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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 4º PERÍODO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO
PARANÁ, REALIZADA EM 28 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, Osni Alves de Abreu, Rosiane Rosa Borges, Sinedir da Rosa
Cardozo, Rony Peterson Moroz e Weldson da Silva Brandão. PRESIDENTE: Havendo
número legal dos senhores Vereadores e senhoras Vereadoras e com a graça e a
proteção de Deus, declaro aberta a 23ª 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 22ª 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 22ª Sessão
Ordinária. Às dezoito horas do dia 21 de agosto de 2018, o senhor Presidente declarou
aberta a Sessão. Devido ao afastamento da Vereadora Elinete, o senhor Presidente
convidou sua suplente, a senhora Débora Domingues Soares a prestar juramento, assinar
o termo de posse, e após, assumir seu lugar na plenária. 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 Pastora Débora: Iniciou
cumprimentando os presentes. Agradeceu a Deus, à família, aos amigos e especialmente
povo de Pontal do Paraná. Disse que o tempo que esteve fora desta Casa de Leis foi o
tempo que Deus quis, e que está assumindo no tempo que deveria assumir. Desejou uma
boa gestão à Vereadora licenciada Elinete, que melhorasse a Saúde em Pontal, pois era
sua área de formação. Vereador Sene: Fez uso da Tribuna para falar sobre a Vereadora
Pastora Débora, que estava muito feliz de ter sua companhia como Vereadora. Após,
agradeceu ao pessoal da administração das ruas de Pontal, que estavam de parabéns pelo
bom trabalho. Finalizou agradecendo ao seu Assessor, que não mede esforços para
ajudá-lo. Vereadora Nega: Fez uso da palavra para parabenizar a Vereadora Pastora
Débora, dizendo que estava muito feliz por ela estar aqui, e esperava que ficasse o fim
do mandato na Casa. Vereador Oseias: Iniciou parabenizando também a Vereadora
Pastora Débora, e disse torcer para que a Vereadora fique ao menos dois anos, pois
sabia de sua competência, pondo-se à disposição da mesma. Vereador Juvanete: Usou
sua fala para agradecer ao Secretário de Obras, pois as ruas da Chácara São Pedro que
estavam precárias foram arrumadas. Comunicou também que haveria um casamento
comunitário em novembro. Parabenizou também a Vereadora Pastora Débora,
lamentando a saída da Vereadora Elinete, porém feliz com sua vinda, pois seria o
melhor para o município. Não havendo mais oradores, o senhor Presidente passou à
ordem do dia, onde foram aprovados os Votos de Pesar pelo falecimento da senhora
Zilda Afonso Orsioli. Figurou em pauta para a próxima Sessão os Anteprojetos de Lei
nº 098 e 099/2018; os Anteprojetos de Decreto Legislativo nº 001 e 002/2018; a
Proposta Orçamentária da Câmara Municipal de Pontal do Paraná para o exercício de
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2019. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a Sessão,
marcando a próxima para o dia 28 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: Não há
expediente a ser lido, senhor Presidente. PRESIDENTE: 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: Não há oradores inscritos, senhor
Presidente. PRESIDENTE: Ordem do dia. Está em primeira discussão o Anteprojeto de
Lei nº 098/2018, que capeia a Mensagem nº 095/2018, protocolado sob Processo
Legislativo nº 0741/2018 e de iniciativa do Poder Executivo, que: “Autoriza o Poder
Executivo a outorgar escritura de imóvel e dá outras providências.” Está em discussão.
Em votação. Os Vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem
contra se levantem. Aprovado em 1ª votação. Está em primeira discussão o Anteprojeto
de Decreto Legislativo nº 001/2018, protocolado sob Processo Legislativo nº 0768/2018
e de iniciativa da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, no qual: “Ficam
aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal, de Responsabilidade do Prefeito
Municipal Rudisney Gimenes, relativas ao exercício financeiro de 2012.” Está em
discussão. VEREADORA NEGA: Peço a palavra, senhor Presidente. Bom, primeiro
eu queria agradecer a presença do Rudão né, Doutora Vergínia, Murilo, que hoje a gente
tá aprovando aqui as contas do Doutor Gimenes, e eu não poderia deixar de falar
algumas coisas. Bom, quem conheceu a gestão dele sabe o tanto que foi feito, o tanto de
obras que foi realizado, deixado, e uma coisa que eu admirava muito era a união da
equipe, eles tinha planejamento, eles tinham união, e isso marcou muito. O mando do
Gimenes, ele era firme no que falava e quando decidia fazer alguma coisa, era feito, e
foi realizado com muito sucesso, muitas obras foram deixadas, foi um cara que marcou
na história, não é porque morreu que a gente fala, porque geralmente a gente fala assim
“Ah, quem morreu agora é bonzinho.” Não, ele era um cara difícil de se lidar, eu mesmo
tinha muitos problemas com ele, a gente não se bicava, mas como Prefeito eu não tenho
nada a falar dele, foi um cara que marcou Pontal, um cara que fez história. Então hoje,
mais do que nunca, óbvio que a gente com certeza vai aprovar as contas do Gimenes.
VEREADOR OSEIAS: Pra discutir, senhor Presidente. Eu não podia deixar de
também de manifestar aqui. Eu, como servidor público, trabalhei com o saudoso
Gimenes, depois como Vereador também, ele foi uma pessoa que mostrou a sua
competência dentro do município, como o político, como o proprietário de vários
imóveis, como pontalense. Uma pessoa que tinha a sua opinião própria. Quando ele
queria que fizesse ele mandava fazer, então foi um Prefeito que teve as suas
dificuldades, mas também fez muito por esse município. Sei que tive algumas
divergências com ele, mas sempre o respeitei e ele também sempre me respeitava,
porque eu também...não vou dizer que eu seja tão fácil de interpretar, mas eu sei ouvir
as pessoas, e o saudoso Doutor Gimenes, ele era respeitado, a comunidade respeitava.
Hoje até pra mim é orgulho de votar favorável às contas dele, porque o trabalho que ele
fez nesse município, a história dele até hoje, nesses 20 e poucos anos de Pontal do
Paraná, o único Prefeito que fez a reeleição, tirando ele ninguém mais conseguiu, até
tentaram. Então ele demonstrou durante oito anos que esse município tem como crescer,
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porque se ele cresceu em oito anos, nós não podemos estabilizar e ficar só esperando,
nós temos que cada vez aumentar mais. Parabéns Rudão pelo saudoso Gimenes, deixou
sua história aqui em Pontal do Paraná, e você continua aqui em Pontal, cada poucos dias
vejo você por aí, precisar deste Vereador, estou à disposição, sendo pro bem do
município, você com teus imóveis aqui, com certeza que você continua investindo no
município, parabéns pra você. VEREADOR JUVANETE: Presidente, também queria
deixar aqui o meu voto de...vamo aprovar as contas do Doutor Gimenes. Quando ele
estava aqui em vida a gente aprovou as conta dele, então foi realmente um Prefeito que
realmente trabalhou muito pelo nosso município, e eu queria hoje estar aqui ele presente
aqui, mas infelizmente ele não está aqui hoje, mas eu fico muito feliz, ele que
me...praticamente...hoje sou Vereador por segundo mandato, então tenho que agradecer
muito ao Doutor Gimenes, porque ele que me incentivou a estar na política ajudando a
população de Pontal. Então fico muito feliz e parabéns ao meu amigo Rudão. Eu vejo
aqui hoje aqui a equipe, o Murilo que trabalhou com o Doutor Gimenes, o Jaime,
Secretário também que tá hoje Secretário do Casquinha, tava aí também na gestão do
Doutor Gimenes também, fez uma grande parceria, fez um belo trabalho. Então
realmente ele deixou um legado muito grande, e o ex-Secretário do Doutor Gimenes
hoje tão aqui trabalhando junto com o Prefeito, hoje atual Marcos Casquinha. Então
Rudão, parabéns, Doutora Vergínia também, parabéns a todos. VEREADOR SENE:
Discutir... VEREADORA DÉBORA: Bom, eu penso assim, falar do Gimenes pra mim
eu não tenho dificuldade nenhuma, a palavra que eu tenho pra ele, pra família, que eu
tive oportunidades, e eu fui muito assim, ajudada politicamente pelo Doutor Gimenes, e
a palavra que eu tenho, que me lembra muito bem ele assim é gratidão. Que foi assim,
como a maioria dos Vereadores aqui falaram, todos nós tivemos divergências políticas,
porém falar da pessoa dele hoje pra mim, ele sempre foi um homem muito determinado,
um homem posicionado, o que sempre me admirou. Eu, politicamente olhando pra ele,
que quando a gente, nós íamos conversar com ele, ele era muito claro, se era pra fazer
ele falava “Vamos fazer”, se não desse na hora ele falava “Não dá pra fazer”, e isso eu
vejo com os meus olhos como política que é bem por aí mesmo, porque não adianta
você ficar enrolando, vamos ver, vamos ver, vamos ver, e o Doutor Gimenes não era
assim. Então eu tenho boas lembranças dele, tivemos assim, um bom relacionamento
desde a primeira campanha política nós trabalhamos juntos, a família, os filhos desde
pequeno, então realmente é uma história. Então hoje não se faz presente aqui conosco,
mas a família permanece conosco e realmente deixou um legado político para o nosso
município de Pontal do Paraná. Então fica bem claro, a minha palavra para a família é
gratidão. Era isso, senhor Presidente. VEREADOR SENE: Pra discutir, senhor
Presidente. Eu também não vou deixar de falar do Doutor Gimenes. Como a Pastora
Débora falou, ele era uma pessoa bem determinada, uma pessoa correta, eu saí duas
vezes candidato a Vereador, a qual eu creio que se ele tivesse hoje, ele seria mais feliz
do que eu como Vereador, porque toda vida ele falava pra mim, e duas vezes que eu saí
eu fiz um trato com ele, que se eu virasse suplente ele me puxaria, ele só não me puxou
porque eu fiquei como segundo colocado e eu cobrei ele e ele falou “Sene, a gente
combinou no primeiro, não no segundo.”, então ele foi muito correto, muito. Então hoje
pra você é um prazer, tá todo mundo falando, Rudão, todos os Vereadores, a população
inteira, que ama o teu pai, mesmo não tando mais conosco, e nós passamos essa alegria
pra você, esse amor pelo que teu pai deixou aqui em Pontal do Paraná, o carinho, se ele
tivesse hoje aqui ele também teria por nós, e eu mais ainda. E retorno a falar pra você,
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hoje eu queria que ele tivesse aqui pra ver e sentado aqui, que era um prazer pra ele, eu
acredito que mais pra ele do que pra mim, porque a gente se dava muito bem, Doutor
Gimenes era uma palavra, sim sim e não não. Quero deixar o meu carinho, meu abraço
pra você e continue nesse trabalho e Deus te abençoe. 2º SECRETÁRIO: Pra discutir,
senhor Presidente. Eu também não poderia deixar nesse momento de tecer alguns
comentários a respeito da pessoa do Gimenes. Gimenes era um homem de
posicionamento firme, de posição constante. Às vezes era difícil conversar com ele,
porque quando ele dizia não, não tinha jeito, não voltava, e às vezes a gente queria de
outro jeito e ele com aquele jeitão dele ele conseguia levar. Pontal do Paraná deu muita
sorte em ter tido o Gimenes como Prefeito, são poucas as obras que você encontra em
Pontal do Paraná hoje, um pouco do patrimônio que o município tem que você não vê
ali uma marquinha do Rudisney Gimenes. A você, Rudão, eu diria assim sabe, gostar do
pai sabe, gostar das pessoas é fácil, agora sentir orgulho sabe, a gente ainda tem pessoas
que não conseguem sentir orgulho do pai, eu me sentiria orgulhoso em ter tido um pai
como o teu, não tô dizendo aqui que não sinto orgulho do meu, mas você pode se sentir
orgulhoso do pai que teve, e por tudo que ele fez por Pontal do Paraná, eu acho que não
seria justo hoje se a gente deixasse de comentar sabe, o que o Gimenes fez por Pontal do
Paraná, o amor que ele tinha por essa cidade. E não seria diferente no caso da aprovação
das contas, que a gente tem certeza que tudo o que ele fez por Pontal ele fez com
carinho, ele fez com zelo e do meu voto aqui, com certeza, se depender do meu voto vai
ser aprovada essas contas dele. PRESIDENTE: Antes de dar início a votação,
comunico aos Senhores Vereadores que para rejeitar o Decreto Legislativo, é necessário
dois terços dos votos contrários. Está em votação nominal, onde os vereadores que
forem a favor do Anteprojeto de Decreto Legislativo dirão Sim, e os que forem contra,
dirão Não. Solicito ao Senhor 1º Secretário que realize a chamada nominal dos senhores
Vereadores e em seguida me passe o resultado da votação. 1º SECRETÁRIO: Pastora
Débora. VEREADORA DÉBORA: Sim. 1º SECRETÁRIO: Juvanete. VEREADOR
JUVANETE: Sim. 1º SECRETÁRIO: Manfrine. VEREADOR MANFRINE: Sim. 1º
SECRETÁRIO: Marco Rocha. Sim. Vereadora Nega. VEREADORA NEGA: Sim. 1º
SECRETÁRIO: Oseias. VEREADOR OSEIAS: Sim. 1º SECRETÁRIO: Vereador
Osni. VEREADOR OSNI: Sim. 1º SECRETÁRIO: Vereador Polaco. VEREADOR
POLACO: Sim. 1º SECRETÁRIO: Vereador Sene. VEREADOR SENE: Sim. 1º
SECRETÁRIO: Vereador Weldson Baiano. 2º SECRETÁRIO: Sim. 1º
SECRETÁRIO: Vereador Binho. PRESIDENTE: Sim. 1º SECRETÁRIO: Onze
votos Sim, senhor Presidente. PRESIDENTE: Com onze votos sim, em Primeira
Votação o Anteprojeto de Decreto Legislativo nº 001/2018 aprovado. Está em primeira
discussão o Anteprojeto de Decreto Legislativo nº 002/2018, protocolado sob processo
legislativo nº 0769/2018 e de iniciativa da Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização, no qual: “Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal, de
Responsabilidade do Prefeito Municipal Edgar Rossi, relativas ao exercício financeiro
de 2015.” Está em discussão. VEREADORA NEGA: Peço a palavra, senhor
Presidente. Então, a gente analisando aqui, a gente gostaria de pedir mais um tempo pra
gente avaliar mais. Então nesse momento eu gostaria de pedir vistas do Projeto.
PRESIDENTE: Os Vereadores que forem a favor do pedido de vista, permaneçam
sentados, os Vereadores que são contra o pedido de vista se levantem. Aprovado o
pedido de vista. Está em discussão única a Proposta Orçamentária da Câmara Municipal
para o Exercício de 2019, protocolado sob Processo Legislativo nº 0754/2018 de
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iniciativa da Mesa Executiva. Está em discussão. Em votação. Os Vereadores que forem
a favor permaneçam como estão. Os que forem contra se levantem. Aprovada em
votação única. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão,
marcando a próxima para o dia 04 de setembro 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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