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Ata N °2944 (Dois mil novecentos e quarenta e quatro) da Câmara Municipal de Marumbi -

Estado do Paraná.

Aos (25/11/2019) vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove às

20h00min (vinte 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 a vereadora Ana Paula Gimenez Biz de Nês que faça a leitura de um trecho da Bíblia

Sagrada. O Senhor Presidente pede à Secretária da Sessão que faça a leitura da ata da sessão

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

presentes. MATÉRIA DE EXPEDIENTE: Foi feito a leitura do Requerimento de autoria do

vereador Olindo Cividini Filho; Convite de Formatura do CMEI Jovina Roque de Rezende;

Convite de Formatura do CEMEI Maria Vila de Carvalho. O vereador Olindo Cividini Filho se

inscreve para falar no expediente. O Senhor Presidente deixa a palavra livre ao vereador Olindo

Cividini Filho por cinco minutos. O vereador Olindo Cividini Filho pede a palavra e fala que

sempre realiza cobranças, faz reclamações e tudo que acontece no município, mas o prefeito não

faz nada e nunca é atendido. Comenta sobre o poço artesiano que fizeram na vila rural e até agora

não está funcionando. Explica que o prefeito esta gastando o dinheiro publico com coisas sem

necessidade e não atende a população. Fala que o prefeito está usando o veiculo da prefeitura para

uso particular e é difícil para os vereadores que cobram, mas não está sendo atendido. Pede ao

prefeito que pare de fazer política com o dinheiro público e atenda a população. Cobra sobre as

estradas rurais e pede providencias. Fala sobre o leilão de bens móveis da prefeitura e questiona o

que será feito com o dinlieiro arrecadado. Comenta que os veículos da prefeitura e do hospital não

têm abrigo para proteção e estão 'jogados'. Fala da falta de empregos e da falta de

desenvolvimento do município. Comenta a ausência de enfeites natalinos na cidade e que o

prefeito não tem iniciativa. ORDEM DO DIA: Requerimento de autoria do vereador Olindo

Cividini Filho. Em discussão ao Requerimento de autoria do vereador Olindo Cividini Filho, o

autor do requerimento pede a palavra e explica os motivos do pedido da suspensão do

requerimento. Em votação ao querimento de autoria do vereador Olindo Cividini Filho,
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REPROVADO pelos vereadores Thiago Augusto da Silva Oliveira, Roberto Salomão, Agnaldo

Barbosa, Ana Paula Gimenez Biz de Nês e Johnny Agostinho. O Senhor Presidente concede dois

dias para que o vereador Olindo Cividini filho apresente argumentos ao pedido de vista ao Projeto

de Lei N° 18/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei N° 18/2019 de autoria

do Poder Executivo Municipal - SÚMULA: "Estima a receita e fixa as despesas do município de

Marumbi para o exercício de 2020". Em Primeira Discussão ao Projeto de Lei N° 18/2019 de

autoria do Poder Executivo Municipal, o vereador Luiz Otávio Raboni pede a palavra e questiona

porque não foi lida a emenda de sua autoria. O Senhor Presidente pede ao Procurador Jurídico da

Câmara Municipal de Marumbi que responda ao questionamento do vereador Luiz Otávio

Raboni. O vereador Luiz Otávio Raboni faz um requerimento oral solicitando despacho por escrito

do indeferimento do recebimento da emenda apresentada pelos vereadores Luiz Otávio Raboni,

Natalino Pires Cardoso e Olindo Cividini Filho. Com a palavra o Senhor Presidente que apresenta

oralmente os motivos do despacho do indeferimento do recebimento da emenda apresentada

pelos vereadores Luiz Otávio Raboni, Natalino Pires Cardoso e Olindo Cividini Filho. Com a

palavra o vereador Luiz Otávio que argumenta que solicitou por escrito o despacho do

indeferimento. Com a palavra o Senhor Presidente que afirma que o requerimento foi feito de

forma oral e o despacho de indeferimento também está sendo feito de forma oral. Em Primeira

Votação ao Projeto de Lei N° 18/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, nenhum vereador

fez uso da palavra. Em Primeira Votação ao Projeto de Lei N° 18/2019 de autoria do Poder

Executivo Municipal, APROVADO pelos vereadores Thiago Augusto da Silva Oliveira, Roberto

Salomão, Agnaldo Barbosa, Ana Paula Gimenez Biz de Nês e Johnny Agostinho e com os votos

contrários dos vereadores Luiz Otávio Raboni, Natalino Pires Cardoso e Olindo Cividini Filho. O

Senhor Presidente convoca para a Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 28/11/2019 (vinte e

oito de novembro de dois mil e dezenove) às 08h00min (oito horas e trinta minutos) na Câmara

Municipal de Marumbi. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O vereador Luiz Otávio Raboni pede a

palavra e explica as razões pela qual votou contra o Projeto de Lei n° 18/2019. Pede um despacho

por escrito do indeferimento de recebimento da emenda apresentada pelos vereadores. O vereador

Natalino Pires Cardoso pede a palavra e acompanha  o vereador Luiz Otávio Raboni. Fala que na

câmara há informações desencontradas, pois na quinta feira, um servidor telefonou para o mesmo

falando para yiriazer a emenda e outra semana estava uma polêmica. Comenta que houve
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das reuniões dasreunião da comissão sem a presença de um dos membros e propõe a gravação

comissões. Fala sobre as inscrições que não fazem, fala que pediu requerimento e não foi feito. Diz

que após o bloqueio do dinheiro da prefeitura, o Senhor Presidente mudou a atitude com os

vereadores. Afirma que não fala para prejudicar, mas que nessa casa está faltando conversa. Diz

que hoje houve uma reunião e a Advogada da Câmara não estava presente e ela é a servidora

efetiva. Diz que tem comentários que o prefeito quer que dispense a Dr.® Teresa, mas o prefeito
não manda na câmara. Comenta sobre uma licitação de borracharia e lavagem de carros. Fala que

não responderam um pedido de informação que fez na prefeitura, sobre outra licitação do mesmo

objeto e já fizeram outra licitação. Pede para que façam limpeza nas entradas da cidade e na vila

rural, pois o que é publico deve ser cuidado. Fala que na câmara há muito diz que diz e pede ao

presidente que uma o pessoal. A vereadora Ana Paula Gimenez Biz de Nês pede a palavra, deseja

boa noite e comenta sobre a lei orçamentária que está na câmara há mais de dois meses. Diz que o

prazos de apresentação de emendas. Fala sobre oSenhor Presidente disse em plenário sobre os

prazo de publicação da lei e que todos os vereadores devem pensar sobre isso. O vereador Olindo

Cividini Filho pede a palavra e acompanha o vereador Luiz Otávio Raboni e Natalino Pires

Cardoso. Fala sobre o requerimento que apresentou  e explica as razões de ter feito. Comenta que

muitas coisas não estão esclarecidas e menciona o bloqueio do dinheiro nas contas da prefeitura.

diz que o prefeito não manda na câmara, mas sim os vereadores que tem que ter a atitude de

realizar alguma coisa no município. Diz que os

melhorar e isso deveria ter sido feito antes. Fala que nas reuniões a advogada da casa deve estar
tem mais reuniões na casa. Fala que

vereadores tão discutindo o orçamento para

presente nas reuniões para informar melhor. Afirma que não

nos orçamentos dos anos anteriores, não foi feito nada. Comenta que a divida deixada pelo

prefeito só faz política e não tem responsabilidade. Diz queprefeito anterior aumentou e o

prefeito está deixando a cidade perder fabricas para outros lugares. Fala que os vereadores

apresentaram a emenda para melhorar o município e que está aqui para trabalhar. Diz que

pessoas devem ter palavra, pulso firme e responsabilidade com o dinheiro público, essa é a ética

as

faz muita coisa, basta saberdo prefeito, do vereador e do servidor. Fala que com pouco recurso se

administrar. Com a palavra o Senhor Presidente que esclarece sobre a emenda impositiva que foi

colocada no ano passado e ninguém apresentou nenhuma emenda. Fala sobre os prazos de

de emen e questiona de ter deixado para o último dia. Diz que todos sabem que aapresentacã

/

7 Rua Vereador Joao Fuzetti, 818- Caixa Postal 02 - CEP 86910-000 - Marumbi - Paraná



CÂMARA MUNICIPAL DE

MARUMBI
e-mail: camara_mbi@hotmail.com+

% Tel/Fax (43) 3441-1398.jM

CNPJ 77.924.025/0001-06

advogada é a servidora efetiva da casa e muitas coisas são trabalhadas em conjunto com o

procurador. Comenta que metade da emenda é para a saúde, mas na última hora vem querer

orçamento ser votado em dezembro, se a leiapresentar emendas. Diz não saber o porquê de

manda publicar até 30/11 (trinta de novembro). Fala que será convocada sessão extraordinária

para votar e publicar no prazo. Fala que a advogada sempre foi chamada para as reuniões e que

data de hoje, ela chegou atrasada. Diz que vereador apresentou emenda para travar a pauta

se votar o projeto de lei que trata do orçamento. Comenta sobre o que o vereador Natalino disse

sobre o requerimento e que sempre respeitou os vereadores na questão regimental. Fala sobre a

cobrança do vereador Luiz Otávio sobre um requerimento de sua autoria e que está dentro do

prazo regimental para apresentar a resposta. Fala sobre a convocação da Sessão Extraordinária. O

Senhor Presidente declara encerrada a presente sessão, convoca os Senhores Vereadores para a

próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia 02/12/2019 (dois de dezembro de dois mil e

dezenove) as 20h00min (vinte horas) e deseja a todos uma boa noite. Do que para constar Eu,

Primeiro Secretário, mandei lavrar a presente ata, a qual subscrevo e assino.

na

e nao

Presidente; ■tiKn.

lPrimeiro Secretário:
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