ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 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 25ª 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: OFICIO Nº 182/2019-ADM.
Lobato 20 de setembro de 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores:
Cumprimentado-o cordialmente, temos a grata satisfação de encaminhar o

Projeto de Lei nº 013/2019, juntamente com a mensagem do executivo,
esclarecendo sua propositura, para apreciação e votação dessa colenda casa
de leis. Certos de podermos contar com a atenção e colaboração dos nobre
vereadores, aproveitamos a oportunidade para externarmos votos de
consideração e apreço. Respeitosamente Joaquim Aparecido Alves, Diretor
administrativo. PROJETO DE LEI Nº 013/2019, DE 20 DE SETEMBRO
DE 2019. Senhor Presidente, senhores Vereadores: Em anexo
encaminhamos para apreciação e aprovação desse colendo Poder
Legislativo, o Projeto de Lei nº 013/2019, de tem como Sumula a
Aprovação do Loteamento denominado de “Condomínio de Chácaras de
Lazer- Rio Cayatry” e da outras providencias. Registra-se que a pretensão
destacada no projeto visa atender aos anseios dos cidadãos que adquiriram
lotes no referido loteamento e que há muito tempo aguardavam conclusão
das obras que se arrastavam por mais de dois anos. Registra se que a
aprovação do citado loteamento via Legislativo é medida legal e que se
impõe para todos os efeitos legais, principalmente para resguardar os
direitos dos possíveis adquirentes, máxime porque de acordo com a Lei
Complementar Municipal nº 004/2014, que tinha prazo previsto para 2017,
sendo que se não houvesse finalização e aprovação por culpa do
empreendedor, referida área retornaria ao status rural. Contudo, algumas
questões de execução da infraestrutura que fugiu da alçada da
empreendedora fizeram com que houvesse atraso na conclusão das obras,
porem, devidamente sanadas conforme bem explicitado no Relatório
Técnico do Departamento de engenharia, que segue anexo ao presente
projeto. Assim, uma vez cumpridas às obrigações assumidas pela a
loteadora de acordo com a Legislação vigente e devidamanete atestadas por
órgão técnico da municipalidade, impõe a resolução do loteamento,
mediante sua aprovação pelos Poderes competentes, motivo pelo qual
colocamos a apreciação do Legislativo local. Frente ao exposto esperamos
que os nobres pares deste Colendo Poder Legislativo aprovem o presente
Projeto de Lei na forma proposta. Edifício da Prefeitura municipal de
Lobato, Estado do Paraná aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois
mil e dezessete. Tânia Martins Costa Prefeita Municipal. PROJETO DE
LEI Nº 013/2019, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019. SUMULA: Aprova o
Loteamento denominado de “Condomínio de Chácaras de Lazer – Rio
Cayatry” e da outras providencias. INDICAÇÃO Nº 020/2019-L, A
Excelentíssima Senhora Tânia Martins Costa, Prefeita Municipal,
juntamente com a secretaria responsável, objetivando a colocação de placas
com nome de ruas, avenidas, praças etc. no município. Sala das sessões 20

de setembro de 2019. Jose Francisco de Oliveira vereador autor.
JUSTIFICATIVA: ressalta-se da necessidade de implantação de placas
onde ainda não existem, visando agilizar de correspondências pelo correio,
entregas feitas por transportadora e facilitar a localização de endereços
principalmente por visitantes que chegam Mem nossa cidade.
INDICAÇÃO Nº 021/2019-L, A Excelentíssima Senhora Tânia Martins
Costa, Prefeita Municipal, juntamente com a secretaria responsável, que se
verifique a possibilidade de fazer calçada ecológica na praça do conjunto
Arara Azul Grande. Jose Francisco de Oliveira vereador autor. Sala das
Sessões,
20
de
setembro
de
2019.
JUSTIFICATIVA:
A calçada ecológica favorece na drenagem da água da chuva e se propõe a
cumprir o objetivo de embelezar as ruas. PASSAREMOS PARA O
PERIODO DA ORDEM DO DIA. AUTORIZO O SECRETARIO A
FAZER A LEITURA DA SUMULA DO PROJETO DE LEI Nº 011/2019E. SUMULA: Prefeitura do município de Lobato Estado do Paraná.
SUMULA: Autoriza o Executivo proceder a alienação de bens e imóveis e
da outra providencias. Em segunda discussão e votação o projeto de Lei nº
011/2019-E. O projeto esta em discussão, o projeto esta em votação o
vereador que estiver de acordo permaneça sentado quem não estiver que se
levante aprovado por unanimidade. AUTORIZO O SECRETARIO A
FAZER A LEITURA DA SUMULA DO PROJETO DE LEI Nº
0005/2019-E. SUMULA: Camará Municipal de Lobato. Projeto de lei
Autorizatorio nº 005/2019-L. SUMULA: Autoriza o Executivo Municipal
estabelecer Programa Permanente de Controle Populacional de cães e
gatos, monitorado de ações sobre posse responsáveis de animais, dando
ultras providencias. Em segunda discussão e votação o projeto de Lei nº
005/2019-L. O projeto esta em discussão, o projeto esta em votação o
vereador que estiver de acordo permaneça sentado quem não estiver que se
levante aprovado por unanimidade. PASSAREMOS PARA O
INTERVALO DE 10 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. Aparecido Fialho de
Carvalho. EDINO WIOLSON FERREIRA NEVES: boa noite a todos
senhor Presidente eu cheguei um pouquinho antes e dei uma lida nesse

projeto que foi lido hoje e os vereadores da comissão de obras eu acredito
que eu não faça parte dessa comissão, mas eu aconselharia a fazerem uma
visita na Prefeitura olharem os documentos e ir visitar o Condomínio, o que
acontece na minha visão, entra hoje em tramitação eu não sei o que se
passa la eu nunca tive acesso a esses documentos e quando se cria um
loteamento ou condomínio tem as regras a serem estabelecidas caso essas
regras não sejam cumpridas pela loteadora no caso tem o nome dela aqui
especifico entra alguns terrenos em calção em prol da Prefeitura, ai a
Prefeitura se responsabiliza e conclui a obra certo, então o que acontece
quando vem para a camará se tiver alguma coisa de errado o povo mete o
pau ne eles tem razão, então entrou em tramitação eu não sei quem vai
emitir o parecer desse jardim eu aconselharia vai la se eu estiver nessa
comissão eu também vou, faz uma averiguação chama a engenheira vê
quais são as partes da loteadora, por que ficou parado, se existe alguma
coisa em calção em prol da Prefeitura pra Prefeitura realizar pra ser
vendido, depois que legalizou e esta tudo certinho, o que a loteadora faz,
ela reclama há eu estou com problema la e tal, vai ficar com o problema.
Muito obrigado seu Presidente. Elaine Aparecida Marion Piovesan.
GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO. Senhor Presidente, vereadores e
vereadoras comunidade aqui presente boa noite, senhor Presidente o que
me trás a essa tribuna, seu Presidente eu gostaria que essa casa enviasse
para a administração para nos informar o porquê não saiu a elevação dos
funcionários ainda, tendo em vista se tem dificuldades eu acredito que não
porque esta aumentando gratificações aumentando cargo de confiança e
isso é sinal que a coisa esta bem, eu já vivenciei varias administrações e sei
quando a coisa esta ruim na administração, a gente esta sendo cobrado por
alguns funcionários e cadê o sindicato pau que da em Chico não da em Zé,
então precisamos cobrar nós representamos aqui não representamos
Prefeito representamos a população a classe de funcionários que prestam
um ótimo serviço para o município e nós precisamos valoriza-los, então eu
gostaria que seu Presidente pedisse informações de quando vai sai se não
vai sair pedir informações do sindicato também, ou se fizer uma
mobilização uma paralisação de meia hora pra chamar a atenção porque os
funcionários tem os seus direitos adquiridos, então eu gostaria que seu
Presidente assim o fizesse. Gostaria também de dizer que eu vou entrar
com um projeto de Lei autorizatorio nessa camará eu estou fazendo um
levantamento eu já falei aqui nessa camará já faz muito tempo, nós
precisamos fazer um Projeto de Lei pra negociar uso e ocupação de solo,
principalmente pra Copel, pede para a Copel mudar um poste de uma data

que esta atrapalhando o portão impossível, e a Copel usa o nosso
município, usa ocupação de solo e tem muitos municípios por ai que recebe
cobra a ocupação, então vou fazer um projeto dentro das Leis pra que você
negocie com a Copel, o vereador Dequinha acabou de entrar com um
projeto de sobre placas nós poderíamos usar os postes e já foi falado nessa
casa, vamos pintar os postes mas é a maior burocracia do mundo por os
nomes das ruas simples você entra em alguma rua e já esta la o nome da
rua na lateral do poste, não o município não pode a Copel pra essas coisas
não pode, e ela usa o nosso município, então nós precisamos do apoio dos
demais e vê certinho e entramos com o projeto de Lei autorizatorio, pra ter
uma flexibilidade para que as coisas fiquem fácil para a administração.
Ouvindo ai também o vereador Edino falar sobre o Projeto, quando o
Projeto passou nessa casa o que me chamou atenção na época e eu cobrei e
não estou aqui lembrando se ficou, não me lembro mas eu bati em cima, é
um Condomínio a dois quase três quilômetros da cidade, e a coleta de lixo
seu eu não me engano a responsabilidade ficou do Condomínio e a gente
sabe que não vai ser vai acabar sobrando para a administração, esta
trazendo o problema pra quem comprou la, COM A PARTE O
VEREADOR EDINO WILSON: a questão da água também, são vários
problemas inclusive eu acho que se a gente conhece alguém que tem
terreno la nos devemos procurar e conversar com eles particularmente eu
acho que conheço dois ou três que comprou alguma coisa, mas foram
investimentos deles e a gente tem que dar uma analisada porque se não a
empreiteira vai embora e não volta mais e o problema fica gente, então na
hora que nós formos aprovar nós temos que da uma olhadinha nisso daí.
COM A PARTE O VEREADOR GIVALDO: eu agradeço a parte e na
realidade essa empreiteira um tal de Junior é uns picareta e uns
aventureiros que estiveram na cidade fez o primeiro loteamento la deixou
um monte de coisas enrolada no loteamento tem um monte de gente
enrolado, esta na justiça tem data na justiça é um rolo, e ai cai nessa casa
pra resolver parece que e fácil resolver depois saem falando a camará
aprovou, qualquer pepino há e a camará que esta liberando, se eu não estou
enganado quando passou eu questionei algumas coisas a gente não é contra
vim loteamento desde que cumpra tudo certinho, tem aquele la em cima
olha que condomínio bonito que loteamento bonito e faz com que os
imóveis fiquem mais acessível para as pessoas comprar terrenos, mas nós
precisamos ter responsabilidade e na época eu questionei algumas coisas e
dentro daquilo que foi aprovado e depois de aprovado esta ai o resultado,
todo cheio e pepino r quem comprou faz rolo ate num gato se você quiser

esta com raiva porque já perdeu dinheiro, é um caos aquilo dali, então
precisamos sim de ter a seriedade de sentar e conversar, quando eles tem
umas reunião da justiça tal, antes de aprovar qualquer coisa pra não chamar
a responsabilidade pra essa casa, então eu acredito que nós ai vamos fazer
aquilo que tem que ser realmente feito, não somos contra de liberar não,
mas vamos ver se esta tudo dentro das normas porque aquele de baixo esses
dias, COM A PARTE O VEREADOR JOSE FRANCISCO: se eu não me
engano eu acho que faço parte dessa comissão aqui e eu preciso ver
primeiro tem que dar uma analisada como os nobres pares já comentaram
ai preciso ver isso daqui pra depois eu da o meu voto aqui porque eu
preciso ver tudo certinho como esta porque já faz muito tempo que vem
essa loteadora ai e vem enrolando enrolando, que quando apareceu a venda
dos terrenos inclusive eu na época comprei um era com três meses que
iriam entregar a documentação e ooo três meses muito longo e ate hoje,
então eu acredito que faço parte dessa comissão vou ver certinho mas eu
quero primeiro acompanhar ir la e ver com o engenheiro do município
quais são as legalidades e assim tomar as medidas cabíveis pra depois eu
dar o meu voto seja ele favorável ou contrario nesse projeto muito obrigado
vereador. COM A PARTE O VEREADOR GIVALDO: então essa
preocupação eu acredito que são de todos os vereadores, então esse projeto
acredito que caia nas comissões e deva demorar um pouco assim como foi
demorado também a liberação desse loteamento que nunca acontece. Muito
obrigado seu Presidente. João Dias Bronze, Maicon Jairo, Jose Francisco
de Oliveira, Roseli Guimarães Borges, 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. Edino
Wilson ferreira Neves. Givaldo Cordeiro Ribeiro. DE ACORDO COM O
ART 158 E SEUS PARÁGRAFOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONTINUA A DISPOSIÇÃO
POR 60 DIAS PARA EXAME DE QUALQUER DO POVO. DE
ACORDO COM O ART 158 E SEUS PARÁGRAFOS A
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2010, CONTINUA A DISPOSIÇÃO POR 60 DIAS PARA EXAME DE
QUALQUER 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

