ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 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 29ª 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.
Peço para a vereadora Elaine Aparecida Marion Piovesan compor a mesa no
lugar do vereador Givaldo. Em seguida, o Senhor Presidente pediu ao 1º
secretario para fazer leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
REQUERIMENTO Nº 015/2019-L. 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°. 001/2019-E. 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, 21 de Outubro de 2019. OFICIO 207/2019-ADM.
LOBATO 18 de outubro de 2019. Senhor Presidente: Cumprimentado-o
cordialmente, temos a grata satisfação de encaminhar o Projeto de Lei nº
017/2019, juntamente com a mensagem do executivo, esclarecendo sua
propositura para apreciação e votação dessa Colenda Casa de leis. Devida a
imperiosa necessidade de aprovação, solicitamos a essa Egrégia Casa de
Leis que aprecie e vote ambos os projetos de lei 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. Tânia Martins Costa Prefeita Municipal. PROJETO E
LEI Nº 017/2019, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019. Senhor Presidente,
senhores vereadores: Encaminhamos a Egrégia Casa municipal o presente
Projeto de Lei que tem como escopo solicitar autorização para SAMAE –
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto a proceder a abertura de
Credito Adicional Suplementar no orçamento para 2019, buscando a
adequação as necessidades da Autarquia. Sendo assim torna-se necessária a
edição do presente projeto de lei. Contando com a vossa habitual e
costumeira atenção aos projetos do executivo municipal, solicitamos a
apreciação e votação do respectivo projeto em regime de urgência.
Cordialmente Tânia Martins Costa Prefeita Municipal. AUTORIZO O
SECRETARIO FAZER A LEITURA DO REQUERIMENTO DE
INTESTICIO Nº 015/2019-L. REQUERIMENTO Nº 015/2019-L. 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°.
001/2019-E. 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, 21 de Outubro de 2019.
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO O REQUERIMENTO Nº
015/2019-L. solicitando que se digne conceder a redução do Interstício
Regimental para 1ª e 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar
nº 001/2019-E. 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
MEMBRO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
A VEREADOR GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO, FAZER A LETURA
DO PARECER DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019-E.
PARECER: A iniciativa da matéria da presente proposição é de competência
do Executivo e após um estudo sobre o Projeto de Lei Complementar nº
001/2019-E, que dispõe sobre alteração no PCCV – Plano de Cargos,
Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Executivo,
provendo adequação quantitativa das vagas inerentes aos cargos de
provimento efetivo e dá outras providências, chegamos à conclusão que o
mesmo está bem redigido, sua redação condiz com sua finalidade, não
contendo qualquer vício de ordem jurídica, em especial estando em
harmonia com os aspectos infraconstitucionais, e, sobretudo, no que diz
respeito à obediência à Constituição da República Federativa do Brasil,
portanto somos por sua TRAMITAÇÃO. Sala das Sessões da Câmara
Municipal de Lobato, aos 02 dias do mês de OUTUBRO de 2019. Edino
Wilson Ferreira Neves Presidente. Givaldo Cordeiro Ribeiro Relator. João
Dias Bronze Membro. AUTORIZO O SECRETARIO FAZER A LEITURA
DA SUMULA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019-E.
SUMULA: dispõe sobre alteração no PCCV – Plano de Cargos, Carreira e
Vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Executivo, promovendo
adequação quantitativa das vagas inerentes aos cargos de provimento efetivo
e dá outras providências EM PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº001/2019-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 a provado por
unanimidade. SOLICITO AO MEMBRO DA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO A VEREADOR GIVALDO
CORDEIRO RIBEIRO, FAZER A LETURA DO PARECER DA
INDICAÇÃO Nº 022/2019-L. PARECER: A iniciativa da matéria da
presente proposição é de competência do Legislativo e após um estudo sobre
a Indicação nº 022/2019-L, que dispõe sobre a possibilidade de que seja
providenciado a recuperação asfáltica das ruas do Conjunto Habitacional
fazer calçada ecológica na praça do Conjunto Arara Azul Grande, no
Município de Lobato, chegamos à conclusão que a mesma está bem
redigida, sua redação condiz com sua finalidade, em especial estando em
harmonia com os aspectos infraconstitucionais, e, sobretudo, no que diz
respeito a obediência à Constituição da República Federativa do Brasil,

portanto somos favorável a sua TRAMITAÇÃO. Sala das Sessões da
Câmara Municipal de Lobato, 16 dias do mês de OUTUBRO de 2019. Edino
Wilson Ferreira Neves Presidente. Givaldo Cordeiro Ribeiro Relator. João
Dias Bronze Membro. AUTORIZO O SECRETARIO FAZER A LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 022/2019-L. INDICAÇÃO Nº 022/2019-L, A
Excelentíssima Senhora Tânia Martins Costa, Prefeita Municipal,
juntamente com o órgão competente da municipalidade no sentido de que
seja providenciada a recuperação asfáltica das ruas do Conjunto
Habitacional “HOMERO DE QUADROS GASPARELLO”. EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO A INDICAÇÃO Nº 022/2019-L. A
INDICAÇÃO ESTA EM DISCUSSÃO, A INDICAÇÃO ESTA EM
VOTAÇÃO, o vereador que estiver de acordo permaneça sentado quem não
estiver que se levante aprovado por unanimidade. SOLICITO AO
MEMBRO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
A VEREADOR GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO, FAZER A LETURA
DO PARECER DA INDICAÇÃO Nº 023/2019-L. PARECER: A iniciativa
da matéria da presente proposição é de competência do Legislativo e após
um estudo sobre a Indicação nº 022/2019-L, que dispõe sobre a possibilidade
de que seja providenciado a recuperação asfáltica das ruas do Conjunto
Habitacional fazer calçada ecológica na praça do Conjunto Arara Azul
Grande, no Município de Lobato, chegamos à conclusão que a mesma está
bem redigida, sua redação condiz com sua finalidade, em especial estando
em harmonia com os aspectos infraconstitucionais, e, sobretudo, no que diz
respeito a obediência à Constituição da República Federativa do Brasil,
portanto somos favorável a sua TRAMITAÇÃO. Sala das Sessões da
Câmara Municipal de Lobato, 16 dias do mês de OUTUBRO de 2019. Edino
Wilson Ferreira Neves Presidente. Givaldo Cordeiro Ribeiro Relator. João
Dias Bronze Membro. AUTORIZO O SECRETARIO FAZER A LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 023/2019-L. INDICAÇÃO Nº 023/2019-L. A
Excelentíssima Senhora Tânia Martins Costa, Prefeita Municipal,
juntamente com o órgão competente da municipalidade as providências que
se fizerem necessárias, no sentido de se fazer melhorias no ginásio de
esportes, pois não se encontra em boas condições de uso. EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO A INDICAÇÃO Nº 023/2019-L. A
INDICAÇÃO ESTA EM DISCUSSÃO, A INDICAÇÃO ESTA EM
VOTAÇÃO, o vereador que estiver de acordo permaneça sentado quem não
estiver que se levante aprovado por unanimidade. SOLICITO AO
MEMBRO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
A VEREADOR GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO, FAZER A LETURA

DO PARECER DA INDICAÇÃO Nº 024/2019-L. PARECER: A iniciativa
da matéria da presente proposição é de competência do Legislativo e após
um estudo sobre a Indicação nº 024/2019-L, que dispõe sobre a possibilidade
de adequar o Centro de Convivência do Idoso, entre outras benfeitorias,
chegamos à conclusão que a mesma está bem redigida, sua redação condiz
com sua finalidade, estando em harmonia com os aspectos
infraconstitucionais, e, sobretudo, no que diz respeito a obediência à
Constituição da República Federativa do Brasil, portanto somos favorável a
sua TRAMITAÇÃO. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lobato, 16
dias do mês de OUTUBRO de 2019. Edino Wilson Ferreira Neves
Presidente. Givaldo Cordeiro Ribeiro Relator. João Dias Bronze Membro. .
AUTORIZO O SECRETARIO FAZER A LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
024/2019-L. INDICAÇÃO Nº 024/2019-L. A Excelentíssima Senhora Tânia
Martins Costa, Prefeita Municipal, que se verifique a possibilidade de
adequar o Centro de Convivência do Idoso, principalmente a área da piscina,
adaptando barras de acessibilidade, aquecimento da piscina e banheiro no
espaço que a piscina está instalada. Sala das Sessões, 11 de outubro de 2019.
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO A INDICAÇÃO Nº 024/2019-L.
A INDICAÇÃO ESTA EM DISCUSSÃO, A INDICAÇÃO ESTA EM
VOTAÇÃO, o vereador que estiver de acordo permaneça sentado quem não
estiver que se levante aprovado por unanimidade. SOLICITO AO
MEMBRO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
A VEREADOR GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO, FAZER A LETURA
DO PARECER DA INDICAÇÃO Nº 025/2019-L. PARECER: A iniciativa
da matéria da presente proposição é de competência do Legislativo e após
um estudo sobre a Indicação nº 025/2019-L, que dispõe sobre a possibilidade
de reformar o prédio do CLUBE MUNICIPAL, chegamos à conclusão que a
mesma está bem redigida, sua redação condiz com sua finalidade, estando
em harmonia com os aspectos infraconstitucionais, e, sobretudo, no que diz
respeito a obediência à Constituição da República Federativa do Brasil,
portanto somos favorável a sua TRAMITAÇÃO. Sala das Sessões da
Câmara Municipal de Lobato, 16 dias do mês de OUTUBRO de 2019. Edino
Wilson Ferreira Neves Presidente. Givaldo Cordeiro Ribeiro Relator. João
Dias Bronze Membro. AUTORIZO O SECRETARIO FAZER A LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 025/2019-L. INDICAÇÃO Nº 025/2019-L. A
Excelentíssima Senhora Tânia Martins Costa, Prefeita Municipal, que se
verifique a possibilidade de reformar o prédio do CLUBE MUNICIPAL.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 2019. EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO A INDICAÇÃO Nº 025/2019-L. A INDICAÇÃO ESTA EM

DISCUSSÃO, A INDICAÇÃO ESTA EM VOTAÇÃO, o vereador que
estiver de acordo permaneça sentado quem não estiver que se levante
aprovado por unanimidade. SOLICITO AO MEMBRO DA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO A VEREADOR GIVALDO
CORDEIRO RIBEIRO, FAZER A LETURA DO PARECER DA
INDICAÇÃO Nº 026/2019-L. PARECER: A iniciativa da matéria da
presente proposição é de competência do Legislativo e após um estudo sobre
a Indicação nº 026/2019-L, que dispõe sobre recolocar as tartarugas na Rua
Antônio Bérgamo, Conjunto Lúcio, chegamos à conclusão que a mesma está
bem redigida, sua redação condiz com sua finalidade, estando em harmonia
com os aspectos no que diz respeito a obediência à Constituição da
República Federativa do Brasil, somos, portanto, favorável a sua
TRAMITAÇÃO. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lobato, 16 dias
do mês de OUTUBRO de 2019. Edino Wilson Ferreira Neves Presidente.
Givaldo Cordeiro Ribeiro Relator. João Dias Bronze Membro. AUTORIZO
O SECRETARIO FAZER A LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 026/2019-L.
INDICAÇÃO Nº 026/2019-L. A Excelentíssima Senhora Tânia Martins
Costa, Prefeita Municipal, que se verifique a possibilidade de encaminhar a
secretaria responsável, recolocar as tartarugas que foram retiradas para
recape asfáltico da Rua Antônio Bergamo no Conjunto Airton Senna e não
foram recolocadas ao término da obra. EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO A INDICAÇÃO Nº 026/2019-L. A INDICAÇÃO ESTA EM
DISCUSSÃO, A INDICAÇÃO ESTA EM VOTAÇÃO, o vereador que
estiver de acordo permaneça sentado quem não estiver que se levante
aprovado por unanimidade. SOLICITO AO MEMBRO DA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO A VEREADOR GIVALDO
CORDEIRO RIBEIRO, FAZER A LETURA DO PARECER DA
INDICAÇÃO Nº 027/2019-L. PARECER: A iniciativa da matéria da
presente proposição é de competência do Legislativo e após um estudo sobre
a Indicação nº 027/2019-L, que dispõe sobre a possibilidade de reformar a
RODOVIÁRIA do Município, chegamos à conclusão que a mesma está bem
redigida, sua redação condiz com sua finalidade, estando em harmonia com
os aspectos infraconstitucionais, e, sobretudo, no que diz respeito a
obediência à Constituição da República Federativa do Brasil, portanto somos
favorável a sua TRAMITAÇÃO. Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Lobato, 16 dias do mês de OUTUBRO de 2019. Edino Wilson Ferreira
Neves Presidente. Givaldo Cordeiro Ribeiro Relator. João Dias Bronze
Membro. AUTORIZO O SECRETARIO FAZER A LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 027/2019-L. INDICAÇÃO Nº 027/2019-L. A

Excelentíssima Senhora Tânia Martins Costa, Prefeita Municipal, que se
verifique a possibilidade de reformar a rodoviária do município. EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO A INDICAÇÃO Nº 026/2019-L. A
INDICAÇÃO ESTA EM DISCUSSÃO, A INDICAÇÃO ESTA EM
VOTAÇÃO, o vereador que estiver de acordo permaneça sentado quem não
estiver que se levante aprovado por unanimidade. SOLICITO AO
MEMBRO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
A VEREADOR GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO, FAZER A LETURA
DO PARECER DA INDICAÇÃO Nº 028/2019-L. PARECER: A iniciativa
da matéria da presente proposição é de competência do Legislativo e após
um estudo sobre a Indicação nº 028/2019-L, que dispõe sobre a possibilidade
de recuperar e iluminar a CICLOVIA do nosso Município, chegamos à
conclusão que a mesma está bem redigida, sua redação condiz com sua
finalidade, estando em harmonia com os aspectos infraconstitucionais, e,
sobretudo, no que diz respeito a obediência à Constituição da República
Federativa do Brasil, portanto somos favorável a sua TRAMITAÇÃO.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lobato, 16 dias do mês de
OUTUBRO de 2019. Edino Wilson Ferreira Neves Presidente. Givaldo
Cordeiro Ribeiro Relator. João Dias Bronze Membro. AUTORIZO O
SECRETARIO FAZER A LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 028/2019-L.
INDICAÇÃO Nº 028/2019-L. A Excelentíssima Senhora Tânia Martins
Costa, Prefeita Municipal, que se verifique a possibilidade de recuperar a
CICLOVIA do nosso município, a qual é muito requisitada pela população
lobatense que buscam melhor qualidade de vida e também a iluminação da
mesma. EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO A INDICAÇÃO Nº
028/2019-L. A INDICAÇÃO ESTA EM DISCUSSÃO, A INDICAÇÃO
ESTA EM VOTAÇÃO, o vereador que estiver de acordo permaneça sentado
quem não estiver que se levante aprovado por unanimidade. AUTORIZO O
SECRETARIO FAZER A LEITURA DA SUMULA DO PROJETO DE LEI
Nº 006/2019-E. SUMULA: autoriza o executivo municipal denominar o
Prédio Publico CRAS de Olivia Jorge Alexandria dando outras providencias.
EM 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 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 EDINO WIOLSON FERREIRA NEVES: boa
noite a todos senhor Presidente analisando ai as indicações formalizadas
pelos vereadores e votamos a favor, mas não posso de deixar de fazer meus
comentários a respeito do que eu penso sobre algumas indicações ainda mais
que essas indicações vão de encontro com o anseio do Executivo, então a
gente se preocupa muitas vezes o município investe recursos que talvez no
momento nem tenha e essas obras ficam inutilizadas reforma-se duas ou três
vezes e não se resolve o problema, temos que pensar como vai fazer de que
forma vai fazer pra não jogar o dinheiro pela janela, com relação ao pedido
da reforma do Ginásio de esportes concordo, mas não é uma reforma e uma
transformação ali dentro já fiz um pedido a sessenta dias atrás noventa dias
atrás, na ultima viagem que nós fizemos a Curitiba com relação ao recurso
da Secretaria de Esportes do Ministério do Esportes a respeito do Ginásio de
esportes, eu conversei com a Prefeita um dia que nós estivemos ali juntos e
disse a ela, Tânia o ginásio de esportes precisa de um projeto de melhoria
não uma reforma, precisa de uma adequação para quem não sabe o que é
esportes não sabe o que é isso, as luminárias tem que ser mudadas de lugar,
o Ginásio de esportes não tem acessibilidade para pessoas com dificuldades,
na parte de trás do ginásio de esportes da pra construir uma rampa para que o
nosso vereador cadeirante entre no Ginásio de esportes ele estava la e não
tinha acesso, a nossa quadra ela é polivalente na medida máxima ela tem
quarenta por vinte e nós podemos encolher ela um pouquinho e criar uma
rampa no fundo, as luminárias tem que ser mudadas de local, os banheiros
tem que ter acessibilidades a deficientes, então não é simplesmente uma
reforma, fica em torno de quinhentos mil reias nós calculamos la, é quase
que uma semi construção e temos que lutar para conseguir o recurso porque
eu sei que o município não tem, mas o Ministério dos esportes tem recursos,
as loterias federais, as Loterias estaduais os jogos que o Governo promove
são pra isso, então cada um tem acesso a seus deputados temos que correr
atrás do recurso porque com recurso próprio não conseguimos. Com relação
ao clube municipal eu vou ser sincero com vocês eu não vejo vantagem nem
uma em investir nesse clube, esta passado, baixo, estrutura decadente sou a
favor sinceramente que derrube ou venda e busque recursos pra construir em
outro lugar, todas as pessoas nas maiorias das casa hoje tem carro e nós não
temos onde estacionar carros aqui e vocês sabem disso pra que investir um
dinheiro em um clube que não vai resolver nada, e qual finalidade desse

clube hoje seria, hoje nós so temos lugares para se fazer eventos particulares,
não vejo tanta necessidade de gastar dinheiro nesse clube sinceramente não
vejo, mas e o pensamento de cada talvez a pessoa me convença de outra
forma olha nós vamos ter um espaço não sei na onde as pessoas podem vir e
estacionar, onde as pessoas podem vir e deixar os seus carros, não adianta
nós termos saudosismo e fazer desse clube, olha vamos relembrar o anos 80
os anos 90, não então vamos fazer um museu vamos construir um museu
certo, e com relação a rodoviária quantas linhas de ônibus nós temos hoje,
quantas pessoas usam a rodoviária para embarque e desembarque, qual a
viabilidade de um investimento na rodoviária vamos pensar vamos analisar,
vamos ver ne, o dinheiro esta curto o dinheiro esta limitado e quanto o
município vai dar de contra partida, então as vezes o gestor do município ele
tem que discutir algumas coisas pra que se chegue em algum objetivo e
aquele determinado investimento não se perca o valor em função do tempo e
do desuso, a ciclovia que não é ciclovia e uma pista de caminhada muito
bem as pessoas da sociedade usam as pessoas usam devemos ate ampliar ela
pra que as pessoas caminhem em busca de saúde, quantas pessoas nós temos
ali usando, não é uma ciclovia ne poucas pessoas de bicicleta estão por ali,
ate porque e curtinha acho que da 1500 metros eu sou ate a favor que se
alongue ela porque há a necessidade das pessoas se movimentarem as
pessoas caminharem as coisas estão mudando a gente tem que sempre ir
pensando dessa forma, como o investimento do município pode trazer
melhorias a nossa cidade, então algumas coisas eu concordo e algumas
coisas não é que eu discorde completamente mas eu gostaria de ter a certeza
de que isso seria viável muito obrigado seu Presidente. Roseli Guimarães
Borges. Maicon Jairo de Carvalho. ELAINE APARECIDA MARION
PIOVESAN: Excelentíssimo senhor Presidente, nobres vereadores publico
aqui presente boa noite, se tratando das minhas indicações eu acho que cada
cabeça uma sentença cabe ao Executivo analisar se é viável ou não e a
questão não falamos aqui que é com recurso próprio e a gente sabe que o
dinheiro do município esta curto e bem curto e algumas das minhas
indicações é atendendo o pedido da população ao qual eu represento,
começando das tartarugas são moradores desta rua que me pediram porque
são carros que passam ali com velocidade alta onde crianças as vezes estão
brincando mas sabemos que rua não é lugar de crianças estar brincando, mas
na nossa cidade pequena a gente vê isso em todas as ruas, então assim são
pedidos de moradores da mesma rua, ate porque as tartarugas já existiam
nessa rua e foram tiradas para fazer o recape asfaltico ali, a adequação do
Centro do Idoso eu vejo assim que realmente os projetos devem ser bem

analisados antes de serem construído, esse centro de convivência tem uma
piscina aonde os idosos não tem as barras de acessibilidade nem pra entrar
nem pra sair de dentro da piscina, o banheiro esta virado de frente pra rua
aonde quem estiver passando ali se o idoso precisar usar o banheiro ou pra
traje de banho ou pra suas necessidades vai vir ali na frente para se trocar e
usar o banheiro com todo o publico passando ali na frente, então e
necessário um banheiro no local aonde se encontra a piscina e outras
adequações que foi conversando com as pessoas que ali frequentam o Centro
de Convivência do Idoso que fizeram essas solicitações e que ao meu ver há
necessidade, reforma do Clube Municipal também temos prédios temos o
clube do nosso amigo Reginaldo cada evento pra sua localização não e todos
eventos que comporta tanto no clube da piscina quanto nos clubes particular
e a questão de musicas dos anos 70 anos 80 evento a qual for a década isso
cabe a quem estiver promovendo o evento eu acho que a gente não pode
generalizar e colocar o nosso gosto acima de tudo, também foi pedido de
varias pessoas da população que eu trouxe pra essa casa, a praça também eu
vejo assim as vezes a gente vai em outras cidades e vê a praça com ar
diferente com ar aconchegante uma praça que da gosto de ir e ficar com seus
familiares, Lobato já foi assim aonde as famílias se encontravam era na
praça, então eu vejo assim que a nossa praça precisa de uma restauração de
uma mudança de um jeito que acomode melhor as pessoas de um jeito que
chame as famílias para a praça, e a ciclo via ou pista de caminhada como
queira eu vejo uma extrema necessidade de recuperação ali se você for fazer
caminhada e não tomar cuidado você vai virar o pé, porque ela esta em ma
condição e não e de hoje e é muito frequentada por pessoas de todas as
idades, então eu vejo assim que essa pista precisa ser reformada, ampliada,
iluminada diante da qualidade de vida que os munícipes buscam e que hoje
se você for desde um hofitalmo um ortopedista, cardiologista um psiquiatra
qualquer especialidade medica a primeira coisa que eles perguntam e a sua
atividade física e que nós não temos muito para oferecer no nosso município
de graça, temos as academias mas precisa pagar e não são todos que podem
frequentar uma academia, então eu acho que tendo uma pista de caminhada
ou ciclovia ou seja la como queira em bons estado já é o mínimo que
estamos oferecendo para a nossa população, muito obrigado seu Presidente e
coloco as minhas indicações mesmo a disposição vejo que estou aqui para
representar a população em vez e voz e se o munícipe não tem como vir aqui
e fazer o seu pedido estou eu aqui para representa-lo e agradeço todos os
vereadores a qual aprovaram as minhas indicações que foram colocadas hoje
mais ou menos cinco ou seis indicações que entraram hoje que é de minha

autoria muito obrigada. Aparecido Fialho de Carvalho, João Dias Bronze,
GIVALDO CODEIRO RIBEIRO Senhor Presidente, vereadores e
vereadoras comunidade aqui presente boa noite, senhor Presidente
primeiramente o que me traz aqui e fazer uma indicação verbal e ate
aproveitando o ensejo junto com o Gerson do Jaco nós estávamos
conversando e ele pediu e eu estou aqui sendo porta voz do Gerson essa e a
nossa função, tendo em vista na saída da cidade do conjunto onde tem o
Portal foi feito uma praça queira ou não uma praça um gramado uns
coqueiro, a grama não esta alta o que esta alto e o mato as pragas, hoje nós
estávamos la arrancado de mão e é um serviço fácil de fazer porque aquilo
,la e uma praga que vai tomando conta e vai acabando com a grama, mas só
roçar não adianta tem que arrancar ir la com um enxadão e arrancar deixar o
gramado limpo porque o gramado esta baixo falta de cuidado e é entrada da
nossa cidade, então tem um coqueiro que foi quebrado a uns tempos atrás,
continua la mas tem que repor outro, então aproveitando quando se fala
nesses casos eu já entro no meio ambiente e eu pedi aqui seu Presidente
quem é o responsável pra gente conversa aqui porque tem algumas coisa que
me chama atenção uma coisa vai puxando a outra, essa semana ate eu queria
que o vereador Dequinha estivesse ali eu estava observando a limpeza da
cidade e isso eu venho questionando não e de hoje, a questão na hora de
pegar os entulhos pegam aquelas florzinhas aquilo la e adubo nós sabemos
que e adubo, mas infelizmente vai e la e pega duas três PA de folhas e ai vai
la no monte de entulhos e pega saco de cimento aquelas bagaceiras toda e
estão levando para algum lugar e eu já cobrei aqui se eu sou proprietário eu
não deixo jogar na minha vala porque vai me trazer problemas, se o meio
ambiente pegar, então e questão de fazer uma campanha eu mexo com
construção civil eu procuro separar largo tudo separado, então e uma questão
de cobrar mas pra isso tem que ser o responsável a fazer esse trabalho, seja
nas escolas e igual ao lixo reciclável se nós não cobrar nessa casa aqui se
não nós preocupar vai chegar um momento que vai ter problema o município
vai responder, então a gente vem sempre cobrando algumas coisas aqui que
as vezes a gente cobra demais, então a minha preocupação e com o
município no futuro. E aproveitando e ouvindo os comentários a respeito das
indicações também sou de uma opinião tem indicações que eu votei em
respeito aos companheiros, mas tem algumas indicações espero que a
Prefeita mesmo sabendo que agora vai entrar no nosso município quase um
milhão de reais que pode ser investido em obras, mas que nós sabemos
aonde vai ser gasto nesse dinheiro em quais obras, o clube esta ali o menino
esta trabalhando ali se der uma melhorada e por um ou dois trabalhando ali

esta bom tamanho esse tipo não mais para clube se falar de uma indicação de
um clube novo seja la dentro do parque de rodeio que agora também não da
porque foi pra la o lixo reciclável, mas se o município arrumar uma área pra
construir um clube e realmente o município de Lobato precisa de ter um
local uma área grande com estacionamento mas não aqui, então tem algumas
indicações, e eu já fiz algumas indicações porque no passado já foi gastado
um dinheiro nesse clube depois assumiu outro Prefeito e depois eu pedi
nessa casa pra que lacrasse na época porque foi gasto um dinheiro forro de
isopor e depois começou aqueles bombos aquela coisera e esta la ate hoje a
situação, então nós precisamos sim nós preocupar em como investir o
dinheiro. E falando em ginásio de esportes, falando em praça eu já fiz
algumas indicações s falo que se for reforma aquela praça na minha opinião
tem que levar o calçadão ate na frente do Ginásio de Esporte e tira aquela
rua dali porque assim aumenta o espaço do calçadão e tem todas as
mudanças que o vereador Edino falou, então existe algumas reformas que eu
acho que não é viável na situação hoje da administração melhor nós
pensarmos nisso. COM A PALAVRA O VEREADOR EDINO: vereador eu
não quis questionar a indicação eu qualifiquei a indicação da forma que seria
usada, então é diferente as vezes somos mal interpretado porque você
entendeu o que eu estava dizendo com relação ao clube não tem como salvar
aquilo ali, a questão do Ginásio de Esportes a vereadora Rose entendeu
aquilo ali não é uma equiparação tem investimento alto para as adequações,
com relação a tartaruga eu quis dizer sinalizador obrigado. COM A A
PALAVRA O VEREADOR GIVALDO: então fica assim algumas
indicações e tendo em vista a capela eu já fiz algumas indicações aqui e já
falo que o pessoal do Nova vida eles colocam os ares condicionado nas
outras capelas foram eles, então já é uma colaboração para o município,
então tem algumas reformas se me falar vai fazer uma reforma no cemitério
municipal vai fazer uma mudança vai mudar aquele estacionamento, vai
fazer algumas indicações que a gente faz aqui e as vezes passa um Prefeito
passa dois e a gente vai fazendo vai fazendo e depois cansa e os vereadores
mais novos de casa voltam a levantar algumas indicações e isso e bom, eu
acho que algumas indicações faz com que a gente que representa a
população mas a população as vezes e descontente com alguma coisa e a
gente faz essa função, falando em ciclovia eu já fiz indicações e aproveito de
novo eu acho que tinha que ser pista de caminhada estendida ate no trevo e
eu já fiz essa indicação acredito que no ano passado naquela parte da São
Carlos ali e uma área verde que eles tem que reflorestar eu fiz uma indicação
que o município podia sentar com a dona da fazendo tirar a terra dali e

resolver o problema das terra e o próprio município fazer um bosque, levar a
iluminação ate la então as coisas vai ficar bonito, tem um conjunto la agora
saindo esta aqui nessa casa, então o vereador procura dar ideias indicações e
fazer alguma coisa eu acho que não vai agradar as ideias de todos mas eu
acho que quando é para o bem da população eu acredito que nós estamos
aqui pra chegar num denominador comum e resolver, então algumas
indicações gente já fez nessa casa e vem cobrando, então eu gostaria sim que
essas indicações agora sabendo que vai entrar mais dinheiro com todas as
dificuldades vai entrar do pré sal o nosso município vai receber quase um
milhão de reais e é para investimento para obras e acredito que vai receber
outra parcela depois que pode ser usado na despesa do fundão que o
município tem essa dificuldade, então no município vai entrar um
dinheirinho e a gente tem que saber realmente aquilo que a população mais
precisa, então fica aqui a minha opinião e ai quando eu cobro do meio
ambiente e essa questão eu acho que esta precisando o responsável se
aproximar mais da população fazer mais campanhas e cobrar eu tenho
certeza que se houvesse essas visitas nas construções e pedia pra separar o
lixo principalmente os sacos plásticos porque no dia que vier catar os
entulhos aqueles pedaços de lajota não esteja misturado porque daí da pra
levar e tampar um buraco na beira da estrada, agora vai pega um entulho de
lajota quebrado e leva junto dez quinze saquinho na frente da propriedade de
alguém, eu acho que precisa ter essa preocupação precisa andar observar pra
isso eles são responsável desses setores e não essa casa aqui e na minha
pessoa e nos demais companheiros aqui nós estamos simplesmente
preocupados com o município e as vezes a gente faz algumas cobranças e as
vezes a gente é mal interpretado, e igual a vereadora falou que a população
nós cobra a população as vezes nos aperta e as vezes a gente aperta aqui pra
que a coisa comece a tomar um sentido mas um sentido positivo, então
espero que os pedidos sejam a tendidos e que e algumas coisas vindo pra ca
a gente vai ter a sabedoria de saber o que é bom o que é ruim para o
município. Muito obrigado seu presidente. Jose Francisco de Oliveira. . SE
ALGUM LIDER DE PARTIDO QUISER FAZER USO DO ESPAÇO
REGIMENTAL DE CINCO 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 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. NADA
MAIS HAVENDO A SER TRATADO, COM A PROTEÇÃO DE DEUS E
SOB A GUARDA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, DECLARO
ENCERRADA A PRESENTE SESSÃO.
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