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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 4º PERÍODO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO
PARANÁ, REALIZADA EM 14 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 21ª 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
20ª 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 20ª Sessão Ordinária. Às dezoito horas do dia 07 de agosto 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. Vereador Marco Rocha: Iniciou sua fala
cumprimentando os presentes. Em seguida fez agradecimentos às pessoas envolvidas na
Audiência Pública realizada na semana anterior sobre a ciclomobilidade, a qual havia
sido muito produtiva e explicativa. Não havendo mais oradores e nem ordem do dia, o
senhor Presidente declarou encerrada a Sessão, marcando a próxima para o dia 14 de
agosto de 2018 às 18 horas. Está lido o resumo da Ata, senhor Presidente.
PRESIDENTE: Declaro regimentalmente aprovada 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: Anteprojeto de Lei nº 100/2018. O
Vereador Marco Rocha, infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, submete à
apreciação da Câmara Municipal a seguinte Proposição: Súmula: “Declara de Utilidade
Pública Municipal o Instituto União e Vida. ”. Anteprojeto de Lei nº 101/2018. O
Vereador Weldson Baiano, infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, submete à
apreciação da Câmara Municipal a seguinte proposição: “Dispõe sobre a higiene e
conservação dos imóveis e dá outras providências.” Anteprojeto de Decreto Legislativo
nº 001/2018. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, infra-assinada, no uso
de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal a seguinte
Proposição: SÚMULA: “Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal, de
Responsabilidade do Prefeito Municipal Rudisney Gimenes, relativas ao exercício
financeiro de 2012. ” Anteprojeto de Decreto Legislativo nº 002/2018. A Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização, infra-assinada, no uso de suas atribuições legais,
submete à apreciação da Câmara Municipal a seguinte Proposição: SÚMULA: “Ficam
aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal, de Responsabilidade do Prefeito
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Municipal Edgar Rossi, relativas ao exercício financeiro de 2015. ” Conselho Municipal
de Esporte, Lazer e Juventude de Pontal do Paraná. Ofício 001/2018. Vimos por meio
deste solicitar a todos os Vereadores do município a autorização prévia para uma visita
à Plenária da Câmara Municipal, que acontece todas as terças-feiras, com o objetivo de
apresentar a todos o Conselho Municipal de Esporte, Lazer e Juventude como forma de
agradecimento a todos pela criação do mesmo. Também, se possível, fazer uso da
Tribuna para um momento de agradecimento e explanação dos planos e projetos futuros
relacionados ao esporte em Pontal do Paraná. Desde já agradecemos sua mui digna
atenção. Fábio Rogério Taborda Ribas, Presidente do Conselho Municipal de Esporte,
Lazer e Juventude de Pontal do Paraná. Ofício 010/2018. Venho através deste,
respeitosamente comunicar a Vossa excelência que no último dia 10 de agosto do
corrente ano recebi oficialmente o convite do senhor Prefeito Municipal para assumir a
pasta da Secretaria Municipal de Saúde. Por este motivo comunico a esta Casa de Leis
que estou me licenciando do cargo de Vereadora a partir da presente data para assumir a
referida Secretaria, e de que estou optando pela remuneração de Secretária Municipal de
Saúde. Elinete Guimarães Rocha, Vereadora. Voto de Pesar. O Vereador que o presente
subscreve, com fundamento no artigo 126, Inciso V do Regimento Interno desta Casa de
Leis, requer que seja deliberado um Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Amaury
Pereira, morador do Município, ocorrido no dia 05 de agosto de 2018. Vereador
Juvanete. Voto de Pesar. O Vereador que o presente subscreve, com fundamento no
artigo 126, Inciso V do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer que seja
deliberado um Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Renato Cordeiro da Silva,
morador do Balneário de Pontal do Sul, ocorrido no dia 07 de agosto de 2018. Vereador
Manfrine. Voto de Pesar. O Vereador que o presente subscreve, com fundamento no
artigo 126, Inciso V do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer que seja
deliberado um Voto de Pesar pelo falecimento do Jovem Pablo Ruan Maciel Santos,
familiar dessa Presidência, ocorrido no dia 14 Julho de 2018 no balneário Praia de
Leste. Vereador Binho. Gabinete do Vereador Binho. Indicação 095/2018. Venho
através desta, respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência que solicite a Secretaria
competente que providenciem, juntamente com os órgãos responsáveis, a extensão de
rede de energia elétrica e água, para a Travessa Guaraguaçu (Travessa da Marca 1),
localizada no Balneário Tabuleiro. Tal solicitação se deve a necessidade básica para
uma vida digna dos moradores locais, sendo indispensáveis o acesso à energia elétrica e
saneamento básico. Envio em anexo a Indicação do local. Certo de providências de
vossa parte. Vereador Binho. Gabinete do Vereador Marco Rocha. Indicação 096/2018.
Venho através desta, respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência que solicite a
Secretaria competente que providenciem, juntamente com os órgãos responsáveis, a
troca de lâmpadas e a manutenção da rede de iluminação pública na Rua Pataxós
localizada no balneário Beltrami, próximo ao nº 374. Vereador Marco Rocha. 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:
Vereadora Nega. VEREADORA NEGA: Boa tarde Presidente, Boa tarde Vereadores,
a nossa Vereadora Elinete, licenciada, população aqui presente e todo o pessoal que nos
ouve. Bom, a gente sabe que a situação do município não tá nada bom, e hoje eu fui
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pega com uma amiga minha indo até o posto de saúde pra fazer a vacina, uma gestante.
E pasmem os senhores que, ao chegar no posto de saúde não tinha mais ficha. Então é
assim, vai no posto de saúde, gestante, e tem limite de ficha. Então Vereadora, a senhora
que tá aqui hoje, foi a que me deu apoio, imediatamente eu liguei pra ela pra falar esse
absurdo, que uma gestante encaminhada pra tomar uma vacina tem que ir cinco horas,
quatro horas, não sei, que pra mim o meu entender é quatro e meia fecha a vacina, que é
a meia hora que elas têm pra fechar tudo. Agora, gestante chegar, Vereadora, e pegar de
surpresa, falar que não, que duas horas fechou, isso pra mim foi o cúmulo. Ela colocou
em rede social, eu na hora eu liguei pra Vereadora, ela me atendeu, mas eu falei que eu
não ia deixar barato, por quê? Porque também é uma cidadã, além disso ela é uma
professora, que ela pegou o dia de folga dela hoje só pra fazer isso, e chega no posto
esse descaso. Não é só ela, tem muito mais gente. Então assim, a nossa Saúde tá a cada
dia pior, e eu boto fé em você, eu espero que você faça uma ótima gestão, você cuida
dos nossos servidores, que também estão doentes, que tão de saco cheio porque não são
valorizados, e isso é verdade. Eu espero que a senhora dê um “up” nessa Saúde, porque
tá vergonhosa, porque o nosso povo tá ficando doente, nós Vereadores estamos ficando
doente. Porque não adianta eu atender meu eleitorado meia dúzia, e o restante? Tem
exame, Vereadora, que custa mais de mil reais, nosso município não consegue pagar
isso. Então nossa Saúde só vem piorando, piorando, piorando e piorando, e eu não
aguento mais ficar com os olhos tampados. Eu tô sim pra ajudar o Prefeito, mas eu
também tô aqui pra criticar, e não precisa ninguém fazer fofoca pra ele, que com certeza
ele já deve tá sabendo e eu fui hoje no gabinete falar com ele, porque tem certas coisas
que a gente não pode se calar né gente, é Saúde. Se ponha no lugar do paciente, se fosse
tua irmã, se fosse tua mãe. Agora simplesmente chegar e dizer um não, não por quê?
Nós não podemos dizer não pra uma gestante, e nem pra qualquer um. Então hoje eu
quero dar os parabéns pra Vereadora, sei que hoje ela tá saindo dessa Casa, mas fica
aqui a minha boa sorte pra você, você pode contar com nós, porque nós todos
precisamos de Saúde, mas dê uma alavancada nessa Saúde Vereadora, porque tá
horrível de se trabalhar, não se tem nada e a cada dia o povo só reclamando. Então quis
deixar esse fato registrado porque eu espero que não aconteça mais vezes, porque não
pode acontecer, não é porque ela é professora, é com qualquer paciente que for no
posto. Eu acho que o posto tá lá pra ser atendido, não tem? Tem que saber falar o não e
tem que saber dizer o porquê não vai ser atendido. Então eu queria deixar registrado pra
que não houvesse outros casos, porque quem me conhece sabe que eu sou uma
defensora da Saúde, como a Vereadora também é, somos da área da Saúde, e se a gente
não defender a nossa classe fica difícil. Então só queria deixar registrado pra que a gente
possa mudar, renovar essa Saúde, mudar, colocar gente que tenha interesse realmente
em querer algo melhor, porque a nossa Saúde, infelizmente não...eu me entristeço a
cada dia com a Saúde, e até os funcionários, pode não falar pra senhora, mas fala pra
gente. Então eu quero aqui deixar os meus parabéns, boa sorte, mas muito boa sorte e eu
disse pra você, tenha humildade, tenha coragem e tenha planejamento, tendo isso você
com certeza vai pra frente, nada vai dar errado, mas você sabe que não é fácil, mas você
vai conseguir. 1º SECRETÁRIO: Uma parte Vereadora. VEREADORA NEGA:
Claro Vereador. 1º SECRETÁRIO: Nem vou me estender pra falar, porque acho que o
tema seria a mesma coisa, eu queria dizer aqui, Vereadora, que...pegando o gancho da
Vereadora Nega, que é um desafio né, pra você, e a gente sabe disso, a Vereadora Nega
sabe, todos aqui sabem, que nós estamos com um problema sério na Saúde e quando
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você foi convidada nós conversamos sobre isso. Admiro tua coragem, porque tem que
ter coragem, numa hora dessa difícil que tá, falar assim: “Não, eu vou assumir.” Você
tem teu cargo aqui, você é Vereadora, você tem teu mandato, não precisava, mas você
falou: “Não eu vou.”, porque você, Nega, a Elinete, quem é da área da Saúde sabe lá da
fonte da necessidade, sabe da dificuldade que é quando chega um paciente, que nem ela
relatando que chegou com uma serra no pescoço lá, vocês entende, sabe o que é a
dificuldade. Então eu dei o meu apoio, falei que acho que tenho certeza que todos aqui,
que não é nem questão política nem nada, é a população mesmo que tá carente
dessa...eles tão ansioso pra dizer “Não, agora vai melhorar” a Vereador é Enfermeira e
conhece a realidade, vai buscar uma equipe técnica que possa ajudar, entendeu? E nós
aqui do lado de cá também, eu acredito, quero até fazer um pedido a todos os
Vereadores e a você Nega, que também é da área da Saúde né, que a gente se una então,
pra que possa, não é uma questão, né...a gente tá vivendo um momento difícil no
município. Mas eu não sou da área da Saúde, não entendo, tenho aprendido muito,
aprendi muito com você, mas de que eu admirei muito em você agora é aceitar esse
desafio, falar assim: “Eu vou lá e vou tentar.” Eu já tenho visto, você já me falou
algumas brigas que teve pra que as coisas aconteçam e andem né. Nessa semana,
mesmo sem assumir você tava lá fazendo, participando, e eu acredito que é isso aí, acho
que todos nós se doar um pouco, porque não adianta a gente também subir aqui, falar e
dar e criticar e não se doar, e acho que nossa parte é essa. O Vereador falou, o líder, o
Polaco também falou sobre isso, e...parabéns, parabéns Vereadora, e isso nós vamos
fazer, você liga, eu vou ligar, nós todos vamos ligar, porque de fato tem muita coisa
errada, tem muita coisa pra fazer, mas eu acredito que eu vou ter a serenidade de saber a
hora de talvez criticar ou talvez não criticar, mas mostrar aonde tá o problema, e talvez
apontar uma solução, que não adianta a gente também falar, criticar e dizer, mas e daí,
que que eu faço? Então de repente a gente aponta a solução e tenta ajudar. Parabéns
mesmo e que Deus abençoe você nessa caminhada e nós tamos aí pra ajudar no que for
possível. Parabéns também Vereadora você, porque você...é a tua área também, você é
da área de enfermagem e quando a gente se propõe a se doar a essa causa que é a Saúde,
que tá hoje na UTI, eu diria que nossa Saúde no município tá na UTI, então nós
precisamos de apoio e de ajuda, senão não adianta, não tem porque a gente tá aqui.
Muito obrigado, Vereadora. VEREADORA NEGA: Mais uma coisa Vereadora, não se
deixa ser mandada, o cargo é teu, faça por merecer, não deixa ninguém mandar mais
que você, porque você é dona da tua pasta, então coloque tudo em prática o que você
tem que eu tenho certeza que vai dar certo, mas não deixa ninguém mandar, porque nós
temos muito índio mandando hoje, então tem pouca ação. Então aqui fica o meu apoio
pra você, você sabe que eu vou incomodar você bastante, mas pode ter certeza, o que
precisar a gente tá junto. Obrigado. 1º SECRETÁRIO: Não há mais oradores, senhor
Presidente. VEREADOR OSEIAS: Questão de ordem, senhor Presidente. Eu iria usar
a Tribuna, mas não vou usar, só fazer um comentário aqui. Elogiar a Vereadora Elinete,
primeira coisa pela coragem que ela teve de assumir a Secretaria de Saúde nesse
momento. Secretaria desestruturada, com orçamento prejudicado, com equipe técnica
prejudicada, resumindo, estrutura mínimo do mínimo. Mas Vereadora, eu acredito em
você, também sou da área da Saúde como você, que você vai fazer um excelente
trabalho, vai ter dificuldade agora no início, mas se você souber ir arrumar o orçamento
agora pro próximo ano você vai conseguir trabalhar, porque você é da área, você é do
lado do povão necessitado. Como sempre eu falo, quem precisa de estrutura pública é o
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povo mais carente, o povo menos favorecido, porque o rico, ele tem plano de Saúde, ele
mora na rua asfaltada, mora na beira da rodovia, é o pobre que precisa. Então cuide do
nosso pobre, cuida do nosso povo e cuida do nosso município. Você é minha parceira de
profissão, minha amiga e minha parceira como Vereadora aqui também, pode contar
comigo se for pra fazer a coisa certa. Simplifique, não dificulte para as pessoas. Aquela
morosidade que tem nos processos, resuma, é necessário de fazer num dia, faz, dois dias
faz, mas não espere dar 15, 20 dias, porque a Saúde da gente, cada minuto que passa ela
fica pior. Então a gente quanto antes ser atendido, quanto antes fazer um exame é muito
mais fácil de se obter a cura de uma pessoa que esteja enferma. Muito obrigado, senhor
Presidente. VEREADOR POLACO: A palavra, senhor Presidente. Só queria
parabenizar também a Vereadora e dizer pra ela o seguinte: Eu falo por mim, eu falo,
acredito que pelos nossos colegas, que hoje a senhora não é Secretário sozinha, a
senhora pode contar com todos aqui, a gente sabe que o espaço, o trajeto não será
perfeito, se tiver falhas você pode vir e trazer pra gente, se também tiver umas portas
que se fechem ou alguma coisa que você veja que não tá dentro do conforme, pode
contar comigo. Mas eu acredito que muitos aqui como a própria Cleonice, como outros
Vereadores, muitos estão ocupando espaços que não precisavam ocupar, conforme o
Vereador falou, mas o nosso compromisso, e agora eu falo por mim, não é praticamente
com o Casquinha, o meu compromisso é com o município. Eu acho que quando ele
piora, ele piora pra todo mundo, seja a área que for, e acredito que ninguém aqui tá
gostando, acostumado e achando que tá legal o que a gente tá ouvindo na rua. Acho que
isso aí faz mal pra todo mundo, mexe com a nossa autoestima, mexe com a questão
nossa de vereança. Então se a senhora hoje ocupou espaço, com a experiência que tem,
saiba que a senhora tem o respaldo meu e acredito que de nossos colegas.
PRESIDENTE: Ordem do dia. Está em discussão única o Requerimento protocolado
sob Processo Legislativo nº 762/2018, apresentado pelo Vereador Juvanete, que:
“Requer o Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Amaury Pereira, morador do
Município, ocorrido no dia 05 de agosto de 2018.” Está em discussão. Está em votação.
Os Vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contra
levantem-se. Aprovado o requerimento. Está em discussão Única o Requerimento
protocolado sob Processo Legislativo nº 763/2018, apresentado pelo Vereador
Manfrine, que: “Requer o Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Renato Cordeiro
da Silva, morador do Município, ocorrido no dia 07 de agosto de 2018.” Está em
discussão. Está em votação. Os Vereadores que forem a favor permaneçam como estão.
Os que forem contra levantem-se. Aprovado o requerimento. Está em discussão Única o
Requerimento protocolado sob Processo Legislativo nº 765/2018, apresentado pelo
Vereador Binho, que: “Requer o Voto de Pesar pelo falecimento do Jovem Pablo Ruan
Maciel Santos, morador do Município, ocorrido no dia 14 de julho de 2018.” Está em
discussão. Em votação. Os Vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os
que forem contra levantem-se. Aprovado o requerimento. Foi lido pelo Primeiro
Secretário na Sessão Ordinária de hoje, o ofício da Vereadora Elinete comunicando que
estaria se licenciando desta Casa para assumir a pasta da Secretaria Municipal de Saúde,
a partir de hoje. Comunico aos nobres Vereadores que amanhã estarei convocando a sua
suplente a Senhora Débora Domingues Soares para assumir o cargo de vereadora
enquanto a Vereadora estiver à frente da referida pasta. Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente Sessão, marcando a próxima para o dia 21 de agosto de
2018, às 18:00 horas. Está encerrada a Sessão. O Senhor Presidente declarou encerrada
169

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
LIVRO ATAS
______________
Presidente
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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