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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 4º PERÍODO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO
PARANÁ, REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 18:00 HORAS.

Fabiano Alves Maciel: É registrada a presença dos senhores Vereadores: José Juvanete
Pereira, Manfrine da Silva, Marco Antônio Bueno da Rocha, Oseias Leal, Osni Alves de
Abreu, Rosiane Rosa Borges, Sinedir da Rosa Cardozo, Rony Peterson Moroz e
Weldson da Silva Brandão. A Vereadora Elinete Guimarães Rocha justificou sua
ausência. PRESIDENTE: Havendo número legal dos senhores Vereadores e senhoras
Vereadoras e com a graça e a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª Sessão Ordinária
da 6ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa do 3º Período da Câmara Municipal de Pontal
do Paraná. Solicito ao senhor 2º Secretário que realize a leitura do Resumo da Ata da
19ª Sessão Ordinária, conforme determina o Artigo 82 do Regimento Interno da Casa.
2º SECRETÁRIO: Câmara Municipal de Pontal do Paraná. Estado do Paraná. Resumo
da Ata da 19ª Sessão Ordinária. Às dezoito horas do dia 26 de junho de 2018, o senhor
Presidente declarou aberta a Sessão. Após, solicitou ao senhor 2º Secretário que
realizasse a leitura do resumo da Ata da Sessão anterior, que em seguida foi aprovada
pelo mesmo. Solicitou ao senhor 1º Secretário que realizasse a leitura dos expedientes,
que seriam analisados e encaminhados, se coubessem. Solicitou ao senhor 1º Secretário
que realizasse a chamada nominal dos senhores Vereadores inscritos, que teriam cinco
minutos para se pronunciarem. Vereadora Elinete: Utilizou-se da Tribuna para fazer
agradecimentos ao Deputado Diego Garcia, que trouxe emendas para a Saúde do
município. Vereador Marco Rocha: Iniciou parabenizando primeiramente a Mara
Moraes pelo belo trabalho que faz em Pontal do Paraná, e finalizou lendo um resumo
sobre sua vida. Após, falou sobre uma reunião entre alguns Vereadores, Prefeito e
Secretários, onde foram estabelecidas metas ao Executivo que seriam cobradas pelos
Vereadores, o que não concordava, pois quem deve cobrar metas é o Prefeito. Falou
também sobre as dificuldades no andamento das licitações no município. Disse também
ter avisado o Prefeito sobre a necessidade de um convênio com um hospital, e que ainda
não havia sido fechado tal convênio. Vereador Weldson Baiano: Fez uso da palavra
dizendo estar presente na reunião acontecida, e que tal reunião havia sido muito
produtiva e as metas estabelecidas fariam o município se desenvolver. Vereador
Juvanete: Usou a Tribuna para falar também sobre a reunião, a qual também estava
presente, falando sobre a produtividade da mesma, que a atual liderança já estava sendo
melhor organizada. Finalizou parabenizando a homenageada Mara Moraes e o também
homenageado ex-Delegado Tiago Wladika. Vereador Sene: Fez sua fala parabenizando
e agradecendo também os homenageados. Em seguida explicou que quem estabeleceu
as metas não foram os Vereadores presentes, mas que concordava com elas. Finalizou
parabenizando a atitude do novo líder do Prefeito, que havia recém chegado e tudo já
estava se encaminhando. Vereador Polaco: Primeiramente agradeceu e parabenizou os
homenageados da noite. Explicou como foi o processo da escolha dele como líder, que
começou com um consenso entre alguns Vereadores. Falou sobre ter sido convidado
para a reunião em questão, onde foram apontados os problemas do município a serem
resolvidos e que seriam trazidos para todos os Vereadores. Vereador Oseias: Iniciou
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cumprimentando o ex-Delegado e parabenizando-o. Logo após pediu para que os
Vereadores se unissem para ajudar o município a se desenvolver, e que não brigassem
entre si. Finalizou pedindo que, na medida do possível, aprovem os Projetos do
Executivo para que não possam dizer que os Projetos não andam por falta de aprovação
da Câmara. Vereadora Nega: Na Tribuna, iniciou também cumprimentando o exDelegado Tiago, o ex-Delegado Guaracy e a Mara Moraes. Disse discordar do Vereador
Marco Rocha em sua fala, que em sua vez como líder ele teve oportunidade de mostrar
seu trabalho. Pediu também o apoio e a união dos Vereadores para ajudar a população
através do Executivo. Vereador Binho: Fez uso da Tribuna para cumprimentar e
parabenizar os ex-Delegados e à Mara Moraes, por virem fazendo um bom trabalho no
município. Por fim, se mostrou comprometido e afirmou que todos os Vereadores
estariam dispostos a ajudar o município. Não havendo mais oradores, o senhor
Presidente passou à ordem do dia, onde foram aprovada a Redação Final do Anteprojeto
de Lei nº 045/2018. O Senhor Presidente passou às entregas dos certificados de
congratulações e honra ao mérito aos homenageados: Mara Moraes e Dr. Tiago
Wladika. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a Sessão,
marcando a próxima para o dia 07 de agosto de 2018 às 18 horas. Está lido o resumo da
Ata, senhor Presidente. PRESIDENTE: Declaro regimentalmente aprovado a Ata,
conforme determina o Artigo 82 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontal
do Paraná. Conforme o parágrafo 2º do Artigo 82 do Regimento Interno, solicito ao
senhor 1º Secretário que realize a leitura dos expedientes. 1º SECRETÁRIO: IAP,
Instituto Ambiental do Paraná. Ofício 363/2018. Em atenção ao Ofício nº 002/2018,
protocolado sob o nº 15224506-8, informamos que se trata de empreendimento de
exploração de areia no leito do Rio Guaraguaçu, com licenciamento ambiental em nome
da empresa E. Vieira ME. Em função de algumas denúncias formuladas e a ocorrência
do acidente com a balsa, que realizava a dragagem do leito do Rio Guaraguaçu, foram
efetuadas diligências no local do empreendimento e estão sendo tomadas as
providências necessárias. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para
outros esclarecimentos. Jamil Santos da Costa, Chefe Regional do IAP. Todos os
expedientes foram lidos, senhor Presidente. PRESIDENTE: Todos os expedientes lidos
pelo senhor 1º Secretário serão analisados e se couberem, deferidos por esta
Presidência. Solicito ao senhor 1º Secretário que realize a chamada nominal dos
senhores Vereadores inscritos, que em conformidade com o Parágrafo 1º do Artigo 83
do Regimento Interno, terão cinco minutos para se pronunciarem. 1º SECRETÁRIO:
Vereador Marco Rocha. Boa noite, boa noite Vereadores, Vereadoras, Presidente,
pessoal que tá em casa, pessoal que tá aqui, Pastora Débora, Murilo tá aí, seja bem
vindo. Eu queria, pessoal da imprensa, o Sandro né, Edilson e o Zé, primeiro queria
falar um agradecimento, em especial ao Ivo, que é da Câmara Municipal de Curitiba,
Assessor do Vereador Goura e à minha Assessora Toko, pela Audiência Pública
realizada agora essa semana passada, no Auditório do Primavera. Foi uma Audiência
muito legal, um tema, não esperava assim que um dia chuvoso desse tanta gente né, teve
pessoas que veio de bicicleta de Paranaguá, com chuva. Veio pessoa de Matinhos,
Morretes, Antonina, Paranaguá, e o tema é muito importante, porque a nossa cidade,
ainda nós temos aí uma cidade jovem né, e a questão da ciclomobilidade tá muito
complicado. Nós temos aqui alguns trechos de acostamento, agora esse acostamento
aqui de Shangri-lá a Pontal do Sul, parece que foi cancelado o Edital, e ciclovias mesmo
né, que tem ciclofaixas né, que são uma coisa diferente, e ciclovias. A gente tá muito
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carente, então é muito acidente. As pessoas envolvidas trouxeram informações muito
importante em questão dos pontos mais críticos desde a 277 saindo de Curitiba até
chegar aqui em Pontal do Paraná, trecho de Paranaguá, trecho de Morretes aonde dá
mais acidente, muita informação, foi uma Audiência muito, assim, eu aprendi muito
com as pessoas, tava o pessoal da Universidade Federal, até quero fazer um
agradecimento aqui publicamente às pessoas que estiveram lá, alguns amigos fora a
população né, o Mauro Gonçalves, do jornal Voz do Litoral né, o Júnior Brindaroli,
Vereador de Morretes também esteve lá, e agora a ideia legal é que eles vão fazer
Audiências em todos os municípios, que é o Projeto de Integração eles querem fazer, de
ciclovias mesmo né. Até então não sabia, ficou muito legal, um Projeto muito bom. O
Luiz Henrique de Souza, o Bueno né, que é Guerreiros do Pedal, que é aqui de Pontal,
Eduardo Galis, que é o Doli do Pedala Curitiba, Roberto do Pedala Cajuru, que são
entidades e Associações que são muito envolvidos nessa questão da ciclomobilidade.
Luiz Fernando Ferreira dos Santos, representando o Porto Pontal, o Ademir Lodi,
representando a AMPEC de Matinhos, o Neto Guinata de Morretes, a Sirlene da
AMPEC daqui, e o Alcione também, que é do Guerreiros do Pedal. Os convidados que
compuseram a mesa é o Vereador Goura, de Curitiba, que é uma bandeira dele que ele
luta na questão da ciclomobilidade lá há alguns anos, a Cintia, que é coordenadora do
curso de Engenharia Civil aqui no CEM, da Universidade Federal, o Professor Cabo
Tomas, que foi representando a Polícia Rodoviária Estadual, Henrique Jacob, que
CICLOIGUAÇU, Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu, que é de Curitiba. Uma
experiência...todos...o legal dessa Audiência é que foi assim, veio os técnicos,
engenheiros né, e aquele que tá lá na ponta mesmo, que viaja, que corre o Paraná, corre
o Brasil de bicicleta né, então ali deu pra ver as duas realidades né. O José Leonardo
Mendes, que é ciclista de Morretes, ele trouxe uma experiência fantástica, ele viaja com
o filho de dois anos numa, ele tem um engate atrás da bicicleta, ele já foi pra
Guaraqueçaba de bicicleta com a criança ali, disse que é seguro, disse que é muito
acolhido nos trajetos quando ele faz, ele faz com muitos amigos, ele viaja mesmo. Mas
esse trajeto ele mostrou um vídeo e algumas fotos dessa viagem dele lá, achei fantástico,
o guri lá chegou, a primeira coisa que foi foi pular no mar, o menino lá então já é um
aventureiro. Então ele trouxe as experiências ali de vidas né, na pele mesmo. O Heitor,
que é nosso arquiteto aqui, representando o Prefeito e falando da experiência dele
também, que é ciclista e eu não sabia, ele também tem a família dele que é, e eu que
estive lá presidindo a mesa. Eu achei muito importante, até porque a gente teve algumas
ideias, alguns Projetos que de repente vai ter que passar pela essa Casa. E eles gostaram,
Matinhos gostou da ideia né, eles querem fazer a Audiência lá, Morretes e Paranaguá.
Então de repente a gente possa, mesmo engatinhando nessa questão de infraestrutura no
município, a gente começar a discutir, mas a Audiência Pública eu diria que é a melhor
ferramenta, porque você pode ouvir na base mesmo, quem sabe, quem vive e vivencia
isso no dia a dia e daí levar pro Executivo, levar pro Legislativo e pra ver o que pode ser
feito né, porque a gente sabe que tá havendo aí acidentes, e até a questão da educação
mesmo do ciclista, do trânsito, as leis, foi muito bom. Quero agradecer de coração a
todos que participaram e foi assim, um evento, pra mim, desde esse um ano e pouco que
eu tô aqui na Câmara, um dos eventos mais gratificantes pra mim. Muito obrigado à
todos e Deus abençoe. Não há mais oradores inscritos, senhor Presidente.
PRESIDENTE: Não havendo ordem do dia e nada mais a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão, marcando a próxima para o dia 14 de agosto de 2018 às 18 horas. Está
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encerrada a Sessão. O Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão e para
constar, eu, Otavio Henrique Batista Gonçalves de Araújo, Secretário, lavrei a presente
Ata que lida e achada segue devidamente assinada pelo Senhor Presidente, pelo
Primeiro Secretário e pelo Segundo Secretário.

Fabiano Alves Maciel
Presidente

Marco Antônio Bueno da Rocha
1º Secretário

Weldson da Silva Brandão
2º Secretário
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