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ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 4º PERÍODO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO
PARANÁ, REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO 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, Rony Peterson Moroz, Rosiane Rosa Borges, Sinedir da Rosa
Cardozo 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 37ª Sessão Ordinária
da 6ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa do 4º Período da Câmara Municipal de Pontal
do Paraná. Solicito ao senhor 2º Secretário que realize a leitura do Resumo da Ata da
36ª Sessão Ordinária, conforme determina o Artigo 82 do Regimento Interno da Casa.
Câmara Municipal de Pontal do Paraná, Estado do Paraná. Resumo da Ata da 36ª
Sessão Ordinária. Às dezoito horas do dia 27 de novembro de 2018, o senhor Presidente
declarou aberta a Sessão. Solicitou ao senhor 2º Secretário que realizasse a leitura do
resumo da Ata da 35ª Sessão Ordinária, que em seguida foi aprovada pelo senhor
Presidente. O senhor Presidente 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 seu
uso da Tribuna para parabenizar a Escola Municipal Anita Miró Vernalha, que pela 2ª
vez foi premiada com 25 mil reais, recebidos pelo Concurso “MPT na Escola”,
realizado no FIEP. Falou sobre a abertura da CPI, devido ao falecimento da servidora
Shell, onde disse ter sido uma negligência médica. Vereador Juvanete: Iniciou sua fala
dando apoio a Vereadora Nega em relação à investigação na CPI. Falou sobre pessoas
roubando fiação da instalação elétrica do postinho do Jardim Canadá, o que dificulta o
trabalho dos servidores que precisam atender a população. Finalizou falando sobre os
entulhos jogados nas ruas do município, pedindo a limpeza tanto do Executivo quanto
dos moradores, para manutenção da rua limpa. Vereador Marco Rocha: Fez uso da
Tribuna para agradecer a Caravana que foi de Pontal à Curitiba para a XV Convenção
Nacional da Micro e Pequena empresa. Não havendo mais oradores, o senhor Presidente
passou à ordem do dia, onde foi aprovado em votação única o requerimento de Voto de
Pesar à servidora Shelleiny, ocorrido no dia 21 de novembro de 2018. Foi lido pelo 1º
Secretário naquela noite Requerimento solicitando a abertura de CPI para apurar os
atendimentos nos Pronto Atendimentos de Saúde 24 Horas do Município, onde o
mesmo nomeou os Vereadores Oseias Leal, Marco Rocha e a Vereadora Nega para
compor a Comissão. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou
encerrada a Sessão, marcando a próxima para o dia 04 de dezembro 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: Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Ofício
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437/2018. Convite para entrega de Certificados. O Município de Pontal do Paraná vem
por meio deste, convidá-los e aos demais Vereadores para a entrega de certificados dos
cursos de capacitação aos prestadores de serviços no terminal de embarque marítimo em
Pontal do Sul. Atendimento ao Turista e Iniciação ao Turismo, realizados em parceria
com o SEBRAE e Paraná Turismo para as empresas que atuam no terminal de
embarque em Pontal do Sul, dia 11/12/2018, local: antigo alojamento da Techint, o
endereço é Rua Pardal, balneário Pontal do Sul, às 14 horas. Marcos Fioravante,
Prefeito e Jaime Luís, Secretário Municipal de Desenvolvimento. Gabinete Prefeito.
Ofício 324/2017. Assunto: Resposta ao Ofício nº 051/2018 referente ao auto do P.A. nº
13395/2018. Em atenção às requisições apresentadas por meio de ofício supracitado,
temos a informar neste momento, conforme se considerando o número de informações a
serem levadas para instruir os processos legislativos, com base no Artigo 67, Inciso VII
da Lei Orgânica do Município de Pontal do Paraná, solicito a dilatação do prazo por
mais 30 dias. Sendo o que temos para o momento, colocamo-nos a seu dispor para
eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Marcos Fioravante, Prefeito
Municipal. Guarda Mirim de Pontal do Paraná. Ofício 033/2018. A Associação de Pais
e Amigos da Guarda Mirim de Pontal do Paraná, pessoa jurídica de direito privado,
devidamente inscrita no CGC/MF sob número 18.350.784/0001-43, declarada utilidade
pública pela Lei Municipal nº 022/2014 e com sede provisória à Rua Professor Cleia, nº
391, balneário Leblon, Município de Pontal do Paraná - Paraná, vem respeitosamente à
presença de Vossas senhorias convidar: Solenidade Cívico Militar Mirim. Pauta:
Formatura dos alunos da Guarda Mirim de Pontal do Paraná, entrega das condecorações
aos alunos que participaram da Operação Verão 2017/2018 junto à Polícia Militar;
Entrega das condecorações aos alunos que participaram da Operação Maio Amarelo
2018, junto com a Guarda Civil Municipal de Pontal do Paraná; Entrega de certificados
aos alunos participantes do Curso de Inglês e dos cursos de treinamento de Taekwondo;
Entrega de certificados aos voluntários de 2018; Encerramento das atividades 2018. Dia
15/12/2018, sábado, às 15:00 horas, local: PROVOPAR Praia de Leste. Desde já
agradecemos sua presença, lembramos que caberá a Vossa Senhoria, enquanto
representante legal de Vossa Instituição, a entrega de honrarias aos agraciados. Wagner
Perim, Presidente. Câmara Municipal de Pontal do Paraná, Comissão Parlamentar de
Inquérito. Ofício 01/2018. Por meio deste informamos a composição da Comissão
Parlamentar de Inquérito instaurada na Sessão Ordinária do dia 27 de novembro de
2018. A CPI fica assim composta: Rosiane Rosa Borges, Vereadora Nega Presidente;
Vereador Marco Rocha Relator; Vereador Oseias Leal Membro. Aproveitamos para
solicitar a Vossa Excelência o Processo na Íntegra. Certos de sua pronta atenção desde
já agradecemos e aguardamos os trâmites legais para darmos início aos trabalhos que
possam ser de nossa competência. Vereadora Nega, Presidente. Comissão Parlamentar
de Inquérito. Processo Legislativo nº 1195/2018. Ofício 04/2018. Conforme portaria
067/2018, Artigo 4º, referente à CPI instaurada sob processo legislativo nº 1195/2018,
solicitamos que seja disponibilizado a esta Comissão a seguinte infraestrutura física e
funcional: Sala para realização das reuniões e depoimentos, apoio jurídico, funcionário
para otimização de materiais de expedientes, documentos necessários e elaboração das
Atas, equipamentos que se fizerem necessários para o desenvolvimento dos trabalhos,
entre outros. Certos de seu pronto atendimento, desde já agradecemos e nos colocamos
à sua inteira disposição. Vereadora Nega, Presidente. Câmara Municipal de Pontal do
Paraná. Convite. A Câmara Municipal de Pontal do Paraná tem a honra de convidá-los
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para a apresentação Auto do Natal Iluminado, no Palácio Professor Getúlio Serafim do
Nascimento. Apresentação da banda Sem Limites, dos alunos da Escola Especial Ilha
do Saber. Local: Sede da Câmara, Data: 11/12/2018 às 19:00 horas. Fabiano Alves
Maciel, Presidente. Gabinete Vereador Marco Rocha. Indicação 127/2018. Venho
através desta, solicitar a Vossa Excelência, que determine a secretaria competente que
sejam tomadas as devidas providências com urgência, desde estudos, reparos,
manutenção, limpeza, revitalização à desobstrução do canal Olho D’água, localizado no
Balneário Ipanema. Faço tal solicitação atendendo à pedidos de moradores, veranistas e
turistas, que a 20 anos se queixam do descaso por parte dos órgãos públicos, pois
ocorreram diversos prejuízos devido aos alagamentos causados pelas chuva e muitos
transtornos à população em geral. Encaminho em anexo documentos e abaixo assinados,
no qual foram já protocolados na Prefeitura Municipal e encaminhado cópia a
Procuradoria Municipal, Defesa Civil, Ministério Público, RPC TV e outras mídias.
Marco Rocha. Gabinete Vereador Binho. Ofício 129/2018. Venho através desta,
solicitar a Vossa Excelência, que determine a Secretaria competente que providenciem a
manutenção e reparos nos Chuveirinhos Públicos das Praias de Pontal do Paraná. Faço
tal solicitação visando a melhoria e qualidade da prestação de serviços aos moradores,
veranistas e turistas do Município de Pontal do Paraná. Vereador Binho. Gabinete
Vereadora Nega. Indicação 126/2018. A Vereadora que a presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos
Fioravante que determine ao Departamento competente a melhoria da rede de
iluminação pública com substituição e/ou manutenção das lâmpadas na rua das
araucárias no balneário Pontal do Sul. Vereadora Nega. Gabinete Vereador Sene,
Indicação 128/2018. Venho através desta, solicitar a Vossa Excelência, que determine a
secretaria competente que providenciem a abertura e continuação da Rua Pintassilgo,
localizada no Balneário Mangue Seco em Pontal do Sul. Faço tal solicitação atendendo
a solicitação de moradores, que necessitam da abertura e continuação da referida rua.
Vereador Sene. Todos os expedientes já 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 SECRETÀRIO: Vereador Marco Rocha. Boa tarde Vereadores,
Vereadoras, Presidente, pessoal aqui presente e pessoal de casa. Primeiro assunto que eu
queria colocar agora na parte a gente teve uma reunião com a equipe da Prefeitura, que
é a Romilda, diretora de vigilância e saúde, e a Ana Paula de recursos naturais. Elas
vieram fazer um pedido, e todos os Vereadores já se empenharam e se comprometeram
a ajudar, a gente fazer uma campanha de combate ao foco do mosquito da dengue. Nós
não temos casos aqui ainda graças a Deus, mas já pensando na temporada né, e sabendo
que a gente tem que fazer a nossa parte, e nós como líderes, todos os Vereadores se
prontificaram a fazer um vídeo, uma campanha mesmo de mobilização, pra que a
população também faça a sua parte. Ela tem déficit de pessoal humano pra fazer esse
trabalho? Tem, são só duas pessoas que correm o município, então elas têm muita
dificuldade. E fizeram um apelo, quase que um pedido de socorro pra gente também
poder ajudar. Mas eu gostei que todos os Vereadores se prontificaram, cada um vai
fazer a sua live, o seu vídeo e vai fazer a sua campanha, porque não dá pra deixar
acontecer que nem aconteceu em Paranaguá, que a gente teve uma experiência trágica, e
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a gente sabe que o foco tem, mas tem que o morador se conscientizar. A outra
situação...primeiro eu quero agradecer o pessoal da guarda né, de novo aí o Wagner e a
Vani, e parabenizar pelo trabalho que vocês fizeram nesse ano. Eu como moro vizinho
ali do batalhão da polícia eu acompanho todo sábado e sei que dia de semana também
tem as atividades e sempre falo desse projeto aqui, que eu sou apaixonado, gosto muito,
parabéns pra vocês aí. Mas hoje eu recebi uma ligação, e aí vindo pra Câmara parei ali
em Ipanema com alguns moradores e eles solicitaram um pedido ali, que eu tenho
acompanhado, até eles têm feito um trabalho de limpeza de canal nesse mandato, mas
ali em específico em Ipanema tá trágico, porque me parece que não entra, não consegue
entrar as máquinas pra fazer limpeza. Então na gestão passada tinha uma draga que ela
fazia esse trabalho, e como não tem feito desde já alguns anos, eles relataram e tem
mapeado, tá aqui o processo, e esse mapeamento que eles fizeram é um trabalho
fantástico, de todas as ruas, fizeram reunião, tem abaixo-assinado aqui, com mais de 40
assinaturas, mais de 60 assinaturas, tá aqui ó, me disponibilizaram uma cópia disso aqui,
na Prefeitura já tem uma cópia do processo, mandaram pra TV, mandaram pro
Ministério Público e não teve resposta, e o rapaz entrou no sistema, tá parado isso aí lá
no gabinete. Então assim, eu falei olha, se você já fez tudo isso, já protocolou, já fez, fez
reuniões, abaixo-assinado, Ministério Público e não teve uma resposta, eu falei eu vou
tentar, eu vou fazer, vou fazer o possível, vou fazer indicação. Até porque quando a
gente tem uma certa restrição na Prefeitura as indicação da gente fica lá nas gavetas, não
sei se vai ajudar ou vai atrapalhar, mas que eu vou fazer eu vou. Eu acho assim pela foto
aqui e o levantamento que eles fizeram, tem como fazer, e aí não tem uma fiscalização,
tem um pessoal lá que coloca manilha que era um metro, coloca de 80, de 60cm,
fizeram muro em cima de valeta e não tem, eu não consigo entender. Por que só ali em
Ipanema né? Então eu me prontifiquei, vou lá falar com o Secretário, vou falar com o
pessoal, mas como ele falou que já tá lá protocolado já desde junho e tá no gabinete
ainda, então eu acho que o gabinete tá com algum problema lá, entendeu? Então só
queria colocar isso aí que eu achei um absurdo né, uma demanda dessa, e essa última
chuva que teve agora esses dias, o pouquinho já tem foto e vídeo lá, ele levanta água
mesmo ali, não tem pra onde ir. Então tem que fazer uma abertura, como ele já tem
mapeado, estudo, ruas, aonde passa o canal, acho que o pessoal teria que ir lá, in loco lá
a equipe da Prefeitura, falar o que que vocês fizera? Então vamo levantar e vamos fazer,
e fazer o trabalho. Simples assim, eu vejo que seria isso aí. Seria só isso Presidente,
obrigado. Vereador Juvanete. VEREADOR JUVANETE: Boa tarde, boa tarde a todos,
Presidente, Vereadores, comunidade aqui presente, a Vani de Borba que tá aqui com o
Wagner, que fazem um trabalho belíssimo na Guarda Mirim, então mais uma vez
parabéns. O que me traz hoje na Tribuna aqui, na semana passada a gente fez algumas
reivindicações, eu fiz em nome de todos os Vereadores ali no trevo de Praia de Leste,
tava muito, quem vem do Jardim Canadá ali na rua Copacabana, então tava muito ruim
ali na saída. Então essa semana o Secretário Niuton Compadre junto com a sua equipe
foi lá em conseguiu dar uma melhorada, então já mais um caso resolvido ali em Praia de
Leste. E também eu pedi a limpeza na regional de Praia de Leste, como também é
outros Vereador também pede em todos os balneário, em Praia de Leste na semana
passada, essa semana né, foi feito uma limpeza também, mas infelizmente você passa
hoje, faz a limpeza, amanhã você passa, você vê os entulho de volta quase no mesmo
local que foi retirado. Então muitas vezes os Vereador são criticado nas mídias sociais,
mas ele não sabe qual é o problema que tem na sua rua. Então eu peço assim à
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comunidade, você sabe em qual, ou o Vereador ou Vereadora, liga pro Vereador ou
Vereadora e faz a cobrança, porque daí é mais fácil da gente resolver, porque muitas
vezes a gente não consegue ver todas as dificuldades que a população tem no seu
balneário, entendeu? Não é, acho que na realidade tinha que ser assim: O Prefeito, o
Secretário ter um equipe na rua, como tem o regional né, que faz o trabalho, mas muitas
vezes não chega no ouvido do Secretário ou do Vereador ou do Prefeito. Essa semana
também me ligaram, que tava muito na entrada da Copel, tava uma cratera ali, me
ligaram, fui lá, então hoje já tá resolvido também. Então a população quando liga,
orienta o seu Vereador ou Vereadora, sempre tão trabalhando e correndo atrás dos seus,
dando a resposta à população. Ali na rua do Dinho, na esquina da Polícia Civil, teve
colocado também no Face ali, já foi resolvido também ali mais um trabalho que foi
realizado pela Secretaria de Obras. Então é assim, se o Vereador estiver, pode, eu não
tenho problema nenhum, se marcar meu nome no Face lá eu vou lá e corro atrás, como
outros Vereadores também faz a mesma coisa, mas muitas vezes a gente é criticado e
não sabe qual é o motivo, porque a gente “ah rua tal tá lá o buraco lá” mas a gente não
sabe, eu não ando em todas as ruas de Pontal do Paraná. Então aquelas pessoas que
achar que precisa de alguma coisa na rua, vamo lá, coloca o nome do Vereador lá, cobra
do seu Vereador, se votou pro seu Vereador, vai lá tentar resolver, se não resolver
vamos cobrar o Secretário, então muitas vezes a gente é criticado, mas não sabe o
motivo. Outra coisa pessoal que eu quero comunicar vocês, domingo tem a grande final
do campeonato de todas as modalidades, foi começou um campeonato bacana ali na
AMOSI, ali no Santa Terezinha, e domingo vai ser a final, vai ser o dia todo, vai ter lá
todas as modalidades, feminino, masculino, acho que vai ter também uma piazadinha
também vai ter. Então domingo, você que não conhece a Associação AMOSI, vai lá pra
você ver que lugar bacana, que lá tem tudo, tem parquinho, tem futevôlei, tem uma
praça muito bacana. Então domingo com certeza vai ser uma atração o dia todo com a
grande final que vai ter, então convido a todos o povo pontalense, vão lá pra você ver
como que é bem cuidado, e... 2º SECRETÁRIO: Só uma parte Vereador, sem querer
interromper, eu vi que você ficou com dificuldades que o senhor não lembrou o nome, é
que eu sou da região, ali o nome é Balneário Itapuã. E eu gosto sempre de falar, porque
as pessoas acham que o Corpo de Bombeiros de Pontal do Paraná fica no balneário
Santa Terezinha, e não é, dali do Corpo de Bombeiros até o Porto Fino é balneário
Itapuã, e os moradores ali às vezes se queixam disso, porque...eu mesmo demorei um
pouquinho pra pegar, mas por morar perto né, então a sede da AMOSI fica no balneário
Itapuã, Santa Terezinha é um pouquinho pra cá. Obrigado. VEREADOR JUVANETE:
Então a Vereadora Nega mora no balneário Itapuã, Vereadora? Vai domingo lá né
Vereadora? É isso aí então, era só isso. Então, população de Pontal, vamos lá, marca o
Vereador que você votou lá, sem problema nenhum, vão lá marcar ele lá, e vamo cobrar
do Secretário, Vereador vai lá cobrar do Secretário e do prefeito também. Muito
obrigado. Todos os oradores já fizeram o uso da palavra, senhor Presidente.
PRESIDENTE: Comunicado. Comunico aos Senhores e Senhoras Vereadoras que
serão discutidos e votados os Projetos que tratam dos anexos da PPA, LDO e o Projeto
da LOA, em Sessão Extraordinária a ser convocada para a próxima terça feira, dia 11 de
dezembro às 17 horas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão,
marcando a próxima para o dia 11 de dezembro de 2018, às 18:00 horas. 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
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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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