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ATA DA 30ª SESSÃO EXTRAORDINARIA DA 6ª LEGISLATURA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 3º PERÍODO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO
PARANÁ, REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2018 ÀS 17:00 HORAS.

Sinedir da Rosa: é registrada a presença dos Senhores Vereadores: José Juvanete
Pereira, Rony Peterson Moroz, Rosiane Rosa Borges, Welson da Silva Brandão, Marco
Rocha, Oseias Leal. Os Vereadores Elinete Guimarães e Fabiano Alves Maciel.
Justificaram ausência. PRESIDENTE: Havendo número legal dos senhores Vereadores
senhoras Vereadoras e com a graça e a proteção de Deus, declaro aberta a 30ª Sessão
Extraordinária da 6ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa do 3º Período da Câmara
Municipal de Pontal do Paraná. Solicito ao Senhor 1º Secretário a leitura do Ofício
Circular nº 017/2018 e do Edital nº 016/2018. 1º SECRETÁRIO: Prezados Senhores:
Conforme preceitua o Artigo 23 Incisos I e II da Lei Orgânica do Município, resolvo
convocá-los para três Sessões Extraordinárias, a se realizarem nos dias ,02,03 e 04 de
julho de 2018, às 17:00 horas. Fabiano Alves Maciel Presidente. Edital nº 016/2018
Fabiano Alves Maciel Presidente da Câmara Municipal de Pontal do Paraná, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições Legais e nos termos do artigo 23 Inciso I e II da Lei
Orgânica do Município de Pontal do Paraná, com base no Regimento Interno, resolvo
convocar Extraordinariamente a Câmara Municipal de Pontal do Paraná, nos dias ,02
,03 e 04 de julho de 2018, às 17:00 horas, a fim de discutir e votar as seguintes matérias:
O Anteprojeto de Lei nº. 075/2018, que capeia a Mensagem nº. 071/2018, protocolado
sob o processo legislativo nº. 512/2018, e de iniciativa do Poder Executivo, que: “Altera
os Anexos I e II do PPA – Plano Plurianual período 2019-2021, e dá outras
providências.” O Anteprojeto de Lei nº. 076/2018, que capeia a Mensagem nº.
072/2018, protocolado sob o processo legislativo nº. 513/2018, e de iniciativa do Poder
Executivo, que: “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro
de 2019 – LDO 2019 e dá outras providências.” A Emenda Modificativa ao Anteprojeto
de Lei nº 076/2018 – LDO 2019, protocolada sob processo legislativo nº 592/2018 e de
iniciativa dos Vereadores Marco Rocha e Oseias. A Emenda Modificativa ao
Anteprojeto de Lei nº 076/2018 – LDO 2019, protocolada sob processo legislativo nº
0610/2018, de iniciativa da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. A
Emenda Modificativa ao Anteprojeto de Lei nº 076/2018 – LDO 2019, protocolada sob
processo legislativo nº 0612/2018, de iniciativa da Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização. A Emenda Aditiva ao Anteprojeto de Lei nº 076/2018 – LDO 2019,
protocolada sob processo legislativo nº 0617/2018, de iniciativa dos Vereadores Marco
Rocha, Oseias e Vereadora Elinete. A Emenda Modificativa ao Anteprojeto de Lei 0nº
076/2018 – LDO 2019, protocolada sob processo legislativo nº 0618/2018, de iniciativa
dos Vereadores Marco Rocha, Oseias e Vereadora Elinete. PRESIDENTE: Ordem do
Dia:Está em primeira discussão o Anteprojeto de Lei nº. 075/2018, que capeia a
Mensagem nº. 071/2018, protocolado sob o processo legislativo nº. 512/2018, e de
iniciativa do Poder Executivo, que: “Altera os Anexos I e II do PPA – Plano Plurianual
período 2019-2021, e dá outras providências.” Está em discussão. Em votação. Os
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Vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contra levantemse. Aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão o Anteprojeto de Lei nº.
076/2018, que capeia a Mensagem nº. 072/2018, protocolado sob o processo legislativo
nº. 513/2018, e de iniciativa do Poder Executivo, que: “Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019 – LDO 2019 e dá outras
providências.” Está em discussão. Em votação. Os Vereadores que forem a favor
permaneçam como estão. Os que forem contra levantem-se. Aprovado em primeira
votação. Solicito ao Senhor 1º Secretário que realize a leitura da Emenda Modificativa
ao Art. 27º do Anteprojeto de Lei nº 076/2018 – LDO 2019.1º SECRETÀRIO: Os
Vereadores que apresente que a presente subscrevem, no uso de suas atribulações
regimentais, submetem à apreciação do Douto Plenário a seguinte emenda Modificativa
ao Anteprojeto de Lei nº 076/2018-LDO. O art. 27 passa ter a seguinte redação: “Art.
27.Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso as execução orçamentaria de
2019, créditos adicionais suplementares até o limite de 5%, da despesa fixada no
orçamento de 2019 e o Poder Legislativo 30%. PRESIDENTE: Está em discussão
única a Emenda Modificativa ao Anteprojeto de Lei nº 076/2018, protocolada sob
processo legislativo nº 0592/2018, de iniciativa do Vereador Marco Rocha. Está em
discussão. MARCO ROCHA: Pra discutir senhor Presidente. Essa emenda a gente
colocou ano passado eu propus uma emenda foi aprovado por essa casa em 20 % desse
limite de remanejamento do recurso e o Executivo trabalho tranquilo a gente pode
apreciar dar uma olhada analisar eu acredito que não teve problema e ai eu propus essa ,
que tem uma média no estado do Paraná de limites e a gente foi pesquisar tem
município que é 12 que é 5 que é 8 uma médio de 9 % , 5% vamos dizer , mais
importância dessa emenda é simples , nós do Legislativo aqui a gente vai poder
acompanhar Presidente o que é feito mesmo com os recursos quando é feito por decreto
depois do decreto feito e o dinheiro usado não tem como voltar atrás e quando a gente
acompanha e esse ano deu pra acompanhar teve muito credito muito credito foi pedido a
gente po9de discutir a gente pode debater se é isso mesmo que a comunidade quer ,
quando se tira um recurso vamos supor um exemplo , de manilha e pavimentação vamos
dizer tira lá 300 mil reais pra recurso de obras pra fazer pavimentação e manilha e retira
esse recurso pra fazer vamos supor contratar pirâmide pra evento de repente a gente
pode discutir isso ai com o Prefeito , eu acho que é importante a pavimentação é
importante a manilha não de repente o evento ou menos é uma maneira acho que a
única maneira que a gente tem de poder acompanhar de perto , eu penso assim que a
única maneira que a gente tem de fiscalizar não é travar mais a gente acompanhar como
que nós vamos acompanhar uma proposta que veio de 35 % vocês me desculpem mais a
prefeitura não preciosa de acumulativo não precisa da Câmara Municipal ponto. Porque
projeto de lei a gente propõem acho que o mais importante mais o mais importante é
acompanhar esse andamento porque senão 2019 vai ser uma pena a gente estar aqui e
não poder acompanhar o exemplo foi 2018 em 20% seria discutido se caso 20 % uma
conta proposta mais não foi aceita entendeu, mantivesse então mais eles mandaram 35
% o que quer dizer isso eles quer ter autonomia pra eles fazer o que eles quer lá e nós
aqui infelizmente vamos só dizer amem. Mais em fim a emenda tá aqui eu acredito que
prevaleça o bom senso e a gente possa aprova não sei se vai passar ou não, mais o
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pouco que eu entendo Presidente assim que é a única maneira que nós temos de
fiscalizar o que é feito com o recurso do nosso município muito obrigado.
VEREADOR BAIANO: Pra discutir senhor Presidente. Eu só quero colocar um ponto
em questão que no ano passado vieram vários créditos pra essa casa e todos , Todos que
vieram foram aprovados por unanimidade não houve nenhum questionamento por parte
de nenhum Vereador a única pergunta que eu tenho ao nobre Vereador Marco é se por
ventura restou alguma dúvida com relação a aplicação dos recursos do município se
restou algum questionamento por que não foi feito a tempo ou por que isso só agora
nesse momento que a gente tá votando que o município passa por uma necessidade de
execução de obras ou necessidade de execução de serviço e por que só agora depois de
quase 2 anos de mandato quer dizer 1 ano e meio pois estamos indo pro segundo ano de
LDO, porque só agora a gente fazer essa fiscalização tão rigorosa né se a gente poderia
ter feito a emenda pra deixar da mesma forma não entendi o questionamento do nobre
Vereador. VEREADOR MARCO: Nós discutimos agora antes se você não sabe eu
me propus a ceder os 20%, mais eu tive muitas dúvidas sim e tenho ainda fui questionar
cada vez que um credito aqui eu vou a secretária e pergunto tiro duvidas , mais as vezes
você sabe que a gente depende de voto aqui né Vereador , mais não é agora é hora de
vota é a proposta colocar agora cada um faz a sua emenda e coloca , mais isso se chama
Governo transparente , transparência a população tem que saber o que é usado como é
usado o recurso é só isso se isso é um erro meu como Vereador que você tá dizendo que
eu estou errado em querer fiscalizar o errado . Quando o Executivo faz as coisas
transparente não necessitava disso não custava pedir 35 % o teto máximo e nós estamos
falando em milhões não estamos falando em pouco dinheiro é muito dinheiro você faz
as contas vamos supor citar um exemplo básico 100 milhões se fosse arrecadação do
município seria 35 milhões, então não precisa da câmara você entendeu ele gasta da
forma que ele quiser é um exemplo que eu to dando só Vereador. Então não é agora a
gora é a hora de propor a emenda. Eu podia colocar 5 o Vereador 10 o outro 15 ai eu ia
já que eu não tenho vota pra 5 vamos por 15 vamos por 20 mais não 35 isso eu acho um
absurdo. VEREADOR BAIANO: Eu só não entendo por que o Vereador teve dúvida
durante o ano passado inteiro e mesmo assim voto todas elas assim mesmo com duvidas
eu acho que não seria esse o seu papel. VEREADOR MARCO: Nem sempre
Vereador. Nem sempre. VEREADOR BAIANO: Eu não quero alongar aqui a
discussão. VEREADOR MARCO: Nem todas Vereador. Você sabe que nem todas.
VEREADOR BAIANO: Eu to com a palavra Vereador e procurei não lhe interromper,
por favor eu só acho o seguinte essa é uma discussão que não vai nos levar a nada tá não
vai nó levar a nada eu acho essa questão de teto máximo e teto mínimo talvez o
Vereador tivesse se o Vereador tivesse tido mais de sabiência na sua colocação na sua
emenda talvez tivesse sido um mesmo rigoroso eu acho que é muito rígido você trava o
Executivo se você baixa pra 5 % você trava o Executivo você não deixa o Executivo
trabalha e se a gente está passando por um momento de dificuldade em que o município
precisa realmente trabalhar se a gente tem um Executivo que não houve até o momento
aqui por parte desses Vereadores sabe questionamentos em relação as finanças pois tudo
que veio de finanças pra cá foi aprovado, tudo que veio de recurso pra cá foi aprovado ,
tudo que veio de solicitação de verba pra essa câmara foi aprovado por unanimidade
61

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
LIVRO ATAS
______________
Presidente
todas elas por unanimidade , então eu vejo da forma que se foi aprovado por
unanimidade não houve dúvidas com relação a aplicação das verbas do executivo por
parte do Legislativo. VEREADOR MARCO: Vereador. VEREADOR BAIANO: Eu
estou falando só um minutinho só pra concluir, então veja bem se não houve dúvidas eu
não vejo por que a gente trazer nesse momento uma discussão tão complexa tão
complicada tá mais acredito que minha dúvida já tenha sido sanada com a s palavras do
nobre Vereador resta a minha consciência agora na votação. VEREADOR MARCO:
Eu só estou defendendo a minha proposta de emenda com a questão de unanimidade
não foi Vereador você foi contra alguns créditos então não foi unanimidade eu também
nós discutimos sobre isso ai e você votou contra, mais em fim eu só estou defendendo a
min há emenda se o Vereador quer votar ou não vota como quiser é só uma proposta de
emenda a orçamento quando se prepara um orçamento como foi preparado por uma
equipe técnica eu quero crer que não precise de tanta mudança no orçamento durante o
ano né que tenha que mudar , mais em fim gente sabe que as vezes no decorrer do
caminho você precisa é necessário , mais qual é o nosso papel hoje ? não é acompanhar
? não é ser rigoroso é acompanhar e tenho certeza que precisando de votar dês que se
tenha o consenso ou a maioria que se aprove , mais a proposta é só defender Vereador a
minha emenda não é mais nada que isso , não to aqui questionado quem votou contra
quem votou a favor se alguém foi buscar informação não foi eu propus se vai passar ou
não , mais a proposta está feita só isso. VEREADOR BAIANO: Só pra que o Vereador
não fique colocando palavras na minha boca não fui contra a nenhuma proposta de
credito durante esse mandato tá votei todos a favor. VEREADOR MARCO: É.
VEREADOR JUVANETE: Só a parte Vereador. Marco Rocha. Talvez eu entendo o
Vereador Marco Rocha talvez a pasta tá sem secretaria nesse momento né de finanças
talvez porque na gestão passada era outra pessoa que estava na pasta, então talvez seria
melhor deixar com aqueles 20%, 25 % entendeu talvez tá sem pasta a preocupação dele
é fiscalizar mais entendeu talvez seja essa a colocação dele eu entendi sua colocação.
VEREADOR MARCO: Obrigado. VEREADOR OSEIAS: Pra discutir senhor
Presidente. Eu entendo o que os Vereadores estão discutindo, entendo o 5% o 20 % do
ano passado o que eu não entendo é uma agulhada ou no outro sem necessidade aqui
dentro vamos ser um pouco maior é essa emenda de 5 % que não foi lido na ordem do
dia foi lido na emenda e eu estaria assinando ela pensando que era 20% como era no
ano passado e resumindo pra vocês cheguei agora faltando 10 minutos para a sessão ali
em baixo tinha alguns vereadores estava tendo um acordo entre liderança , prefeito base
do prefeito e aqueles que são base que não sei o que são em 25 % perguntaram pra mim
eu e falei ótimo 20% vai trabalhar 25 % da. Resumindo senhores Vereadores só dei
essa pauta aqui pra abrir a mente dele do a gente falou lá em baixo a necessidade de
alterações no orçamento (...) sabe o que acontece no Executivo quando é elaborado o
orçamento existe muito quem mexe com computador sabe o que eu vou falar contra c e
contra v depois nós arrumamos depois a gente manda pra câmara a câmara aprova ou a
gente remaneja aqui aquele orgulho aquela coisa da gente ter aqui um com o outro
vamos ter orgulho com nosso trabalho com nosso município não com diferença pessoal
porque se nós por nossas diferenças pessoais aqui nós vamos prejudicar o município eu
acredito que cada Vereador estava defendendo a sua ideia , mais espere gente não
62

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
LIVRO ATAS
______________
Presidente
vamos prejudicar um ao outro ninguém ganha nada o Prefeito não é dono do município
os secretários não são donos do município os secretario não manda em Vereador gente
vamos valorizar o voto que nós ganhamos o povo votou em nós pra representar
independente de emenda se vai passar ou não vai passar o orçamento a LDO que é a
Leis de Diretrizes Orçamentarias precisa arrumar isso ai . Se vem mal feito a gente tem
1 ano pra arrumar nós votamos faz 1 ano e meio mais que nós estamos votamos
favorável ao Prefeito favorável arrumando tudo ninguém reclama de nada, agora eu vejo
por parte do Executivo um grande orgulho achando que manda nessa câmara alguns
Vereadores que se aproximaram agora lá achando que pode mais muda as vezes os
discursos outros que saíram agora dela que também muda o discurso. Gente vamos ter
uma linha pra esse município crescer vamos mantar uma postura de Legislador to
pedindo eu não sou chefe de ninguém aqui todo mundo sabe o que faz cada um é maior
de idade e responde pelo que faz mais eu acho que o bom senso entre nós é mais fácil da
gente fazer o Executivo trabalhar e cumprir com a tarefa que foi atribuído ao Executivo
a nós Legislativo para representar o município na boa na paz arrumando aqui na LDO
mesmo tem anexa ai que foi arrumado pela comissão que veio errado o costume que
tem a Prefeitura tem alguém no cargo lá a 12 anos 15 anos no mesmo cargo costumado
a mandar pra cá as coisas erradas pra arrumar depois manda anexo nas Leis anexos
antigos pra depois arrumar isso é o que eu acho que tem que parar , parar de usar nós .
Porque nós Vereadores lá na Prefeitura não temos valor nenhum perante a comunidade
tem horas que da vergonha de ser Vereador que nem eu vi na internet a pouco tempo um
Vereador da Bahia ele era açougueiro ele falando que tinha vergonha de ser Vereador
ele era feliz quando era açougueiro acho que aqui nós não precisamos partir pra isso
nossos estamos próximo de uma capital nos estamos num estado bem evoluído nossos
temos o município em pleno crescimento com toda futuro pela frente e esse desgaste por
tão pouca coisa. Vou deixar claro aqui uma coisa estou chateado com a situação, estou
chateado com o Executivo incompetente que acha que manda em Vereador to vendo
isso aqui alguém vai se enterrar ou como falou o Vereador Baiano brincando ontem
comigo Pode quebrar o rabo em três pedaços e o toquinho do meio voar longe e não
conseguir emendar mais. Foi uma brincadeira que ele fez comigo mais não tem nada a
ver com o Legislativo era coisa que a gente estava zuando, mais acontece muito isso ai
acontece então. Emendas, propostas, projetos é um direito de qualquer Vereador
apresentar e do Executivo se é aprovado ou não é ai é questão de voto como sempre eu
falava quem tem voto passa o projeto e quem não tem o projeto não passa muito
obrigada senhores Vereadores. E só deixar claro que nessa emenda de 5% eu pedi pro
Diretor retirar minha assinatura até na qual não foi lida ali. E eu gostaria que tivesse
mantido ali o 25 % mais não sei porque não foi mantido. VEREADOR
MANFRINI:Pra discutir senhor Presidente. Eu também gostaria de manifestar meu
posicionamento Vereador Marco Rocha relacionado a essa emenda , é todos nós nos
propomos apreciação eu entendo que é em primeiro lugar um anseio um desejo e ao
mesmo tempo que nós reconhecemos em nossas vidas uma missão e assim em pouco
tempo que estou na câmara isso por tempo indeterminado porque é a cadeira da
Vereadora que está licenciada eu tenho tido alguns desconfortos em algumas votações
na maioria delas eu votei com o Prefeito e uma única que eu não estive e me abstive e
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nessa votação da vossa emenda vou me abster . Eu vejo que a gente não se deu um terço
ou até mais de um terço é pra administração livre por parte do Executivo nós estamos
nós isentando de uma grande responsabilidade de estarmos mias juntos, claro eu não
falta o respeito com que cada um faz, mais eu realmente assim eu me sinto confortado
por nós dar um tempo máximo na votação uma liberação num valor de 35% eu gostaria
de registrar meu posicionamento obrigado. PRESIDENTE: Em votação, os Vereadores
que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contra levanteSe.
VEREADOR OSEIAS: Presidente eu quero registre em ata minha abstenção junto
com o Vereador Manfrine eu já se absteve na votação. PRESIDENTE: Sim. Rejeitado
a Emenda. Solicito ao Senhor 1º Secretário que realize a leitura da Emenda Modificativa
aos Anexos do Anteprojeto de Lei nº 076/2018 – LDO 2019.1ºSECRETARIO: A
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que a presente subscreve, no uso de
suas atribuições regimentais, submete à apreciação do Douto Plenário a seguinte
emenda ao Anteprojeto de Lei nº 076/2018-LDO: Fica alterado totalmente o anexo da
LDO de que trata da parte do Poder Executivo, qual passa a ter os seguintes anexos:
Justificativa : Se faz necessário a alteração do mesmo , pois o que se encontra está no
com os programas repetidos nas funções , e em parceria com o funcionário da
Secretaria Municipal de Planejamento , que veio a esta comissão e afirmou perante a
mesma que estavam errados os anexos , e o mesmo nos apresentou os corretos e por esta
razão a comissão apresentou a referida emenda. PRESIDENTE: Está em discussão
única a Emenda Modificativa ao Anteprojeto de Lei nº 076/2018, protocolada sob
processo legislativo nº 0610/2018, de iniciativa da Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização. Está em discussão. VEREADOR MARCO: Pra discutir senhor
Presidente. Como eu sou relator da comissão só pra reforçar o que o Vereador Oseias
falou a questão de contra v e o contra c né foi feito contra v e contra c e erraram né e
aqui a gente sentou arrumou e consertou, mais são exemplos simples né que as vezes né
e a gente acaba passando por ruim. PRESIDENTE: Em votação, os Vereadores que
forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contra levantem-se. Aprovada a
Emenda. Solicito ao Senhor 1º Secretário que realize a leitura da Emenda Modificativa
ao Artigo 10º do Anteprojeto de Lei nº 076/2018 – LDO 2019. 1ºSECRETARIO:
Emenda Modificativa ao Anteprojeto de Lei 076/2018 –LDO. A Comissão que a
presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, submete à apreciação do
Douto Plenário a seguinte emenda ao Anteprojeto de Lei nº 076/2018-LDO. O Art.10
do Anteprojeto de Lei 076/2018, que trata da LDO, passa a ter a seguinte redação: Art.
10. Para elaboração do orçamento do Município para o exercício de 2019, deverão ser
observadas as diretrizes gerais de que trata este capitulo, os princípios estabelecidos na
Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Municipal nº.1675/2017 e na Lei
Orgânica do Município. Justificativa: Se faz necessário a alteração pois a lei que trata
como base para elaboração de LDO e LDO para exercício de 2019, que se encontra no
projeto e a lei de 2013 que não está mais vigente e assim a lei de 2017 que é outra.
PRESIDENTE: Está em discussão única a Emenda Modificativa ao Anteprojeto de Lei
nº 076/2018, protocolada sob processo legislativo nº 0612/2018, de iniciativa da
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Está em discussão. VEREADOR
OSEIAS: Pra discutir senhor Presidente. Eu só venho reforçar o que eu estava dizendo
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àquela hora naquela outra emenda. Que é muita coisa que vem do município esses 10
anos que eu estou aqui no Legislativo quase sempre tem projetos assim nós Vereadores
viciamos o Executivo a mandar coisas erradas pra cá no memento que a gente começar
a devolver os projetos pra que venha corrigido logo começa a vir certo porque é uma
sucessão de erros uma sequência que vem de anos e não acaba , me parece que troca os
funcionários mais os vícios continua o mesmo no Executivo , depois os Vereador não
tem valor lá na Prefeitura falam mal dos Vereadores na rua mais ninguém acompanha
os trabalhos dos Vereadores ninguém acompanha os sofrimentos dos Vereadores na rua
pra ficar organizando projetos daqui , porque a gente quer o bem do município a gente
quer o bem de todos não de algumas pessoas que acham que mandam em Vereador
obrigada senhor Presidente. PRESIDENTE: Em votação, os Vereadores que forem a
favor permaneçam como estão. Os que forem contra levantem-se. Aprovada a Emenda.
Solicito ao Senhor 1º Secretário que realize a leitura da Emenda Aditiva ao Anteprojeto
de Lei nº 076/2018 – LDO 2019.1ºSECRETARIO: Os Vereadores que presente
subscrevem, no uso de sua atribuições regimentais, submetem à apreciação do Douto
Plenário a seguinte emenda Aditiva ao Anteprojeto de Lei nº 076/2018-LDO. 1.
Acrescenta –se ao item Manutenção das ações da Assistência Farmacêutica onde
couber: Reforma /adequação da farmácia do Posto de Saúde 24 horas de Praia de Leste.
2. Acrescenta-se ao item das ações de serviços especializados, onde couber: Aquisição
de equipamentos para o posto de saúde 24 horas de Shngri-la: desfibrilador, monitor
cárdico, bomba infusora, respirador /ventilador mecânico (2 unidades) e ar
condicionado. 3. Acrescenta-se ao item manutenção das ações das unidades básicas de
saúde, onde couber: Aquisição de equipamentos para exames laboratoriais.
4.Acrescenta-se ao item manutenção das ações de vigilância epidemiológica, onde
couber: estudo de impacto financeiro para implantação do centro de zoonoses e sua
implantação. Vereadores, Marco Rocha, Elite e Oseias. PRESIDENTE: Está em
discussão única a Emenda Aditiva ao Anteprojeto de Lei nº 076/2018, protocolada sob
processo legislativo nº 0617/2018, de iniciativa do Vereador Marco Rocha. Está em
discussão. VEREADOR MARCO: Pra discutir senhor Presidente. Só pra esclarecer
algumas questões dos itens aqui que é muito importante. Essa reforma lá da farmácia do
24 horas lá de Praia de Leste é uma adequação porque está muito difícil lá a situação o
espaço físico pouca ventilação, e como não comtemplava nem uma situação dessa a
gente resolveu colocar o item 2 esse é uma item importante. Aquisição de equipamentos
para o posto de saúde 24 horas de Shangri-la que seria um desfibrilador, monitor
cardíaco a bomba infusora, respirador /ventilador mecânico como quiser chamar e ar
condicionado, esses equipamentos são equipamentos é de custos é não são caros, mais a
importância deles lá eles passam a ser quase uma mini UTI , porque quando tiver uma
situação do paciente que esteja enfartado e não tenha vaga ou no Regional ou em
qualquer outro hospital ele pode se manter entubado lá entendeu isso que é importante a
gente frisa porque já teve casos que não tem como a pessoa não consegue
principalmente enfartado se precisar ele vai ter a estrutura lá e não é caro agente até já
fizemos a questão de valores . O item 3 acrescenta manutenção das ações das unidades
básicas de saúde. Aquisição de equipamentos para exames laboratoriais, que já tinha
uma proposta ano passado mais foi descartado. O item 4. Estudo do impacto financeiro
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para implantação do centro de zoonoses é lei federal os municípios são obrigado a ter
questão de vigilância, epidemiológica e também não comtemplava e agente colocar
seria isso senhor Presidente. PRESIDENTE: Em votação, os Vereadores que forem a
favor permaneçam como estão. Os que forem contra levantem-se. Aprovada a Emenda.
Solicito ao Senhor 1º Secretário que realize a leitura da Emenda Modificativa ao Item 3
do Anteprojeto de Lei nº 076/2018 – LDO 2019. 1ºSECRETARIO: Os Vereadores que
presente subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, submetem à apreciação do
Douto Plenário a seguinte emenda Modificativa ao Anteprojeto de Lei nº 076/2018LDO.Altera o item da manutenção dos serviços especializados item 3. ” 3.Contrataçao
de empresas e/ ou cooperativa de serviços médicos especialistas “.PRESIDENTE: Está
em discussão única a Emenda Modificativa ao Anteprojeto de Lei nº 076/2018,
protocolada sob processo legislativo nº 0618/2018, de iniciativa dos Vereadores Marco
Rocha, Oseias e Vereadora Elinete. Está em discussão. Em votação, os Vereadores que
forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contra levantem-se. Aprovada a
Emenda. Conforme preceituei o inciso 3° do artigo 145 do regimento interno os
Vereadores apresentaram o requerimento a dispensa do interstício do prazo de 24 horas
pra que as Sessões que ocorreram nos dias, 03 e 04 de junho sejam realizada logo após
o termino desta. Está em Discussão o requerimento. Em votação. Os Vereadores. Que
forem a favor permaneçam como está. Os que forem contra levantasse. Aprovado o
requerimento. Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente Sessão.
Marcando a próxima pra logo após o termino desta. O Senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão e para constar, eu, Paula Joana Jesuíno, Secretária, 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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31ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 3º PERÍODO A SER REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2018,
ÀS 17:00 HORAS, REALIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DA 30ª SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DO DIA 02/07/2018, EM RAZÃO DA DISPENSA DO
INTERSTÍCIO CONFORME O PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 145 DO
REGIMENTO INTERNO

Sinedir da Rosa: é registrada a presença dos Senhores Vereadores:José Juvanete Pereira,
Rony Peterson Moroz, Rosiane Rosa Borges, Welson da Silva Brandão, Marco Rocha,
Oseias Leal. Os Vereadores Elinete Guimarães e Fabiano Alves Maciel. Justificaram
ausência. PRESIDENTE: Havendo número legal dos senhores Vereadores e senhoras
Vereadoras e com a graça e a proteção de Deus, declaro aberta a 31ª Sessão
Extraordinária da 6ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa do 3º Período da Câmara
Municipal de Pontal do Paraná. Ordem do dia. Está em discussão a redação final do
Anteprojeto de Lei nº 075/2018, de iniciativa do Poder Executivo. Está em discussão.
Em votação, os Vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem
contra levantem-se. Aprovado o projeto. Está em Segunda discussão o Anteprojeto de
Lei nº 076/2018, de iniciativa do Poder Executivo, com as Emendas aprovadas em
Sessão anterior, já inclusas no projeto. Está em discussão. Em votação, os Vereadores
que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contra levantem-se.
Aprovado em 2º Votação. Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente
Sessão. Marcando a próxima logo após o termino dessa. O Senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão e para constar, eu, Paula Joana Jesuíno, Secretária, 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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32ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 3º PERÍODO A SER REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2018,
ÀS 17:00 HORAS, REALIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DA 31ª SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DO DIA 02/07/2018, EM RAZÃO DA DISPENSA DO
INTERSTÍCIO CONFORME O PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 145 DO
REGIMENTO INTERNO
Sinedir da Rosa: é registrada a presença dos Senhores Vereadores:José Juvanete Pereira,
Rony Peterson Moroz, Rosiane Rosa Borges, Welson da Silva Brandão, Marco Rocha,
Oseias Leal. Os Vereadores Elinete Guimarães e Fabiano Alves Maciel. Justificaram
ausência. PRESIDENTE: Havendo número legal dos senhores Vereadores e senhoras
Vereadoras e com a graça e a proteção de Deus, declaro aberta a 31ª Sessão
Extraordinária da 6ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa do 3º Período da Câmara
Municipal de Pontal do Paraná. Ordem do dia. Está em discussão a redação final do
Anteprojeto de Lei nº 076/2018, de iniciativa do Poder Executivo. Está em discussão.
Em votação, os Vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem
contra levantem-se. Aprovado o projeto. Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a
presente Sessão. O Senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão e para
constar, eu, Paula Joana Jesuíno, Secretária, 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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