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Ata N° 3037 (Três mil e trinta e sete) da Câmara Municipal de Marumbi - Estado do Paraná 

Ao (0710612021) sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, as 19h00min (dezenove 

horas), reuniram-se, nas dependências da Câmara Municipal de Marumbi - Estado do Paraná, os 

Senhores Vereadores para a Sessão Ordinária. O Senhor Presidente declara aberta a presente 

Sessão Ordinária, verificando-se pelo livro a presença de todos os vereadores e pede ao Vereador 

Aparecido Emerenciano da Silva que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O Senhor 

Presidente, em comum acordo entre todos os vereadores, dispensa a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária anterior, que logo após foi colocada em discussão e APROVADA por todos os vereadores 

presentes. MATÉRIA DO EXPEDIENTE: Foi feito a leitura da Indicação N° 4912021 de autoria do 

vereador Olindo Cividini Filho. O vereador Olindo Cividini Filho se inscreve para falar no Expediente. 

O Senhor Presidente deixa a palavra livre ao vereador Olindo Cividini Filho por dois minutos e trinta 

segundos. O vereador Olindo Cividini Filho pede a palavra, deseja boa noite aos presentes e aos 

internautas que acompanham a transmissão da sessão pela internet. Agradece ao Senhor 

Presidente pelo novo som instalado na câmara, está muito bom e melhora a transmissão dos 

pronunciamentos. Fala sobre a indicação de sua autoria. Explica que a iluminação está fraca em 

alguns pontos e sem iluminação em outros locais. Pede que os vereadores acompanhem a 

indicação de sua autoria. Comenta sobre os buracos no asfalto da cidade, que a população está 

reclamando com razão. Fala que não é difícil fazer uma operação tapa buracos e com um caminhão 

de massa asfáltica e programação, dá para resolver esse problema. Comenta sobre as estradas 

rurais que estão precisando de manutenção e cita alguns pontos críticos. Afirma que deve colocar 

um operador de maquina para resolver esse problema e que do jeito que está não pode ficar. Diz a 

todos que no dia de hoje recebeu a primeira dose da vacina contra o Corona Vírus, agradece ao 

pessoal da Secretaria de Saúde que foi bem recebido e está muito contente. Fala que os vereadores 

trabalham para a população buscando sempre o melhor para o município. ORDEM DO DIA: Nada 

Consta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O vereador Natalino Pires Cardoso pede a palavra, deseja boa 

noite aos presentes e aos internautas que acompanham a transmissão da sessão pela internet. 

Acompanha o vereador Olindo em sua indicação sobre a iluminação do cemitério, pois realmente 

está fraca. Faia que no local também deve ser construído um banheiro para aqueles que visitam 

seus entes no cemitério. Sugere que seja utilizado o dinheiro que a câmara devolve à prefeitura no 

fim de ano para construir um banheiro no cemitério. Comenta sobre os buracos no asfalto e afirma 

que o prazo de quinze dias que o prefeito falou em reunião ocorrida na câmara, vence na semana 
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que vem. Fala para aguardar e se nada for feito, as cobranças serão feitas. O vereador Aparecido 

Emerenciano da Silva pede a palavra, deseja boa noite aos presentes e aos internautas que 

acompanham a transmissão da sessão pela internet. Acompanha a indicação do vereador Olindo a 

respeito da iluminação do cemitério, diz que a primeira iluminação, há anos, foi feita a pedido do 

vereador. Explica que o cemitério aumentou de tamanho, que a parte nova precisa de melhorias e a 

parte nove precisa de iluminação. Parabeniza o Senhor Presidente pela melhoria do som, pois dá 

para entender os pronunciamentos daqueles que assistem em casa e fala que foi um bom 

investimento. O vereador Ronaldo Cândido da Silva pede a palavra, deseja boa noite a todos e 

comenta sobre umas fotos de algumas estradas rurais. Explica que mostrou ao prefeito e que foram 

visitar o local. Afirma que o local precisa de melhorias, que visitaram alguns moradores, que foram 

prometidas melhorias pelo prefeito e que será feito nessa semana, se não chover. Fala cobre o final 

do paralelepípedo que sai no asfalto da vila rural, que está critico e precisa de melhorias. O vereador 

Anilton Morelo Júnior pede a palavra, deseja boa noite aos presentes e aos internautas que 

acompanham a transmissão da sessão pela internet. Apresenta algumas emendas parlamentares 

conseguidas para o município, tais como Recape Asfáltico no valor de R$ 27.280,00 (vinte e sete 

mil, duzentos e oitenta reais), recuso para castração animal no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 

mil reais), recurso para o Colégio Estadual Marumbi no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e 

recurso para a Escola Municipal Padre Luciano Ambrozini no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Agradece a Secretaria Municipal de Educação, ao Deputado Estadual Delegado Jacovós, a Câmara 

Municipal de Marumbi e o Prefeito Municipal de Marumbi. Agradece ao Senhor Presidente pelo 

sistema de som, fala de seu emprenho e dedicação pelo excelente trabalho prestado. Com  a palavra 

o Senhor Presidénte que deixa os pêsames à Família da Senhora Leni Valera que trabalhou muitos 

anos no município e que a população também perdeu. Fala sobre as melhorias no sistema de som e 

que é uma das muitas melhorias que serão feitas na câmara. Agradece o apoio de todos os 

vereadores. O Senhor Presidente declara encerrada a presente Sessão Ordinária, Convoca os 

Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia 1410612021 (quatorze 

de junho de dois mil e vinte e um), segunda-feira, as lghOOmin (dezenove horas) e deseja a todos 

uma boa noite. Do que pa constar Eu, Primeiro Secretário, mandei lavrar a presente ata, a qual 

subscrevo e assino./  

Presidente: 	_!=Â/; LL/ 

Primeiro Secretário: 
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