Após cumprido o prazo previsto no artigo 157, parágrafo 1º,
do Regimento Interno e não houve apresentação de emendas, concluímos
que o Projeto se faz necessário, para que se elabore o orçamento para o
exercício financeiro de 2020, definindo metas e prioridades que serão
realizadas para o exercício financeiro de 2020 em nosso município. Diante
do exposto, somos de parecer FAVORAVEL pela aprovação do Projeto de
Lei. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lobato, aos 17 dias do mês
de junho de 2019. Givaldo Cordeiro Ribeiro Presidente. Edino Wilson
Ferreira Neves Relator. João Dias Bronze Membro. SOLICITO AO
RELATOR DA COMISSÃO DE ECONOMIA, FINAÇAS E
FISCALIZAÇÃO, O VEREADOR EDINO WILSON FERREIRA
NEVES, FAZER A LEITURA DO PARECER DO PROJETO DE LEI Nº
006/2019-E. Após um estudo sobre o Projeto de Lei nº 006/2019-E, dispõe
sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício
de 2020, dando outras providencias. De acordo com art. 157 e seus
parágrafos do Regimento Interno desta Casa de Leis, necessário se faz a
abertura de prazo para apresentação de emendas, que figurará na pauta das
sessões subsequentes para o recebimento das mesmas. Sala das Sessões da
Câmara Municipal de Lobato, aos 06 dias do mês de maio de 2019.
Givaldo Cordeiro Ribeiro Presidente. Edino Wilson Ferreira Neves
Relator. João Dias Bronze Membro. AUTORIZO O SECRETARIO
FAZER A LEITURA DA SUMULA DO PROJETO DE LEI Nº 006/2019E. SUMULA: dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2020, dando outras providencias. . EM
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO O PROJETO DE
LEI Nº 006/2019-E. O PROJETO ESTA EM DISCUSSÃO, O PROJETO
ESTA EM VOTAÇÃO, O VEREADOR QUE ESTVER DE ACORDO
PERMANEÇA SENTADO QUEM NÃO ESTIVER QUE SE LEVANTE
APROVADO POR UNANIMIDADE. PASSAREMOS PARA O
INTERVALO DE DEZ MINUTOS. COM A PALAVRA O VEREADOR
GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO SOLICITANDO QUE SE RETIRE O
INTERVALO O SENHOR PRESIDENTE COLOCOU O MESMO EM
VOTAÇÃO
SENDO
APROVADO
POR
UNANIMIDADE.
CONSTANDO A PRESENÇA DE TODOS OS VEREADORES,
PASSAREMOS PARA O PERIODO DO GRANDE EXPEDIENTE,
CONCEDO A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM

SOBRE ASSUNTOS GERAIS DO MUNICIPIO. Aparecido Fialho de
Carvalho. Roseli Guimarães Borges. Maicon Jairo de Carvalho Gomes.
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, senhores
vereadores vereadoras comunidade aqui presente boa noite. Seu Presidente
eu venho nessa Tribuna e sei que já foi mencionado nessa casa pelos
companheiros a respeito daquela saída nossa do asfalto que começou e
parou foi aqui mencionado e eu vim aqui falar só pra dar um reforço pra
ver a que PE esta e o motivo porque parece que a empresa foi embora e não
voltou ainda. E também já mencionado nessa casa a respeito da quadra do
Arara Azul que começou fez e não terminou esta lá parado, as crianças
estão usando mas parece que esta fechado mas eles pulam aquela arena e
corre o risco de uma criança cair lá e se machucar, para Prefeita ver e se
possível terminar aquilo lá e fazer uma entrega, não sei a que pé esta não
sei se é falta de recurso ou o que esta acontecendo e fala daquela rua
Prudente de Moraes não sei o numero mas é de frente o seu Manezinho que
esta la aquela rua que não foi feito o asfalto ali e também o conjunto
Doutor Homero que também tem umas necessidades ali e tanto
financiamentos que nós já aprovamos aqui nessa casa eu acho que mais um
não vai quebrar não se não tem o recurso próprio se não consegue eu vejo e
acredito eu que se da pra fazer um financiamento e arrumar aquela rua
porque esta um caos aquilo la e aqui em baixo no conjunto Homero de
quadro Gasparelo também ver pra tomar umas providencias também ali,
aquela energia de frente a casa Mortuária diz que estava ligado irregular ai
desligou, esta irregular esta, então desligou, ali esta muito escuro quando se
tem velório e também para as pessoas passarem a noite, e já que esta
irregular então porque que não manda ligar regular eu acho que já esta na
hora porque já fazem alguns dias já que foi desligado aquilo la eu acho que
já esta na hora de ligar iluminação e ate porinquanto quem paga a
iluminação publica somos nós os munícipes de Lobato muito obrigado seu
Presidente. João Dias Bronze. GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO: seu
Presidente, senhores vereadores comunidade aqui presente boa noite,
senhor presidente só a nível de esclarecimento para o pessoal que esta aqui,
aprovamos ai um projeto 007/19, de R$ 571.000,00 (quinhentos e setenta e
um mil), no dia que estava negociando esse recurso eu estava dentro da
Prefeitura eu estava com um vídeo para mandar para a televisão ai
conversei, ouvi o município já esta com problemas na questão ambiental
das lagoas e esse recurso é pra resolver e não e um problema de agora já
arrasta um tempo o problema das lagoas de tratamento espero que com esse
recurso nós consegui,os ai resolver a questão, não vai deixa de poluir mas

acredito eu que vai diminuir porque esta indo 100% de esgoto naquele
ribeirão na água Araçá e eu sempre cobrei porque a gente tem os dois
poços artesiano la em baixo, se há contaminação do solo aqui em cima
automaticamente nós vamos ter problemas na água isso se já não tem, eu já
pedi nessa casa algumas analise de água e vendo o vereador Dequinha
cobrar nós fazemos nossa função de cobrar aquilo que a população nós
cobra e esse recurso a gente cobrou e vem cobrando, estive com um
Deputado cobrando ele teve pouco voto aqui mas se quer aparecer para
colocar alguma coisa no orçamento mas nós temos um problema que e um
reservatório e ele nós garantiu que vai colocar o ano que vem no
orçamento, porque esse ano com Deputados novatos so vai conseguir
algumas coisinhas la nas negociações da votações que se faz la em cima,
principalmente essa votação que esta dando o maior problema que é em
relação que diz respeito as aposentadorias, então fiz alguns pedidos
justamente em relação ao Departamento de água do nosso município
porque a gente vem cobrando também vereador Dequinha não é de hoje
nessa casa na administração anterior também eu andava cobrando só que no
passado era passado veneno nas galerias pluviais tanto na galeria pluvial
como na rede de esgoto três vezes por ano e já se vai pra três anos dessa
administração atual e nunca se passou um veneno, as ratazanas estão
tomando conta as ratazanas estão furando o encanamento e andando já por
embaixo das casas fazendo os caminhos debaixo dos pisos das casas e
fazendo moradia e não é brincadeira infelizmente e uma questão de saúde a
questão das ratazanas, e é ratazanas é ratos e se não fazer o cuidado de
passar o veneno de cuida muita gente vai ter problema dentro da própria
casa porque elas furam o encanamento e vai ter um problema de infiltração
vai ter problemas de esgoto e a gente vem fazendo esse trabalho de cobrar
assim como vem cobrando sobre os caramujos e só dar uma chuva e você
dar uma volta na cidade nessas datas vazias, e nós fazemos o nosso papel
ouvindo o vereador Dequinha fazendo as cobranças a gente sempre esta
fazendo as cobranças porque a população nós cobra e não é de hoje que nós
vemos cobrando a questão do asfalto, como que os municípios da nossa
região vai comemorar os aniversários da cidade com a situação das
rodovias quem, a gente procura por o carro na estrada só por necessidade
esta sem condições e falta quanto tempo para nossa festa da Leitoa no
Tacho aqui já esta ai, e nós fazemos o nosso papel cobramos, um dia eu fiz
um vídeo e falei que safado não era os Deputados safados era nós que veste
a camisa e sai pedindo voto porque já passou da hora da população e região
se unir e começar a fechar a rodovia por duas três horas e tenho certeza que

vai ter o apoio da maioria da população, então seu Presidente a função
nossa e cobrar a função nossa é defender a população em todos os sentidos,
então fica aqui o meu pedido reforço o pedido do vereador Dequinha em
questão de melhorias para o nosso município muito obrigado. Elaine
Aparecida Marion Piovesan. EDINO WILSON FERREIRA NEVES: boa
noite a todos seu Presidente e demais companheiros vim aqui externa a
minha alegria em saber da questão da lagoa porque a gente sempre e
convidado a participar de algumas palestras a gente tem comparecido e tem
ouvido, inúmeras pessoas e a bola da vez na maioria das palestras o tema e
água ne, água potável , água doce e eu credito que com esse recurso que foi
conseguido ai a gente consiga melhorar um pouco o nível da água Araçá,
nossa querida água Araçá e isso e muito bom isso e muito importante pra
gente, estivemos agora pouco na abertura da conferencia da agricultura
familiar e observando os produtos que ali estavam expostos cheguei a
conclusão que a grande maioria é produzido na água Araçá são produtores
agricultores que estão expondo seus produtos ali na conferencia são da
água Araçá, água Araçá onde nós deposita,mos o nossos restos através da
lagoa de tratamento através da rede de esgoto, mas também captamos água
potável como disse os vereadores agora pouco para o nosso .consumo
pessoal, então eu acredito que esse recurso talvez seja o recurso mais
importante da atual gestão no meu pensamento certo, mas temos que ter
alguns cuidados com esse recurso, me lembro no ano passado senhor
Presidente quando eu disse aqui que a licitação do asfalto tinha problemas e
deveríamos melhorar, quando uma empresa ganha uma licitação deveria ter
mais critérios pra fazer com que a empresa desenvolva trabalho que era
muito flexível, esta ai o resultado a empresa que ganhou a licitação do
asfalto ela vive buscando suplementação financeira, bem faz a prefeitura de
Maringá ganhou o certame assuma, concorreu faça, então nós abrimos aqui
um credito suplementar um credito adicional que é muito importante para o
município, eu gostaria que o Executivo as pessoas que estão ali fazendo
licitação tomassem cuidado no contratar a determinada empresa, como
dizia o meu avô vigie, cuide pra que a gente não fique aqui cobrando coisas
que depois não tem solução, o asfalto la em cima esta paralisado, a camará
tem culpa não, foi aberto crédito para o recurso foi, os vereadores estão
contra não, os vereadores estão a favor do município sempre, hoje saímos a
sete da manha pra Maringá em um curso do Tribunal de contas sobre
licitação e outras coisas é importante esses cursos abre um pouquinho a
mente da gente pra que a gente entenda como que funciona as coisas, e é
engraçado como uma coisa liga a outra a cerca de vinte dias atrás eu disse

aos companheiros que eu estive participando em Santa Fe sobre o
congresso das águas, hoje sobre alimentação a dois meses atrás estivemos
em Maringá participando sobre agricultura patronal, sobre Congresso de
Agricultura Patronal produção em grandes escalas, milhos, soja, açúcar e
toda produção necessita de água, então eu vejo assim veio recurso veio
dinheiro existe a obra agora nós temos que cuida pra que a obra seja
executada da melhor maneira possível, então esse recurso vai estar a
disposição do SAMAE que é uma autarquia do município e o Diretor que
estiver ali tem que cuida desse recurso tem que entender de algumas coisas
primarias para aquele setor para que a gente não faça uma obra mal feita,
porque tudo que começa mal termina mal correto, então esta ai o recurso
parabéns vamos Cida vamos vigiar. Muito obrigado seu Presidente. SE
ALGUM LIDER DE PARTIDO QUIZER FAZER USO DE 5 MINUTOS
PODE OCUPAR O PLENARIO. JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA:
Boa noite a todos, eu vim usar essa tribuna senhor Presidente porque se eu
não estou enganado foi o vereador Givaldo que comentou nessa casa e eu
também comentei e acho que os demais vereadores também já comentaram
a respeito de um quebra molas de frente com a casa Lotérica, eu estive na
prefeitura essa semana e eu conversei com o Joaquim que e o Kinka e ele
me disse que já estão fazendo o projeto para poder fazer o quebra molas, e
ate parece que o Executivo esteve la conversando com as pessoas que
ficam mais durante o dia ali e sentiu a necessidade de fazer aquele ,quebra
molas, o Joaquim me informou que vai ser feito o mais rápido possível e ali
e um local que e de extrema necessidade porque tem a faixa mas cidade
pequena e difícil motorista respeita uma faixa de pedestre se não tiver o
quebra molas ele não para não passa devagar e eu também presenciei
pessoas passando ali numa velocidade desnecessária em alta velocidade.
Muito obrigado seu Presidente. PASSAREMOS PARA O PREIODO DAS
EXPLICAÇÕES PESSOAIS. CONCEDO A PALAVRA AOS
VEREADORES PARA FALAREM DE SUAS ATITUDES PESSOAIS
TOMADAS DURANTE A SESSÃO. Jose Francisco de Oliveira. Givaldo
Cordeiro Ribeiro. Edino Wilson Ferreira Neves.
NADA MAIS
HAVENDO A SER TRATADO COM A PROTEÇÃO DE DEUS E SOB
A GUARDA DE NOSSA SENHORA APARECIDA DECLARO
ENCERRADA A PRESENTE SESSÃO.

Guilherm Vieira Gonçalves
Presidente

Maicon Jairo de Carvalho
Secretario

