ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE SETEMBRO 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 22ª 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 RECEBIDAS: MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO PARANA. OFICIO Nº 1144/2019. INQUERITO CIVIL. Nº
MPPR-0157.19.000168-3.
AO
EXCELENTISSMO
SENHOR
GUILERME VIEIRA GONÇALVES. SANTA FE 13 DE AGOSTO DE
2019. EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE. Comunico a Vossa
Excelência que a representação encaminhada e esta Promotoria de Justiça
registrada sob o numero supramencionado, solicitando a atuação do

Ministério Publico do Estado do Paraná foi encerrada. REPRESENTADO
Camará Municipal de Lobato/ PR. DESCRIÇÃO DO FATO: Acompanhar
e apurar possível irregularidade em relação ao repasse de verbas de
prestação de contas da Camará Municipal de Lobato/PR. MOTIVO DE
ARQUIVAMENTO: verifica-se que não se faz necessário o
prosseguimento do feito, conforme copia da Promoção de Arquivamento
em anexo. Atenciosamente RHAFAEL DA SILVA DUARTE.
PROMOTOR DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO E PROMOÇÃO. Diante do
exposto e considerando que o objeto do presente feito foi esvaído, o
Ministério Publico do Paraná, na pessoa de seu membro signatário,
promove, nos termos do disposto no artigo 9º, caput, da Lei 7.347/1985,
artigo 10, caput, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério
Publico e artigo 10, caput, da Resolução nº 1928 da Procuradoria-Geral de
Justiça, o ARQUIVAMENTO deste Inquérito Civil. OFICIO Nº 151/2019.
ADM. LOBATO 23 DE AGOSTO DE 2019. Senhor Presidente; O
cumprimentado cordialmente, vimos complementar as informações
solicitadas no requerimento nº 003/2019-L, aprovado na 20ª Sessão
Ordinária desse Legislativo, conforme segue: Item 1- ainda não se tem os
valores dos terrenos, uma vez que o Executivo Municipal somente nomeara
a Comissão de Avaliação para proceder à avaliação, conforme o art. 2º do
referido projeto de Lei, após a sua aprovação por esse Legislativo. Item 2 –
o produto de venda dos imóveis será revertido exclusivamente para o
pagamento de parte do aporte de 2019, que resulta em num montante de R$
1.382.451,67 (um milhão trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e
cinquenta e um reias e sessenta e sete centavos), correspondente a parte do
Poder Executivo, que tem como prazo de vencimento previsto para
dezembro de 2019. Item 3 – não há débitos em aberto ou pendentes de
pagamento, sendo que o parcelamento esta sendo cumprido rigorosamente
pelo Executivo, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 1.384/2018.
Sendo o que temos a apresentar, aproveitamos para renovar votos de estima
e distinta consideração. Atenciosamente Tânia Martins Costa Prefeita
Municipal. INDICAÇÃO Nº 018/2019-L. A Excelentíssima senhora Tânia
Martins Costa, Prefeita Municipal, que se verifique a possibilidade de fazer
a identificação do prédio utilizado pelo Grupo Renascer da terceira idade,
pois conforme Lei municipal 1.066/2008, de 04 de dezembro de 2008 fora
dado a denominação de Centro de Convivência do Idoso Pioneira Olivia da
Cruz Marigo. Sala das Sessões, aos 30 dias do mês de agosto de 2019.
Roseli Guimarães Borges Vereadora Autora. PASSAREMOS PARA O
PERIODO DA ORDEM DO DIA. NÃO HÁ MATERIAS A SEREM
DISCUTIDAS E VOTADAS. PASSAREMOS PARA O INTERVALO DE
DEZ MINUTOS . COM A PALAVRA O 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. Roseli Guimarães Borges, Jose Francisco de Oliveira,
Aparecido Fialho de Carvalho. EDINO WILSON FERREIRA NEVES: boa
noite a todos senhor Presidente e demais companheiros, eu gostaria de falar
um pouquinho sobre a assistência Social, nos tivemos numa reunião, acho
que a vereadora Roseli também esteve na terça feira no CRAS, dez anos da
fundação do CRAS de Lobato, Centro de Referencia Social, senhor
Presidente e demais companheiros alguns números que eles nos apresenta
ali nós traz uma preocupação bastante grande com relação a uma cidade tão
pequena como Lobato, mas fico feliz também de ir numa reunião e saber
que o CRAS fundado a dez anos atrás e funciona bem independente de qual
administrador seja Paulo, Pedro, fulano e sicrano e muito importante que
funcione bem e que se continue funcionando isso e muito bom para o
município, mas por outro lado e uma tristeza também sabermos que existe
muitas pessoas com dificuldades em nosso município, segundo a
palestrante a menina que veio de Santa Fe só me lembro do sobrenome dela
Moris não me lembro do primeiro nome porque a referencia sempre e o
segundo nome NE, assim como fui chamado também la no CRAS embora
que seja ironicamente mas tudo bem, então quando a gente passa a analisar
esses dados esses números a gente começa a se preocupar porque seiscentas
famílias no nosso município elas estão diretamente ligadas ao CRAS por
algum beneficio se nós colocarmos seiscentas famílias num município que
tem menos de duas mil residências nós estamos falando de trinta por cento
da sociedade, e se nos colocarmos a um numero médio de três pessoas por
família são um mil e oitocentas pessoas correto, então o que acontece essa
situação difícil que o nosso pais vive e sobrevive leva a esse caos, mas eu
achei interessante a colocação das meninas que trabalham no CRAS,
principalmente as palestrante ne a respeito de um esclarecimento que é o
CRAS, o CRAS não e um apoio político não é um amuleto o CRAS faz um
trabalho de recuperação da dignidade do cidadão me muito importante que
tenhamos sempre essa visão, o CRAS ele trás pra fazer algumas correções
alguns defeitos que existe na nossa política alguns problemas que nós
temos na nossa política da ma distribuição de renda, então eu acredito que
nós temos que valorizar o CRAS independente de quem esteja nessa casa
ou no Executivo, então e muito bom que se faça esse investimento no
CRAS, foram feitos alguns grupos la visando planejando os próximos anos
e foram colocadas algumas metas que em 2015 colocaram e algumas metas
foram alcançadas e algumas metas não foram alcançadas, claro que se fosse
cem por cento alcançados seria ótimo mas e difícil diante da situação que
nós estamos vivendo é quase que impossível diante da situação financeira

do Pais, é ruim é péssima o orçamento do Governo Federal do ano que vem
ele consiste setecentos bilhões para a Previdência, eles estão falando em
setecentos bilhões pra Previdência estou falando do orçamento porque o
orçamento saiu a pouco do Governo federal em breve nós vamos receber
também o orçamento do município, então o que acontece setecentos bilhões
para os aposentados e vinte e quatro bilhões para a saúde olha que
diferença que discrepância, vinte e quatro bilhões no orçamento, dezenove
bilhões para educação, sete bilhões para segurança publica e nós vamos
gastar setecentos bilhões com Previdência, então poderia se dizer esse
Governo atual e louco gente não e o Governo atual a política tem as suas
consequências e nós sabemos disso aqui nós temos problemas com o fundo,
a culpa e nossa?, Então gente o que e pior do orçamento do governo
segundo as informações das Assistentes Sociais ali a Assistência Social não
é em Lobato, não e só em Lobato seja ela em uma referencia Nacional ou
Municipal ela não existe em orçamento em resumo não existe um centavo
para a Assistente Social é uma verba direcionada legalmente uma verba que
já vem pré-destinada, nós não temos esse recurso previsto em Lei, e eu
diria aos noves vereadores que tem acesso a alguns deputados federais
porque nós não cobramos isso de nossos deputados? Se nosso orçamento e
cerca de um trilhão por ano colocar um por cento para Assistência Social
vai dar quanto trinta bilhões e muito ne porque pra educação vão vir vinte e
quatro, então gente quando se vai falar de dinheiro de recurso de parte
financeira eu a credito que não e só Lobato que tem problema com a
Previdência o nosso Pais também esta com problemas, mas tudo bem se
nós estamos falando da Previdência daqui do Paraná da questão social do
Paraná mais especificamente de Lobato agora imagina os senhores e o
Estado do nordeste que é ainda bem mais carente que o Estado do Paraná,
qual será a situação desse povo foi o questionamento que eu fiz em
particular a Assistente Social la porque eu não poderia falar em aberto para
todo mundo porque poderia conectar de uma forma discriminatória porque
a gente tem que tomar cuidado com as palavras se nós vamos estar
correndo o risco de estarmos sendo processado, então a situação se nós
formos analisar de forma assim bastante sensível não é boa, seiscentos
famílias ligadas diretamente ao CRAS necessitando de benefícios do
Governo federal e do Governo municipal pra poder se manter seja ela na
questão de alimento, na questão de remédio, na questão financeira é muita
gente trinta por cento da nossa sociedade. Muito obrigado seu Presidente.
Elaine Aparecida Marion Piovesan. João Dias bronze. GIVALDO
CORDEIRO RIBEIRO: seu Presidente, senhores vereadores, vereadoras
comunidade aqui presente boa noite, seu Presidente o que me trás a essa
tribuna ora foi lido ai oficio do Ministério publico e ate me surpreendeu
porque é em relação a Camará municipal que foi feito uma denuncia em
2017 e 2018, em relação a minha pessoa enquanto Presidente e eu sempre

falei que se houvesse uma falha algum erro eu pagaria porque e o
Presidente que assumiria no período de 2017 houve dois dias de atraso do
SIM AM e do SIM AP por isso que minhas contas veio com ressalvas e não
veio nem com multas por esse motivo, e em 2018 veio aprovada sem Mem
uma ressalvas e tendo em vista essa denuncia que foi feito todo um
levantamento eu fico feliz isso mostra que a gente sempre usou da boa Fe,
mas em compensação a denuncia me surpreendeu porque a gente só viu
agora e se tivesse alguma irregularidade automaticamente iria pagar, mas a
gente fica surpreso, não tanto surpreso porque a gente já conhece alguns
artifícios da política mas esta ai na mão de todos os vereadores a decisão do
Ministério publico que nada encontra de irregularidade nas contas mesmo
porque já tinha sido julgada pelo Tribunal de Contas também. E isso e
muito bom pra minha pessoa. E aproveitando o momento senhor Presidente
eu gostaria de fazer algumas indicações verbais, uma delas eu não sei se já
foi feito e a limpeza daquele terreno no fundo da Vila feliz entre o
conhecido Careca me parece que mataram ate cascavel la e a gente vem
cobrando e a população vem reclamando e se o dono ali pertence ao setor
urbano e se o dono não esta fazendo a limpeza eu não sei em que pe esta,
mas tem que ser feito a limpeza e se o dono não esta faz e coloca na divida
ativa no IPTU mas tem que ser feito antes que aconteça alguma coisa mais
grave, tendo em vista nosso município nesse motivo de datas sujas a gente
fala com todo conhecimento e reclama porque onde eu estou trabalhando la
em cima todo dia a gente mata um escorpião amarelo, então a gente sempre
vem cobrando e fazendo nossa função de vereador mas parece que o que a
gente fala aqui entra por um lado e sai por outro e nunca é atendido, tendo
em vista também hoje eu estava observando aqui na rua Antonio Coletto no
final dela onde vai pra escola a faixa de pedestre esta saído para uma data
vazia que é da Noeli onde deveria ter uma faixa de pedestre tanto ali
cruzando a Antonio Coletto como a que segue para a avenida que sai para o
Ginásio de Esporte ali deveria ter uma faixas bem sinalizadas onde as
crianças sai da escola e cruza aquele trecho ali e já aconteceu acidentes de
carro porque as vezes algum carro sobe ali e é muito perigoso, então
deveria realmente fazer algumas faixas agora em compensação sobrasse
faixas na entrada da cidade se você pegar na entrada da cidade do Portal
pra ca e se você pegar cada hora ter um pedestre você demora três quatro
horas para chegar dentro da cidade de tanta faixa que tem, então acho que
tem que ver onde realmente onde nós precisamos fazer faixas, pintar
melhor sinalizar melhor as frentes das escolas para que a população e as
crianças tenham um a proteção melhor. Eu gostaria também seu Presidente
que fosse cobrado que seu presidente encaminhasse para a administração a
elevação dos funcionários parece que agora para o Sindicato esta tudo lindo
maravilhoso e nada se fala e já estamos ai passando do meio do ano e os
funcionários precisam ser lembrados e nós aqui enquanto vereador estou ai

fazendo essa cobrança e aproveitando também e falando do Sindicato que
envie um oficio para a representante do Sindicato se tem algum
posicionamento a respeito da elevação dos funcionários. E gostaria também
de deixar registrada a gente tem acompanhado algumas reclamações eu
pessoalmente estar acompanhando algumas reclamações e principalmente
tem duas vereadoras que fazem parte do município da escola eu vou dar
uma acompanhada nas horas atividades porque dizem que uns fazem e
outros na fazem, então eu vou dar enquanto vereador o meu tempo que as
vezes e escasso no dia a dia mas eu vou procurar dar uma acompanhada
para trazer ate essa casa. E gostaria também ouvindo o vereador Edino
falando me falaram ainda não chegou nas minhas mãos que tem uma rifa de
prêmios da APMF ate onde eu sei essa entidade sempre foi feito as festas
para arrecadar recursos principalmente a festa da leitoa pra acudir as vezes
um cidadão, que rifas já tem muitas no município tem rolando varias rifas
ai, que a população vai fazer alguma cirurgia vai isso vai fazer aquilo,
agora me surpreendeu o município estar fazendo uma rifa um show de
prêmios, será que é pra ajudar alguém ou é pra população ajudar o
município eu não vi a rifa ainda tendo em vista que a festa bombou a festa
foi um show, então eu acredito que não deva ser pra correr e vamos
aguardar já aproveitando seu Presidente a prestação de contas da tão falada
festa da Leitoa, então eu acredito que não deva ser pra cobrir prejuízo
porque a festa ate aonde a gente sabe e eu sempre cobrei aqui que nossa
festa tem que ganhar credibilidade e não perdendo da maneira quem vem
perdendo porque eu sempre falei que a festa tem que ser feita preparar os
situantes da nossa região os produtores para cada um ter a leitoa a caipira
igual era matada no passado umas leitoinhas de quinze a vinte e cinco
quilos organizado fazer a festa como ela foi aprovada aqui nessa casa na
época Festa da Leitoa no tacho, não a festa do pernil do porco de granja
porque a gente tem acompanhando eu sou um que posso falar porque
acompanhei a primeira festa e a festa vem mudando as características e se
continuar dessa maneira levando a festa Poe esse lado, a nossa festa é para
arrecadar fundos a festa não é pra nos bastidores ser usado como um show
de prêmios como uma ficha uma porção e a coisa vira e nos bastidores
pode chegar na situação de não cobrir as despesas, então nós precisamos ter
o maior cuidado pra que as festas seja pra arrecadar fundos pra que ajude a
população que hora o vereador falou que sempre foi feito a festa nesse
sentido, as vezes teve festa que não deu o que a gente esperava porque a
gente ganha dos patrocinadores e não ganha pouco, e se a festa não vai bem
os patrocinadores vão fugindo, então eu espero e quero a prestação de
contas e espero que essa rifa não seja pra ajudar o município, espero que
essa rifa seja para beneficiar algum da cidade que esteja precisando de
ajuda ou seja numa cirurgia porque tem algumas ai rodando ne que é pra
cirurgias, então espero que seu Presidente encaminhe esses meus pedidos

principalmente da prestação de contas, e também deixando claro que fugiu
todos os prazos que eu enviei pra representante do fundão, então a minha
fala sobre aquilo que eu cobrei nessa casa sobre o requerimento que eu fiz
hora me levaram no Ministério Público agora inverte a minha pessoa esta
enviando os meus pedidos que não foram atendidos pela Presidente muito
obrigado seu Presidente. MAICON JAIRO DE CARVALHO GOMES: seu
Presidente na verdade queria agradecer as professoras que tiveram aqui
sexta feira passada estava eu e o vereador Edino, a escola da APAE trouxe
todos os alunos com deficiência e ela me mandou o convite especialmente
que todos queriam me conhecer porque assim ela disse que eles fizeram ela
desenhar eu num quadro porque eu sou vereador e estou numa cadeira ela
falou que eles queriam conhecer tudo não sei se todos foram convidados,
mas eu queria agradecer por deixar a camará aberta e a disposição eles
tomaram guaraná tomaram água ficaram felizes deram muita risada, e fazer
uma indicação aqui seu Presidente mandaram um oficio aqui um
requerimento pedindo as diárias aqui tem o controlador interno acho que
esta preocupado com a gente estar fazendo diárias com o dinheiro da
Camará e eu queria também fazer um requerimento verbal para que mande
todos os requerimento todas as diárias da prefeita se possível, eu sei que
teve um acidente la em Curitiba bateu o carro, então mandar todas as
prestações de contas já que estão tão preocupados aqui a gente tem que
saber também pra que amanha ou depois a gente tenha em mão todo esse
respaldo toda essa contabilidade, muito obrigado. . SE ALGUM LIDER
DE PARTIDO OU DE GOVERNO QUIZER FAZER USO DO ESPAÇO
REGIMENTAL DE 5 MINUTOS, PODE OCUPAR O PLENARIO.
PASSAREMOS PARA O PERIODO DAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS.
CONCEDO A PALAVRA AOS VEREADORES PARA FALAREM DE
SUAS ATITUDES PESSOAIS TOMADAS DURANTE A SESSÃO. DE
ACORDO COM O ART. 158 E SEUS PARAGRAFOS A PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO EXERCICIO FINCEIRO DE 2012 DO EXECUTIVO
MUNICIPAL, ESTA A DISPOSIÇÃO POR 60 DIAS PARA EXAME DE
QUALQUER UM DO POVO. NADA MAIS HAVENDO A SER
TRATADO COM A PROTEÇÃO DE DEUS E SOB A GUARDA DE
NOSSA SENHORA APARECIDA DECLARO ENCERRADA A
PRESENTE SESSÃO.

Guilherme Vieira Gonçalves
Presidente

Maicon Jairo de Carvalho
Secretario

