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Ata N °2946 (Dois mil novecentos e quarenta e seis) da Câmara Municipal de Marumbi - Estado

do Paraná.

Aos (02/12/2019) dois dias do mês de dezembro 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 faz 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 anterior, que logo após, foi colocada em discussão e

APROVADA por todos os vereadores presentes. MATÉRIA DE EXPEDIENTE: Foi feito a leitura

do Requerimento N° 41/2019 de autoria do vereador José Fernandes da Costa; Indicação N°

29/2019 de autoria do vereador Roberto Salomão; Moção em apoio aos correios de autoria de

todos os vereadores. Convites da Escola Municipal Padre Luciano Ambrozini. Convite da Escola

Municipal Padre Luciano Ambrozini. Os vereadores Olindo Cividini Filho e Johimy Agostinho se

inscrevem 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 comenta

sobre o Leilão dos bens imóveis da Prefeitura Municipal de Marumbi que ocorrerá amanhã e

questiona onde serão utilizados os valores arrecadados. Fala que

administrado e o prefeito não faz nada. Comenta que esteve andando pelas estradas rurais de

Jandaia do Sul e parabeniza o prefeito daquele município. Faz um comparativo com as estradas

rurais de Marumbi e afirma que está muito ruim, uma vergonha. Diz que as ruas estão

esburacadas e os servidores não fazem nada. Questiona sobre a falta de enfeites natalinos e o

prefeito fala que não tem dinheiro, mas na época das eleições o dinheiro aparece. Comenta que

foram vendidos terrenos para construir um barracão para proteger os veículos da prefeitura, mas

até agora não fizeram nada. Diz que, com o leilão, será arrecadado dinheiro é pede que reative o

matadouro municipal. O Senhor Presidente deixa a palavra livre ao vereador Johnny Agostinho

por cinco minutos. O vereador Johnny Agostinho pede a palavra e fala que esteve em Curitiba no

Tribunal de Contas e comenta sobre os trabalhos que realizou na capital. Fala sobre o veto do

Projeto de Lei N° 03/2019 de autoria d6~Bpder Legislativo Municipal. Fala também, que fez

município está mal
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consulta referente ao cargo de contador da Câmara Municipal de Marumbi. Diz que também se

informou sobre o cargo de controlador interno da Câmara Municipal de Marumbi. Comenta

também sobre o Requerimento do vereador Luiz Otávio que tratou dos pagamentos efetuados

pela Câmara Municipal na vacância do cargo do Primeiro Secretário. Comenta sobre os trabalhos

realizados junto com o prefeito na Secretaria de Educação, sobre a visita com o Deputado Artagão

e na Secretaria de Cidadania, Justiça e Trabalho. ORDEM DO DIA; Veto Integral ao Projeto de Lei

N° 03/2019 com as Emendas Aprovadas, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Em única

discussão ao Veto Integral ao Projeto de Lei N° 03/2019 com as Emendas Aprovadas, de autoria

do Poder Legislativo Municipal, o vereador Luiz Otávio Raboni pede a palavra. O vereador pede

que seja feito a leitura da Mensagem do Veto do Projeto de Lei N° 03/2019 e pede uma cópia do

veto. A Secretária da Sessão fez a leitura do Ofício n° 303/2019 da Prefeitura Municipal de

Marumbi. O vereador Luiz Otávio Raboni fala que na primeira leitura, foi lido veto e na segunda

leitura como ofício e diz que vê esse documento como uma recomendação para que não seja

promulgado e em nenhum momento no ofício tem a palavra veto. O vereador se abstém da

votação ao Veto do Projeto de Lei N° 03/2019, por se tratar de votação irregular, pois não está

dentro dos trâmites legais do Artigo 54 da Lei Orgânica Municipal. O vereador Olindo Cividini

Filho acompanha o vereador Luiz Otávio Raboni e se abstém da votação ao Veto do Projeto de Lei

N° 03/2019. O vereador Natalino Pires Cardoso pede a palavra, acompanha o vereador Luiz

Otávio Raboni e se abstém da votação ao Veto do Projeto de Lei N° 03/2019. Em Única Votação ao

Veto Integral ao Projeto de Lei N° 03/2019 com as Emendas Aprovadas, de autoria do Poder

Legislativo Municipal, APROVADO A MANUTENÇÃO DO VETO, pelos vereadores Agnaldo

Barbosa, Ana Paula Gimenez Biz de Nês, Johnny Agostinho, Roberto Salomão e Thiago Augusto

da Silva Oliveira. Se absteram da votação os vereadores Luiz Otávio Raboni, Natalino Pires

Cardoso e Olindo Cividini Filho. Requerimento N° 41/2019 de autoria do vereador José Fernandes

da Costa. Em Discussão à Dispensa de Interstício do Requerimento N° 41/2019, nenhum vereador

fez uso da palavra. Em Votação à Dispensa de Interstício do Requerimento N° 41/2019,

APROVADO, por todos os vereadores presentes. Em Discussão ao Requerimento N° 41/2019,

nenhum vereador fez uso da palavra. Em Votação ao Requerimento N° 41/2019, APROVADO por

todos os vereadores presentes. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O vereador Natalino Pires Cardoso

ped^ palavra e pede para que o Senhor Presii ite leve um pedido ao Senhor Prefeito para que
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lave a caixa d'água do SAAE. Fala sobre o Departamento de Cultura do município e que tem foi

feito nada, tampouco foi colocado os enfeites natalinos e que foi questionado quanto a isso e faz

críticas. Comenta sobre as ruas que estão esburacadas e pede providencias e pede para pintar as

sarjetas para a cidade ficar mais bonita para as festas de fim de ano. Pede que seja convocado o

Secretário de Cultura venha à Câmara para explicar qual a programação para as festividades de

Natal e Ano Novo em Marumbi. Fala sobre as casas que podem vir para Marumbi, espera que as

pessoas contempladas sejam aquela que realmente necessitam e cita o exemplo de uma munícipe.

Diz que vai acompanhar para que seja cumprida a lei e sejam contemplados aqueles que precisam.

Afirma que no município, as pessoas que recebem vantagens são as que não precisam, e os mais

carentes que mais precisam, acabam não tendo nada  e toma como exemplo o maquinário da

prefeitura que atende os mais ricos, deixando o mais pobres de lado. Comenta sobre o

requerimento que o Senhor Presidente fez para que  o prefeito venha na câmara. O vereador Luiz

Otávio Raboni pede a palavra e faz um requerimento verbal solicitando uma cópia do oficio que

foi lido e votado como veto na presente sessão. Fala de alguns fatos que acontecem no município e

que vai investigar. Comenta sobre um fato que houve na câmara e que o Assistente Legislativo não

estava presente no horário de trabalho. Pede para que seja feito um livro ponto na câmara para

registrar os horários de trabalho. Comenta sobre  o requerimento que o Senhor Presidente fez para

que o prefeito venha na câmara e solicita que seja dado mais tempo aos vereadores ou o direito de

fazer mais perguntas. O vereador Johnny Agostinho pede a palavra e conclui seu pronunciamento

sobre as informações que trouxe do Tribunal de Contas do Paraná. Fala sobre as casa que poderão

ser construídas em Marumbi, o modo de seleção das pessoas que possam receber o benefício e

sobre o programa habitacional. Fala que esteve no gabinete do Deputado Alexandre Curi, para

tratar de assuntos de interesse do município. Comenta que quando há algo errado, o prefeito é

criticado, mas quando faz algo bom, merece ser elogiado. Fala que poucos municípios foram

contemplados com as moradias do programa lançado. Com a palavra o Senhor Presidente que

parabeniza o município pela conquista das moradias. Fala sobre a liberação dos servidores, explica

os motivos do ato e pede bom senso. Comenta sobre  a possível implantação do livro ponto para

controle. O Senhor Presidente declara encerrada a presente sessão, convoca os Senhores

Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia 09/12/2019 (nove de dezembro
A
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de dois mil e dezenove) as 20h00min (vinte horas)  e deseja a todos uma boa noite. Do que para

rar a presente ata, a qual subscrevo e assino.constar Eu, Primeiro Secretário, mandei

Presidente: y

Z

Primeiro Secretário:
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