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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 4º PERÍODO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO
PARANÁ, REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 18:00 HORAS.

Fabiano Alves Maciel: É registrada a presença dos senhores Vereadores: Débora
Domingues Soares, José Juvanete Pereira, Manfrine da Silva, Marco Antônio Bueno da
Rocha, Oseias Leal, Rosiane Rosa Borges, Sinedir da Rosa Cardozo, Rony Peterson
Moroz e Weldson da Silva Brandão. O Vereador Osni Alves de Abreu 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 22ª Sessão Ordinária
da 6ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa do 3º Período da Câmara Municipal de Pontal
do Paraná. Como e de conhecimento de todos os Vereadores aqui presentes, na última
Sessão Ordinária declarei vago o cargo de Vereadora pertencente a Vereadora
licenciada Elinete enquanto ela permanecer no cargo de Secretária Municipal de Saúde,
e ao mesmo tempo de imediato, convoquei a suplente Débora Domingues Soares para
assumir o cargo de Vereadora e a mesma, comuniquei que assumiria nessa Sessão
Ordinária conforme prevê o Regimento Interno dessa Casa de Leis. Diante disso
convido a Senhora Débora Domingues Soares para que venha a tribuna dessa Casa de
Leis prestar Juramento. VEREADORA DÉBORA: Prometo cumprir a constituição da
República Federativa do Estado do Paraná, Lei Orgânica do Município de Pontal do
Paraná e as demais Leis, desempenhar com lealdade, o mandato que me foi outorgado, e
promover o bem geral do povo de Pontal do Paraná exercendo com patriotismo, as
funções do meu cargo. Assim o prometo. PRESIDENTE: Com o Juramento prestado,
esta Presidência convida a Senhora Débora Domingues Soares para assinar o livro de
Termo de Posse que se encontra sob a guarda do Primeiro Secretário. Com termo
assinado, declaro empossada a Vereadora Débora Domingues Soares e convido a
mesma para que assuma sua cadeira para darmos continuidade a Sessão Ordinária.
Solicito ao senhor 2º Secretário que realize a leitura do Resumo da Ata da 21ª 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 21ª Sessão Ordinária. Às dezoito horas do dia 14 de agosto de 2018, o senhor
Presidente declarou aberta a Sessão. 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 Nega: Iniciou falando sobre uma gestante
que, ao ir tomar vacina no posto de Ipanema não pôde por falta de fichas, o que achava
um absurdo. Parabenizou a coragem da Vereadora Elinete ao aceitar assumir o cargo de
Secretária Municipal de Saúde no município, desejando boa sorte e dando conselhos
para uma boa gestão. Não havendo mais oradores, o senhor Presidente passou à ordem
do dia, onde foram aprovados os Votos de Pesar pelo falecimento do senhor Amauri
Pereira, Renato Cordeiro da Silva e Pablo Juan Maciel dos Santos. Comunicou que no
dia seguinte estaria convocando a senhora Débora, suplente da Vereadora Elinete que se
afastou para assumir o cargo de Secretária de Saúde. Nada mais havendo a tratar, o
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senhor Presidente declarou encerrada a Sessão, marcando a próxima para o dia 21 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 102/2018.
Os Vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições legais, submetem à
apreciação da Câmara Municipal a seguinte Proposição: “Altera a denominação da Rua
Aracajú, localizada no balneário Guarapari, passando a denominar-se de Rua Alceu
Antônio Sbalqueiro”. Anteprojeto de Lei nº 103/2018. Os Vereadores infra-assinados,
no uso de suas atribuições legais, submetem à apreciação da Câmara Municipal a
seguinte Proposição: “Altera a denominação da Rua Haiti, localizada no balneário
Guarapari, passando a denominar-se de Rua Rosemar Antônio Aleixo”. Voto de Pesar.
Os Vereadores que o presente subscrevem, com fundamento no artigo 126, Inciso V do
Regimento Interno desta Casa de Leis, requerem que seja deliberado um Voto de Pesar
pelo falecimento da Senhora Zilda Afonso Orsioli, ocorrido no dia 19 de agosto de
2018. Gabinete do Poder Executivo. Ofício nº 220/2018. Reunião com Vereadores para
discutir Projetos de Lei. O Município de Pontal do Paraná, CNPJ sob o nº
01.609.843/0001-52, representado pelo senhor Prefeito Marcos Fioravante, tendo em
vista a necessidade do Executivo em apresentar Projetos de Lei de relevância popular,
solicitamos a Vossa Excelência que agende data, horário e local e convide os demais
nobres Edis para realizar a reunião de trabalho, objetivando discutir e sanar eventuais
dúvidas quanto aos seguintes temas a serem apresentados em forma de Mensagem a esta
Casa de Leis: Projeto de Lei tratando da regulamentação das Feiras da Lua; Projeto de
Lei tratando do uso dos espaços públicos; Emendas impositivas; outros assuntos de
interesse do município. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada
estima e consideração. Marcos Fioravante, Prefeito Municipal. Gabinete do Prefeito.
Ofício 101/2018. Conforme preceitua o Artigo 67, Inciso XIII da Lei Orgânica do
Município, vimos através deste, respeitosamente solicitar que seja apreciado a
Mensagem nº 101/2018, acompanhada do Projeto de Lei que: “Desafeta remanescente
de área da quadra seis do loteamento balneário Las Vegas para fins de regularização
fundiária”. Aproveitamos a oportunidade para externar nossos protestos de elevada
estima e distinguida consideração. Marcos Fioravante, Prefeito. Gabinete do Prefeito,
Ofício 102/2018. Conforme preceitua o Artigo 67, Inciso XIII da Lei Orgânica do
Município, vimos através deste, respeitosamente solicitar que seja apreciado a
Mensagem nº 102/2018, acompanhada do Projeto de Lei que: “Altera a Lei 1545, de 13
de outubro de 2015”. Aproveitamos a oportunidade para externar nossos protestos de
elevada estima e distinguida consideração. Marcos Fioravante, Prefeito. Gabinete do
Prefeito, Ofício 103/2018. Conforme preceitua o Artigo 67, Inciso XIII da Lei Orgânica
do Município, vimos através deste, respeitosamente solicitar que seja apreciado a
Mensagem nº 103/2018, acompanhada do Projeto de Lei que: “Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 161.542,15 e a efetuar
alterações de natureza técnica no orçamento vigente do município”. Prefeito Municipal,
Marcos Fioravante. Gabinete Vereador Sene. Indicação 097/2018. Venho através desta,
solicitar a Vossa Excelência, que seja providenciada a limpeza e roçada na Rua Miguel
Gonçalves esquina com a Beira Mar, localizada no Balneário Pontal do Sul. Faço tal
solicitação pela necessidade da preservação do Balneário e bem estar da população
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local. Vereador Sene. Gabinete Vereador Sene. Indicação 098/2018. Venho através
desta, solicitar a Vossa Excelência, que seja providenciada a limpeza e roçada na
Alameda dos Coqueiros esquina com a Rua das Paineiras, localizada no Balneário
Pontal do Sul. Faço tal solicitação pela necessidade da preservação do Balneário e bem
estar da população local. Vereador Sene. Gabinete Vereador Sene. Indicação 099/2018.
Venho através desta, solicitar a Vossa Excelência, que seja providenciada a limpeza e
roçada na Avenida Deputado Aníbal Cury, localizada no Balneário Pontal do Sul. Faço
tal solicitação pela necessidade da preservação do Balneário e bem-estar da população
local. Vereador Sene. Gabinete Vereador Sene. Indicação 100/2018. Venho através
desta, solicitar a Vossa Excelência, que seja providenciada a limpeza e roçada na Rua
dos Lírios, localizada no Balneário Pontal do Sul. Faço tal solicitação pela necessidade
da preservação do Balneário e bem-estar da população local. Vereador Sene. Gabinete
do Vereador Sene. Indicação 101/2018. Venho através desta, solicitar a Vossa
Excelência, que seja providenciada a limpeza e roçada na Rua Anthony Quinn,
localizada no Balneário Pontal do Sul. Faço tal solicitação pela necessidade da
preservação do Balneário e bem-estar da população local. Vereador Sene. Gabinete
Vereador Sene. Indicação 102/2018. Venho através desta, solicitar a Vossa Excelência,
que seja providenciada a limpeza de meio fio, bueiros e roçada em toda a extensão da
Avenida Deputado Aníbal Khury, no Município. Faço tal solicitação pela necessidade
da preservação do Balneário e bem-estar dos turistas e da população local. A
Comunidade de Ipanema convida a população para a festa da Exaltação da Santa Cruz
de 2018. Terá novena do dia 31/08 à 08/09, a festa em Santa Cruz dia 09 de setembro,
almoço dias 07, 08 e 09 de setembro com churrasco. Local: Igreja de Santa Cruz, Praça
Caetano Munhoz da Rocha, Ipanema, Pontal do Sul, Paraná. 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 Pastora Débora.
VEREADORA DÉBORA: Boa noite senhor Presidente, senhores Secretários, nobres
Vereadores, nobre Vereadora Nega, familiares, amigos, irmãos em Cristo, autoridades
eclesiásticas, Presidente do meu partido, Jaime, Presidente do PSC, senhores, senhoras,
funcionários, imprensa, entidades sociais. Eu quero cumprimentar especialmente as
maiores autoridades presentes nessa Casa de Leis, que é o povo de Pontal do Paraná.
Este povo guerreiro, que luta, que corre atrás, que trabalha, que dá e tira o poder dos
políticos e que mantêm a esperança apesar de todas as adversidades, sem vocês a nossa
luta não teria sentido. Recebam aqui o meu abraço, o meu respeito e a minha gratidão.
Agradeço a Deus por ter me conduzido até aqui nesse exato momento. Sei que nada
acontece por acaso, então se estou tomando posse somente agora, deve ter um
significado especial. No livro de Eclesiastes, três, diz que há tempo determinado para
todas as coisas, não compreendemos, não sabemos, há tempo de plantar, há tempo de
colher; há tempo de se falar e há tempo de se calar. Deste um ano e meio que eu fiquei
fora desta Casa de Leis, não fora da política, mas dentro desta Casa de Leis meu
trabalho continuou. E nesse tempo que fiquei eu me silenciei, muitas coisas foram
prometidas, muitas coisas aconteceram, mas o meu diálogo com Deus foi muito mais
profundo, aí eu fui entender o motivo do qual realmente este um ano e meio eu fiquei
afastada desta Casa de Leis, e este é um momento especial, um momento de se falar, um
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momento de se colocar em prática aquilo que no qual nós temos aprendido. Por isso eu
agradeço a Deus e eu entendo o momento pelo qual eu fiquei fora. Estar na política é
algo que me faz bem, é algo que eu gosto, então não é por estar, que eu não estava nesta
Casa de Leis que eu deixei de trabalhar, o meu trabalho continuou, mas agora
retornando então para esta Casa de Leis. Agradeço aos meus familiares, ao meu marido
Ismair, os meus filhos, Diogo, Ricardo, que aqui não estão, a minha filha Carolina, o
meu irmão que aqui está, Julio, meu tio, meus irmãos da minha igreja, os pastores,
nossos amigos, nossos colaboradores, eu tenho somente a agradecer a cada um de vocês.
Agradeço também ao Prefeito, pela oportunidade que me foi dada, a confiança de
retornar a esta Casa. Digo a vocês que cargo de suplente não é fácil, tá aqui o nosso
amigo Manfrine que pode até concordar comigo, mas eu digo a vocês que tudo aquilo
que for de bom pra Pontal do Paraná, vocês podem ter certeza que eu irei discutir, irei
atrás e se for realmente favorável para o povo de Pontal do Paraná, realmente terá o meu
voto. Agradeço também à nossa companheira, Vereadora Elinete, por ter aceito o
convite, hoje Secretária de Saúde, tenho certeza que ela irá fazer um excelente trabalho,
é a profissão dela e a gente sabe, sente que ela faz realmente com muito amor. Então eu
desejo a ela toda a felicidade, porque ela fazendo um bom trabalho, nós Vereadores, nós
povo de Pontal do Paraná, todos nós seremos assim agraciados pelo bom trabalho da
Elinete. Então novamente fica o meu agradecimento aí a ela. Agradeço a todos os meus
amigos que trilharam comigo, a minha equipe de trabalho, os meus colaboradores, os
meus colegas, os meus irmãos em Cristo, que sempre acreditaram que é possível fazer
uma política com o mais nobre sentimento de cidadania. De forma especial, agradeço
agora aos meus 362 eleitores, que em outubro de 2016 confiaram seu voto em minha
pessoa. Sempre me considerei uma Vereadora eleita, mas devido ao voto de legenda não
tive a titularidade da cadeira nesta Casa de Leis. Prometo, prometo não, porque quando
a gente promete algo é fácil você deixar de fazer, mas eu assumo agora com vocês, povo
de Pontal do Paraná, um compromisso, assumo essa missão de desempenhar o meu
trabalho, buscando harmonia, o diálogo, o respeito aos meus pares, nobres Vereadores,
e principalmente a população de Pontal do Paraná. Conheço as minhas prerrogativas
como Vereadora, meus poderes e limitações, assim agirei sempre amparada pela
Constituição, pela Lei Orgânica e pelo Regimento Interno desta Casa. Tenho a
consciência do momento difícil que o nosso Brasil, nosso município estão atravessando.
Como fiscal do povo, buscarei sempre o diálogo com todos, tanto com os meus pares
quanto com a comunidade de Pontal do Paraná. Não quero nenhum privilégio, não
quero me beneficiar do público, não quero me apossar do poder como forma de
benefício pessoal, por isso eu peço o apoio de todos vocês, dos meus pares, das
entidades, da imprensa, dos trabalhadores, enfim, de todos que sonham om uma cidade,
com um município melhor para se reerguer. Quero ser a sua Vereadora, representante, a
sua voz, não importa o tempo que ficarei nessa Casa de Leis, não sabemos, pode ser
uma semana, pode ser um mês, seis meses, um ano, ou até dois anos, não importa, mas
eu digo a vocês, e pode ter certeza que eu terei um mandato popular, que tem a cara do
povo, a cara do meu povo de Pontal do Paraná, do qual eu tanto me orgulho, do qual eu
tanto amo. Como mulher, como cidadã, como moradora de Pontal do Paraná, dedico
este mandato a todos aqueles que sonham com uma política que seja instrumento de
transformação social e melhorias para nossa terra. Assim eu assumo o compromisso
com todo o meu povo de Pontal do Paraná. Eu agradeço, agradeço às orações, agradeço
o povo mais uma vez que aqui está presente, me coloco à disposição, o que precisar.
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Não serei a Vereadora dos 362 eleitores que confiaram em mim, serei sim a Vereadora,
pelo tempo que ficar nesta Casa de Leis, de todo o povo de Pontal do Paraná. Contem
comigo, conte comigo, senhor Presidente, conte comigo senhores Vereadores, senhora
Vereadora, não estou aqui para dividir, estou aqui somente para somar, e aquilo que for
bom para o povo de Pontal do Paraná, estarei junto com o nossos povo. Deus abençoe
vocês e muito obrigada pela recepção. 1º SECRETÁRIO: Vereador Sene.
VEREADOR SENE: Meu boa noite a todos, senhores Vereadores, senhor Presidente,
às Vereadoras, à minha esposa que está aqui presente, à minha netinha maravilhosa, que
veio fazer uma visita pro vovô, a qual pra mim é um prazer recebe-la aqui nessa Casa.
Voltando a falar sobre a Vereadora Débora, pra mim acho que eu ganhei dois presentes,
por se tratar do mesmo partido, do PSC, a qual a gente participou com várias reuniões,
vários comícios, e também o outro presente é o meu presidente Jaime, que assumiu a
Secretaria, ele tá rindo lá, mas é legal né Jaime, você foi um cara essencial na minha
campanha, foi um presidente que levou tudo certinho, prestação de contas da parte
minha de Vereador, então eu ganhei dois presentes. E seja bem vinda Pastora Débora,
eu sei do teu potencial, de tudo o que você fez já nessa Casa, não conseguiu por um
jeito, mas a Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão de
Deus, a qual também eu levei duas vezes, como diz o outro, duas paulada, e na terceira
eu não levei, então é dessa forma. Então desde já eu agradeço por você também aceitar
esse desafio e somar com nós esse cargo aí, que você sabe que não é fácil, mas também
não é difícil. Segundo eu quero agradecer também ao pessoal que veio do Regional, o
Rudinei que tá fazendo um belo trabalho em Pontal do Sul, Pontal do Paraná, pra mim
Rudinei, você foi um cara essencial, a qual a gente convidou você, pegou e não mediu
esforços, a qual também o seu Pedro da patrola, que é mais conhecido como Pedro da
patrola, que não tem medido esforços seu Pedro, por ajudar o povo de Pontal, a qual
vocês tá vendo as indicações que a gente tá fazendo, e a gente tá conseguindo fazer
graças à vocês, à equipe de vocês. Enfim, ao todo povo também, que necessita, que
precisa. Também quero agradecer ao meu assessor Thiago, que não tem medido
esforços de andar na rua e ver a dificuldade, porque também pra mim não seria fácil se
eu não tivesse alguém me ajudando. Também aqui a presença do Dunga, um grande
amigo, parceiro que está aí com nós, enfim, em todos que tão aí, meu muito obrigado e
Deus abençoe a todos. 1º SECRETÁRIO: Vereadora Nega. VEREADORA NEGA:
Boa noite Presidente, boa noite Vereadores, população aqui presente. Bom, sou até
suspeita, né Vereadora? Eu me despedi da senhora há dois anos atrás, e hoje a minha
parceira tá aqui. E falar da Débora é tão fácil, porque quando eu cheguei nessa Casa,
uma das pessoas que eu mais me identifiquei, ou foi a pessoa que eu me identifiquei, foi
ela, e pra mim foi uma tristeza muito grande quando eu voltei e ela não, e por voto a
senhora voltaria e eu não, porque eu fiz muito menos voto que a senhora. Mas enfim,
suas palavras foram perfeita, realmente é isso, Deus faz as coisa certinho, não era
naquele momento, mas é agora, e eu espero que não seja uma semana, 15 dias, eu
espero que a senhora possa ficar aqui dois anos com a gente, eu sei do teu trabalho e eu
sempre falo, a política tem dois lados, mas não pode ter uma coisa, que é a falsidade, e a
gente se identificou muito, a gente tinha várias divergências nos Projetos, mas você
nunca me traiu e você sempre foi fiel a mim “Nega, esse eu não vou.”, e isso eu vou
levar pro resto da minha vida. É suspeito eu falar? É, porque é uma pessoa que eu amo
de paixão, torço mesmo, quero que fica, espero que daqui dois anos a gente possa voltar
junto, porque minha admiração por você é grande e quero desejar uma boa sorte pra
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você, tenho certeza que você veio pra somar, não veio pra dividir, somamos muito e eu
tenho certeza que de novo nós vamos somar muito pra população. Também não posso
deixar de dar os parabéns pro Pastor Ismair, que tava de níver né pastor? Fez festa mas
não me chamou, mas tudo bem. Mas quero desejar tudo de bom pro senhor também,
felicidades sempre. E pastora, você sabe que pode contar comigo pra qualquer coisa, a
tua vinda aqui foi, pra mim foi ótima, tô super feliz, não poderia deixar, você sabe que
na outra Sessão eu falei, então assim, eu não poderia deixar de receber você hoje,
porque você sabe que eu gosto de montão de você. Então seja bem vinda mais uma vez
e espero que possamos fazer uma parceria muito grande entre nós todos, não só entre eu
e você, porque a gente já tem um trabalho lá atrás, mas eu tenho certeza que você veio
somar e vai somar muito. Parabéns, sucesso. 1º SECRETÁRIO: Vereador Oseias.
VEREADOR OSEIAS: Senhor Presidente, senhoras Vereadoras, senhores Vereadores,
demais pessoas aqui presente, pra mim hoje é motivo de orgulho de estar juntamente
com a Vereadora Débora, a qual já tivemos quatro anos juntos, por força do destino ou
por Deus não querer, como falou a Vereadora, tudo o que a gente faz é da vontade de
Deus, e Deus não faz nada pra gente se não for a hora. Mas está retornando novamente
após um ano e meio, eu estava torcendo que a senhora tivesse retornado antes, mas a
força do destino não deu. Torço que a Vereadora Elinete permaneça no cargo de
Secretária pelo menos por dois anos, Vereadora Débora, pra que a gente possa
continuar. Conheço tua competência como pessoa, conheço tua competência como
profissional e como política também. Quero agradecer os seus familiares por estarem
aqui na torcida pela Vereadora, pode ter certeza, Vereadora Débora, você já conhece
como que eu sou, se eu tiver que falar alguma coisa pra senhora eu vou falar, se eu tiver
que não falar eu não falo. Quero estar junto com você para somar nesse município, você
sabe que sempre eu falei, eu não sou Vereador, eu estou Vereador, eu estou aqui à
disposição da comunidade pontalense, do povo pontalense. Esse município nosso tem
muito a ser construído ainda, e essa construção desse município depende bastante de
nós políticos, como também depende da população, que às vezes a população espera
muito por nós políticos, às vezes, Vereadora Débora, você sabe disso, que as pessoas
falam lá na esquina “Ah, fulano de tal não manda limpar a rua” “O fulano de tal que é
Vereador não contrata médico” mas às vezes não sabe que não é o Vereador que
contrata, que não é o Vereador que tem uma máquina, que não é o Vereador que tem o
potencial de construir. Nós temos que legislar e fiscalizar o Executivo, mas nós estamos
à disposição aqui Vereadora, para o que der e vier por esse povo pontalense, eu sempre
falo que eu faço a minha parte, nós Vereadores fazemos nossa parte, o Legislativo, já
estou aqui há quase dez anos como Vereador, final do ano agora completa dez anos, o
Legislativo tem cumprido com a parte dele. Às vezes o Executivo deixa a desejar, mas
nós temos que puxar a orelha do Secretário, do Diretor, e principalmente do Prefeito
quando ele estiver errando. Aqui ninguém é contra o Prefeito, ninguém é contra
Secretário, ninguém é contra servidor público nenhum, nós somos contra a
incompetência de alguns que tem, que alguns estão lá, são incompetentes e não aceitam
que sejam incompetentes e não conseguem fazer andar. Mas eu acredito muito no
Prefeito Marcos Casquinha, que está acertando a equipe aos poucos, espero que ele
venha a acertar essa equipe e por o município pra trabalhar. Já chamou a segunda
Vereadora pra ser Secretária e tá vindo suplentes pra Câmara, suplentes com
conhecimento já de bagagem, que sabem como trabalhar. Então Vereadora Débora,
parabéns pelo retorno, conte com esse Vereador, estamos junto aí. O que for bom pro
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povo de Pontal, o que for bom para o município de Pontal estou junto, o que for mal
para o município de Pontal e para o povo de Pontal eu estou fora. Muito obrigado
senhor Presidente. 1º SECRETÁRIO: Vereador Juvanete. VEREADOR JUVANETE:
Boa noite senhor Presidente, Vereadores, Vereadoras, comunidade aqui presente, hoje é
bonito né, a Casa tá cheia, tem que vir sempre, toda terça-feira tem que tá assim ó.
Parabéns pela...vocês vieram aqui, então é sinal que vocês tão acompanhando a política,
estou muito feliz e vocês tão aqui presente aqui. Hoje eu quero fazer aqui um
agradecimento ao Secretário de Obras, Niuton Compadre, que a comunidade da Chácara
São Pedro tá uma...as ruas tava muito precária lá, fazia tempo que não passava as
máquina, então na semana passada trabalhou a semana toda na Chácara São Pedro,
então a comunidade ficou muito contente lá, não é só pedido do Vereador aqui, mas eu
acho que tem pedido também de vários Vereador na Chácara São Pedro. Então em
nome de todos os Vereador, a comunidade tá agradecendo lá, que realmente deu uma
melhorada bastante pra comunidade da Chácara São Pedro lá. Em segundo lugar, eu
quero, até que me lembrou da Pastora Débora hoje que ela assumiu como Vereadora
aqui, na gestão passada ela fez assim, acho que uma indicação que teve um casamento
comunitário, acho que foi você que fez, né Vereadora? Então comunicando a população
de Pontal do Paraná que agora em novembro vai ter Casamento Universal Comunitário.
Então aquelas pessoas que não tão...são...não casou ainda com papel, então vai ser
gratuitamente em novembro, é procurar a Secretaria da Cidadania, que vai ter o
casamento comunitário também. Pastora, eu quero...Vereadora Pastora Débora que é
mais conhecida né, então fiquei muito feliz de você tá retornando e a gente ficou quatro
anos junto aí, e você tá aqui com a gente, no mesmo momento também a gente teve uma
perca, que foi a nossa Vereadora Elinete, mas quem ganhou foi a população de Pontal
do Paraná, por quê? A Secretaria da Saúde realmente está caminhando, acho que vai ter
uma grande Secretária, porque competência ela tem e conhecimento ela tem. Eu, na
semana passada estive fazendo uma visita lá na Secretaria e já ouvi que o ambiente da
Secretaria já tá totalmente diferente, as pessoas mais alegres, mais comunicativas, você
chegava lá, muitas vezes não era muito, não tava aquela alegria. Então a partir que a
Vereadora Elinete assumiu a Secretaria, eu vi que realmente a alegria tomou conta da
sala, até o jeito das pessoas conversar, o ambiente melhorou bastante. Então eu tenho
certeza que ela vai fazer um bom trabalho, se depender dos Vereadores aqui, tenho
certeza que todos...pode contar com os Vereadores que vão tá tudo junto com ela, dando
apoio pra ela. E realmente a gente...ela saiu daqui, assumiu a pasta e nós ganhamos
também uma grande parceira, que é a nossa amiga Pastora Débora aí, a Vereadora, que
realmente vai nos ajudar bastante, conhecimento e capacidade ela tem, quem vai ganhar
então vai ser a população de Pontal do Paraná, porque eu sei que quando os Vereadores
trabalham unido e o Prefeito trabalha unido, não é nós que vamos ser beneficiado, vai
ser realmente a população de Pontal do Paraná. Então parabéns pra você, que pode
contar com nosso nobre amigo aqui, você sabe que aqui é parceria total e todos os
Vereador também. Muito obrigado a todos. 1º SECRETÁRIO: Todos os oradores já
fizeram o uso da palavra, senhor Presidente. PRESIDENTE: Bom, queria parabenizar a
Pastora Débora, seja bem vinda nesta Casa de Leis, e eu não tenho dúvida nenhuma, que
isso só vai ter, só vai contribuir com a sua experiência, essa pessoa dinâmica, essa
pessoa do diálogo, uma pessoa que compreende e tenho certeza que nós vamos estar de
portas abertas pra você e não tenho dúvida nenhuma que vamos aprender muitas coisas
com você, seja bem vinda, parabéns pastora. Ordem do dia. Está em discussão única o
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Requerimento protocolado sob Processo Legislativo nº 802/2018, apresentado pelos
Vereadores, que: “Requer o Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Zilda Afonso
Orsioli, ocorrido no dia 19 de agosto de 2018.” Está em discussão. Em votação. Os
Vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contra levantemse. Aprovado o requerimento. Figura em pauta para a próxima Sessão Ordiária: O
Anteprojeto de Lei nº 098/2018; o Anteprojeto de Lei nº 099/2018; o Anteprojeto de
Decreto Legislativo nº 001/2018; o Anteprojeto de Decreto Legislativo nº 002/2018; a
Proposta Orçamentária da Câmara Municipal de Pontal do Paraná para o exercício de
2019. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão, marcando a
próxima para o dia 28 de agosto de 2018, às 18:00 horas. Está 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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