ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE OUTUBRO 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 27ª 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 199/2019-ADM.
LOBATO 04 DE OUTUBRO DE 2019. SENHOR Presidente:
Cumprimentado-0 cordialmente, temos a grata satisfação de encaminhar o

Projeto de Lei nº 016/2019, juntamente com a mensagem do Executivo, do
qual pode autorização para proceder a abertura de um Credito Adicional
Especial no valor de R$13.540,00 (treze mil quinhentos e quarenta reais)
no Orçamento geral da Prefeitura Municipal de Lobato para o exercício
financeiro de 2019 e inclusão nas diretrizes orçamentárias para 2019 e
inclusão no Plano Plurianual 2018 2021 do município de Lobato, para
apreciação e votação dessa colenda Casa de Leis. Devido a imperiosa
necessidade de aprovação, solicitamos a essa Egrégia Casa de Lei que
aprecie e vote o mesmo em regime de urgência. Certos de podermos contar
com a atenção e colaboração dos nobres vereadores, aproveitamos a
oportunidade para externarmos votos de consideração e apreço.
Atenciosamente Tânia Martins Costa Prefeita Municipal. PROJETO DE
LEI Nº 016/2019, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019. Senhor Presidente,
senhores vereadores: o projeto de Lei que ora remetemos para apreciação e
votação dessa Egrégia Casa de leis pede autorização para abertura de um
Credito Adicional Especial no valor de R$ 13.540,00 (treze mil e
quinhentos e quarenta reais), para ajustar orçamento do Departamento
Municipal de Saúde. Os recursos para Abertura de Credito Adicional
Especial advirão da anulação de dotação no valor de R$ 8.040,00 (oito mil
e quarenta reais) e de Superávit Financeiro no valor de 5.500,00 ( cinco mil
e quinhentos reais). Contando com o apoio dos senhores vereadores e
devido s imperiosa necessidade de aprovação, pedimos que esse projeto de
Lei seja apreciado e votado em regime de urgência. Atenciosamente Tânia
Martins Costa Prefeita Municipal. PROJETO DE LEI Nº 016/2019, DE 04
DE OUTUBRO DE 2019. EMENTA: autoriza o município de Lobato a
proceder abertura de um Credito adicional Especial no valor de
R$13.540,00 (treze mil quinhentos e quarenta reais) no Orçamento geral da
Prefeitura Municipal de Lobato para o exercício financeiro de 2019 e
inclusão nas diretrizes orçamentárias para 2019 e inclusão no Plano
Plurianual 2018 2021 do município de Lobato e da outras providencias.
REQUERIMENTO 004/2019-L. Exmo. Sr. Guilherme Vieira Gonçalves.
Presidente da Mesa Executiva da Camará Municipal de Lobato O vereador
que abaixo assina, vem com o devido respeito à presença de Vossa
Excelência, com fundamento no art. 121, inciso II, do Regimento Interno
desta Casa de Leis, REQUERER cópia do processo Licitatório da
contratação da empresa do Senhor Claudionor Francisco das Chagas
15048756053 inscrito no CNPJ 24.491.683/0001-95, notas de empenhos
liquidados e pagos, notas ficais, descrição do detalhamento do numero de
cadeiras e acentos que foram consertados e de quais departamentos faziam

parte as cadeiras que foram reformadas. Nestes Termos P> Deferimento.
Lobato-Pr, 02 de outubro de 2019. Edino Wilson Ferreira neves. PROJETO
DE LEI Nº 005/2019-L. SUMULA: Autoriza o Executivo Municipal
denominar prédio publico (CRAS) de “OLIVIA JORGE ALEXERNDRIA,
dando outras providencias”. A Camará Municipal de Lobato, Estado do
Paraná, APRAVOU, e eu Presidente, encaminho ao Prefeito Municipal a
seguinte Lei: Fica denominado o prédio público municipal do CRAS –
Centro de Referência de Assistência Social, localizado na Rua Tisuguji
Suguihara, nº 86, Centro, nesta cidade de Lobato, de “CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OLÍVIA JORGE
ALEXANDRIA”. A administração municipal deverá adotar as
providências necessárias para fixação de placa de identificação no referido
espaço público. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Plenário Vereador José Azevedo
Rodrigues, 04 (Quatro) de OUTUBRO de 2019. ROSELI GUIMARÃES
BORGES Vereadora Autora. JUSTIFICATIVA: Senhor Presidente,
senhores vereadores: Em anexo, estamos encaminhando para a apreciação e
aprovação desse Douto Plenário, o PROJETO DE LEI Nº 005/2019-L, de 04
(Quatro) de OUTUBRO de 2019, que versa sobre a denominação de prédio
público, mais precisamente onde funciona o Centro de Referencia de Assistência
Social – CRAS do nosso Município. Registramos, que através deste gesto,

buscamos homenagear a Sra. Olivia Jorge de Alexandria, que encerrou sua
jornada conosco aos 95 (noventa e cinco) anos, onde pautou sua vida numa
conduta ilibada e honrosa no seio de nossa comunidade. Além do que,
durante os longos anos de vida ajudou e participou na construção de
Lobato, especialmente por sua dedicação na atividade comercial, ou seja,
desde 1956. Destacamos que sua conduta sempre fora pautada na
generosidade, humildade, simplicidade, sendo estas marcas registradas em
seu caminhar, dedicando-se as pessoas mais carentes, doentes e idosos,
sempre nutrindo com mais profundo amor e respeito pelo seu semelhante,
independente se fosse do seu convívio. Ademais, fora missionária assídua
em sua agremiação religiosa, inclusive, participou ativamente na
construção do templo em nossa cidade, mostrando-se pessoa comprometida
com os valores da vida em todas as suas esferas. Lembramos, ainda, que
em detrimento de sua forte atuação no seio de nossa cidade, que quando do
seu falecimento fora contemplada pela Moção de Pesar nº 001/2017-L. A
Sra. Olivia Jorge de Alexandria, conhecida como “Tia Olivia”, faleceu no
dia 24 de março de 2017, aos 95 anos de idade, tendo deixado exemplos de
uma vida digna, honesta e batalhadora, sempre com muita serenidade e

honra principalmente de grandes serviços prestados a nossa comunidade
mais necessitada. Frente ao exposto, esperamos que os Nobres Pares deste
Colendo Poder Legislativo aprovem o presente Projeto de Lei na forma
proposta, por se tratar de honrar o mérito de pessoa merecedora de grandiosa
homenagem. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lobato, aos 04
(Quatro) dias do mês de OUTUBRO do ano 2019. ROSELI
GUIMARÃES BORGES Vereadora Autora. PASSAREMOS PARA O
PERIODO DA ORDEM DO DIA. NÃO HÁ MATERIAS A SEREM
DISCUTIDAS E NEM VOTADAS. PASSAREMOS PARA O
INTERVALO DE 10 MINUTOS COM A PALAVRA O VEREADOR
MAICON JAIRO DE CARVALHO 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. Elaine Aparecida Marion
Piovesan, João Dias Bronze, ROSELI GUIMARÃES: senhor Presidente
demais vereadores e publico aqui presente boa noite, venho nessa tribuna
agradecer o Deputado doutor Batista pela belíssima Palestra que ele fez na
Terceira idade, e também agradecer a emenda que ele deu ao nosso
município no valor de R$ 60.000,00, mesmo tendo poucos votos em
Lobato ele gosta da cidade e do povo de Lobato e tem consideração pela
liderança que esta no momento, vejo que merece o nosso carinho e o nosso
respeito muito obrigado. VEREADOR GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO:
Senhor Presidente, vereadores e vereadoras comunidade aqui presente boa
noite, senhor Presidente o que me trás a essa tribuna, eu gostaria que fosse
enviado um oficio, eu acredito que é só um oficio porque e só mais a nível
de esclarecimento, eu tenho cobrado aqui algumas obras que se encontram
paradas e hoje eu vou cobrar aqui a do NIS que tanto a gente correu atrás, e
as vezes sai umas conversas paralelas, então eu gostaria que fosse enviado
a Prefeita pra que mandasse pra nós aqui o cronograma do que esta
acontecendo desde que o recurso do Estado esta la, esse recurso foi
liberado e fica parado, e essa obra faz um tempo que esta parada, então eu
gostaria aqui e a população tem cobrado o porque esta parado e nós
sabemos que o recurso foi disponibilizado para o município esta em alguma
conta, agora o porque que a obra esta parada o porque não esta andando o
que esta faltando, porque eu já trabalhei em obras publicas existe as
medições os acompanhamentos, então alguma coisa tem de errado e tendo

em vista que algumas vezes sai umas conversas paralelas que é a Camará
que atrapalha, então eu gostaria de saber o que, então eu gostaria que seu
Presidente tomasse as devidas ações e nós sabemos aqui também que nós
estamos com projetos que entra nessa casa principalmente sobre esse
loteamento que nós estávamos falando agora a pouco a respeito e a
preocupação dessa casa simplesmente é fazer a coisa correta, a gente sabe
principalmente aquele primeiro loteamento tem pessoas do nosso
município que pagou fez a liquidação do terreno e agora foi atrás o terreno
esta em nome de outra pessoa que ganhou la num leilão, então eu acredito
que a preocupação dessa casa e resolver todos os problemas, mas corretos
aqui já entrou o Montreal la em cima nessa casa eu era o relator e começou
a apertar e quando eu fui ver não condiz com o Plano Diretor estava
diminuindo as ruas, estava diminuindo a área verde e ai eu falei não o meu
parecer é contrario e vocês aprovam e votam da maneira que vocês
quiserem, mas eu dou parecer contrario porque esta errado não condiz com
aquilo que a Lei diz, e ai eu sei que na época alguns ficou com raiva porque
a loteadora gastou porque comprou um pedaço a mais de terreno e resolveu
o problema fez a coisa dentro da Lei,, então a nossa preocupação aqui e não
só minha e sim dos demais companheiros é de ver um todo o município,
essa casa e aqueles que compraram para que todos fiquem contente e que
ninguém tenha a decepção de falar que os vereadores votaram e eu perdi,
então eu acredito que essa semana vamos procurar nos sentar e procurar um
pessoal que faz parte que tenha um loteamento que tenha datas pra gente
resolver algumas pendências pra que assim jogar pra essa casa votar muito
obrigado seu Presidente. Aparecido Fialho de Carvalho, Maicon Jairo de
Carvalho. 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. Roseli Guimarães Borges. 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. DE
ACORDO COM O ART. 157 DO REGIMENTO INTERNO DESSA

CASA DE LEIS ESTA ABERTO O PRAZO PARA EMENDAS AO
PROJETO DE LEI Nº 015/2019-E, SÚMULA: ESTIMA A RECEITA
FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LOBATO PARA O
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2020.
GOSTARIA
DE
PARABENIZAR O VEREADOR MAICON JAIRO DE CARVALHO
GOMES QUE COMPLETOU MAIS UM ANO DE VIDA NO ULTIMO
DIA 06. 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

