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ATA DA 68ª SESSÃO EXTRAORDINARIA DA 6ª LEGISLATURA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 4º PERÍODO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO
PARANÁ, REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 17:00 HORAS.
Fabiano Alves Maciel: É registrada a presença dos senhores Vereadores: Débora
Domingues Soares, Juvanete José Pereira, Manfrine da Silva, Marco Antônio Bueno da
Rocha, Oseias Leal, Rony Peterson Moroz, Rosiane Rosa Borges e Sinedir da Rosa
Cardoso. Os Vereadores Osni Alves de Abreu e Weldson da Silva Brandão justificaram
suas ausências. PRESIDENTE: Havendo número legal dos senhores Vereadores e
senhoras Vereadoras e com a graça e a proteção de Deus, declaro aberta a 68ª Sessão
Extraordinária da 6ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa do 4º Período da Câmara
Municipal de Pontal do Paraná. Convido o Vereador Polaco para assumir a 2ª
Secretaria. Solicito ao Senhor 1º Secretário que realize a leitura do Ofício Circular nº
034/2018 e do Edital nº 033/2018. 1º SECRETÁRIO: 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 11, 12 e 13 de dezembro de 2018, às 17:00
horas. Fabiano Alves Maciel Presidente. Edital nº 033/2018. 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, Resolve: Convocar
Extraordinariamente a Câmara Municipal de Pontal do Paraná, nos dias 11, 12 e 13 de
dezembro de 2018, às 17:00 horas, a fim de discutir e votar as seguintes matérias: Em
discussão e votação o Anteprojeto de Lei nº 132/2018, que capeia a Mensagem nº
120/2018, protocolado sob Processo Legislativo sob nº 940/2018, e de iniciativa do
Poder Executivo, que “Altera os anexos I e II do PPA - Plano Plurianual, período 20192021, e dá outras providências.”; Em discussão e votação única a emenda ao
Anteprojeto de Lei nº 132/2018, protocolado sob Processo Legislativo nº 1181/2018;
1181/2018, apresentada pelo Vereador Marco Rocha. Em discussão e votação o
Anteprojeto de Lei nº 133/2018, que capeia a Mensagem nº 126/2018, protocolado sob
Processo Legislativo nº 941/2018 e de iniciativa do Poder Executivo, que: Súmula:
“Altera os Anexos da Lei nº 1842/2018.” Em discussão e votação única a Emenda ao
Anteprojeto de Lei nº 133/2018, protocolada sob Processo Legislativo nº 1005/2018,
apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em discussão e
votação única a Emenda ao Anteprojeto de Lei nº 133/2018, protocolada sob Processo
Legislativo nº 1160/2018, apresentada pelos vereadores. Em discussão e votação única a
Emenda ao Anteprojeto de Lei nº 133/2018, protocolada sob Processo Legislativo nº
1182/2018, apresentada pelo Vereador Marco Rocha. Em discussão e votação o
Anteprojeto de Lei nº 134/2018, que capeia a mensagem nº 127/2018, protocolado sob
Processo Legislativo nº 942/2018 e de iniciativa do Poder Executivo, que: Súmula:
“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pontal do Paraná para o exercício
financeiro de 2019. ” Em discussão e votação única a Emenda ao Anteprojeto de Lei nº
134/2018, protocolada sob Processo Legislativo nº 1165/2018, apresentada pelos
vereadores. Em discussão e votação única a Emenda ao Anteprojeto de Lei nº 134/2018,
protocolada sob Processo Legislativo nº 1192/2018, apresentada pela vereadora Nega.
Em discussão e votação única a Emenda ao Anteprojeto de Lei nº 134/2018,
protocolada sob Processo Legislativo nº 1193/2018, apresentada pela vereadora Nega.
Em discussão e votação única a Emenda ao Anteprojeto de Lei nº 134/2018,
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protocolada sob Processo Legislativo nº 1191/2018, apresentado pelo Vereador Marcos
Rocha. Em discussão e votação única a Emenda ao Anteprojeto de Lei nº 134/2018,
protocolada sob Processo Legislativo nº 1183/2018, apresentada pelos Vereadores
Marco Rocha e Binho. Em discussão e votação única a Emenda ao Anteprojeto de Lei
nº 134/2018, protocolada sob Processo Legislativo nº 1198/2018, apresentada pelo
Vereador Binho. Em discussão e votação única a Emenda ao Anteprojeto de Lei nº
134/2018, protocolada sob Processo Legislativo nº 1184/2018, apresentada pelo
Vereador Juvanete.Em discussão e votação única a Emenda ao Anteprojeto de Lei nº
134/2018, protocolada sob Processo Legislativo nº 1196/2018, apresentada pelo
Vereador Juvanete. Em discussão e votação única a Emenda ao Anteprojeto de Lei nº
134/2018, protocolada sob Processo Legislativo nº 1197/2018, apresentada pelo
Vereador Juvanete. Em discussão e votação única a Emenda ao Anteprojeto de Lei nº
134/2018, protocolada sob Processo Legislativo nº 1172/2018, apresentada pelo
Vereador Oseias. Em discussão e votação única a Emenda ao Anteprojeto de Lei nº
134/2018, protocolada sob Processo Legislativo nº 1171/2018, apresentada pelo
Vereador Oseias. Em discussão e votação única a Emenda ao Anteprojeto de Lei nº
134/2018, protocolada sob Processo Legislativo nº 1194/2018, apresentada pelo
Vereador Oseias. Em discussão e votação única a Emenda Modificativa ao Anteprojeto
de Lei nº 134/2018, protocolada sob Processo Legislativo nº 1203/2018, apresentada
pelo Vereador Sene. Em discussão e votação única a Emenda Modificativa ao
Anteprojeto de Lei nº 134/2018, protocolada sob Processo Legislativo nº 1147/2018,
apresentada pelo Vereador Sene. PRESIDENTE: Antes de iniciar a votação comunico
aos senhores vereadores que iremos realizar a votação hoje por item da numeração
conforme enviado para os senhores e senhoras vereadoras, para ficar mais fácil dos
mesmos acompanharem a votação. Está em primeira discussão o Item nº 1, referente ao
Anteprojeto de Lei n.º 132/2018, 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. 2º SECRETÁRIO: Pra discutir senhor Presidente. Primeiramente
eu gostaria de dizer eu não irei votar em nenhuma das emendas e nem na LDO e LOA
primeiro porque eu acho que o planejamento feito está muito falho se você pagar a
saúde e a educação é um exemplo a nossa o nosso orçamento hoje pra 2019 na saúde na
educação ele está batendo quase 31 % o problema nosso não é dinheiro o problema
nosso é gestão saúde nós estamos batendo quase 20. 62% também digo pra vocês
também digo pra vocês o problema da saúde do Pontal do Paraná não é dinheiro , o
problema da saúde de Pontal do Paraná é gestão e esta questão não está ligada nos atuais
secretários esse problema é dês do início do mandato nós estamos falando só de
educação e saúde em mais de 10 milhões de reais que estão deixando de ir para outras
pastas e tentando tapar um buraco de uma má administração e eu vejo que está faltando
pessoas técnicas nos lugares que deviam estar outra situação como eu que eu quero que
o município cresça que ele se desenvolva e fortaleça se eu pego no orçamento que vem
pra gente votar , uma questão que eu coloco na assistência social praticamente 2
milhões de reais e eu coloco na secretaria de desenvolvimento de 500 e poucos mil
reais. Qual é o? Quem que gera impostos? quem que gera taxas pro nosso município é
os nossos comerciantes , quem emprega é o comerciante industrias nós não temos ,
quem emprega que se emprega e gera também é o nosso profissional liberal nós estamos
falando disso nós estamos falando de uma secretaria com orçamento de nem 500 mil
reais que é o desenvolvimento certo 580 pra ser mais exato nós estamos falando de uma
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secretaria de assistência social é de quase 2 milhões de reais ou seja eu prefiro,
ninguém está dizendo que não tem que cuidar do menos favorecido , mais nós
precisamos fazer com que as pessoas saiam dessa situação e precisamos incentivar com
que elas cresçam e cresça como pessoa financeiramente profissionalmente eu vejo
muitas falhas no planejamento como que eu quero que a secretaria de adaptação e
assuntos fundiários se ela trabalha com 51 mil reais de orçamento anual isso é uma
vergonha eu estou falando em 10 milhões de reais que estão deixando que está indo pra
saúde pra educação problema de gestão e digo mais a própria obras hoje ela foi dividida
em duas pastas que é obras e meio ambiente nós estamos falando em 15 milhões e 200
mil reais e como é a situação nossa , nós não estamos falando de problema de dinheiro
nós estamos falando de problema de gestão não tem como não podemos deixar essa
coisa assim , então eu e particularmente não acredito no valor da receita colocada aqui
tenho minhas dúvidas baseado nisso me abstenho de todas as emendas. Todas me
perdoem os Vereadores eu sei que vieram com as mais boas das intenções colocar essas
emendas ,mais as emendas que nós colocamos ano passado pelo menos as minhas elas
nem foram atendidas ainda isso é a maior esperança falsa que você dá , você fala pra
população você comenta e nada acontece e ainda vão lá conversar com você de outra
pasta e pedi pra que seja trocada a tua emenda e mesmo assim ela não acontece , vejo
problema de gestão não vejo problema de dinheiro se não sebe planejar se não sabe
dividir o orçamento então eu acho que a gente está com um grande problema. Só
ficamos pensado em mandar dinheiro e repasse disso e repasse daquilo, mais eu não
vejo gestão não vejo planejamento futuro e preventivo, só isso presidente.
PRESIDENTE: Está em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como
estão. Os que forem contra levantem-se. Aprovado em 1ª Votação. Está em discussão
única o Item nº 2, referente a Emenda ao Anteprojeto de Lei n.º 132/2018, que trata a
alteração dos Anexos da PPA 2019/2021, de iniciativa do Vereador Marco Rocha, que:
“Inclui o valor de R$ 70.000,00 para a Implantação do Centro de Eventos e Exposições
no exercício de 2019.” Está em discussão. 1º SECRETÁRIO: Pra discutir senhor
Presidente. Assim é essa proposta estava no PPA de 2020 a gente puxou ela pra 2019
por uma questão Vereador Polaco de cumprir com as nossas obrigações como
legislativo o executivo não está cumprindo mesmo com as obrigações dele isso em
emenda impositiva em indicação tudo, me parece que é assim tem um entrave lá dentro
que eu não si o que acontece então, mais a nossa parte nós vamos fazer e todos
Vereadores que colocaram a emenda alguns até desistiram eu coloquei uma emenda
impositiva mais como está na Lei Orgânica do município teoricamente ele não é
obrigado a fazer pela Lei então mais moralmente ele tinha que fazer a tender o pedido
dos Vereadores que é a demanda da rua . Então em 2019 nós vamos alterar a Lei
Orgânica já conversamos com o Presidente e o diretor da Casa pra que ele cumpra o que
é de direito nosso que é a emenda impositiva é a única maneira que nós temos de
direcionar algum em algumas áreas seja ela qual for 50 % já é da saúde e o restante é
pra gente colocar melhorar nós colocamos portais eu e o Presidente no orçamento
passado nem sequer foi chamado eu coloquei um recurso pra causa animal mias nem
perto passou , mais ninguém teve a coragem de dizer assim como a gente vai fazer
como que a gente pode fazer , então assim nós fazemos nossa parte Vereador e eu vou
continuar fazendo. PRESIDENTE: A palavra Vereador. Nós tivemos nossa emenda
impositiva em conjunto do Portal da entrada do nosso município e eu também fiz uma
emenda com a cobertura pra academia pra escola especial em Praia de Leste também
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não fomos comtemplados com essa emenda. 1º SECRETÁRIO: Infelizmente,
infelizmente. PRESIDENTE: Infelizmente. 1º SECRETÁRIO: Então assim chega ser,
porque ai o que acontece né a própria opinião pública população fala lá a Câmara não
está fazendo, tá todos estão fazendo da sua maneira da forma que eles acham certo a
onde colocar o recurso, mais executivo a palavra já diz executivo não executa, então
assim o que nós temos que fazer assim fica até uma situação meio delicada porque nós
não temos o poder de chegar lá e falar Prefeito da sua caneta aqui da sua mão aqui que
eu vou explicar pro senhor como se assina isso e como se faz. Só se fizer isso de outra
forma não tem ele faz o que é de interesse dele e de alguns dele o resto o que não for
dele que ele diz não é meu está fora com as palavras dele o que não é meu está fora e
mesmo os dele ele não atende que dirá eu que diz que sou oposição , mais não sou
posição tudo que eu questionei aqui foi embasado , então assim vou colocar essa
emenda peço o voto se vai sair eu não sei não acredito porque eu tentei remanusear o
resto do recurso dentro da própria pasta Presidente pra não prejudicar o orçamento não
vou tirar lá não dentro da própria pasta só porque tem que ter uma dotação lá e a gente
sabe que esse recurso aqui é muito pouco , então tem que trazer recurso de fora tem que
deixar de gastar dinheiro do jeito que é gastado e investir mesmo no turismo e investir
onde gera renda onde gera mesmo onde as coisas acontece não em licitações que nós
estamos vendo que pelo amor de Deus. Então assim eu vou continuar fazendo até o
último dia do meu mandato e vou tentar né a manha eu tenho uma reunião com o
Prefeito pra levar algumas demandas pra ele que faz mais de três meses ou quatro meses
sei lá, que eu não entro na sala dele, mais eu tenho que levar pro Prefeito porque eu
tento levar pra algum secretario não acontece eu vou no Prefeito em fim mais a emenda
seria essa e isso foi mais um desabafo. 2º SECRETÁRIO: Só pra continuar a fala para
o senhor ver como estamos Vereador. Em 2016 o nosso compromisso com a folha de
pagamento questões patronais ele era nem 36 milhões de reais nós estamos
teoricamente colocando em votação pra 2019 quase 51 milhões reais em folha nós
testamos falando de quase 16 milhões de reais a mais e cabe à onde está a diferença no
município nós estamos apurando e eu tenho os dados aqui apresento pro senhor de
35772 se eu quiser ser mais exato estamos indo pra 50 milhões e dezesseis mil e uns
quebrados é muito dinheiro em folha cabe a diferença nós estamos com um problema
muito sério a gestão passada ela não foi perfeita , mais ela está sendo exaltada está
sendo ludibriada enaltecida devido ao problema dessa gestão teve falhas gritantes a
ponto várias , mais a nossa eu coloco hoje como Vereador nessa cabeira nessa gestão
nós estamos conseguindo ser piores muito pior só pra comentar e pro senhor vê a nossa
situação a Vereador. PRESIDENTE: Está em votação. Os vereadores que forem a
favor permaneçam como estão. Os que forem contra levantem-se. Aprovada a Emenda.
Está em primeira discussão o Item nº 3, referente ao Anteprojeto de Lei n.º 133/2018, de
iniciativa do Poder Executivo, que: “Altera os Anexos da Lei nº 1842/2018 - LDO.”
Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam
como estão. Os que forem contra levantem-se. Aprovado em 1ª Votação. Está em
discussão única o Item nº 4, referente a Emenda ao Anteprojeto de Lei n.º 133/2018,
que trata a alteração dos Anexos da LDO, de iniciativa da Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização, que: “Acrescenta os Incisos 3 e 4 no artigo 17 da Lei
Municipal nº 1842/2018 – LDO, com o objetivo de autorizar os Vereadores a apresentar
as Emendas Impositivas. “Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que
forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contra levantem-se. Aprovada a
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Emenda. Está em discussão única o Item nº 5, referente a Emenda ao Anteprojeto de Lei
n.º 133/2018, que trata a alteração dos Anexos da LDO, de iniciativa dos Vereadores,
que: “Acrescenta o art. 3º no Anteprojeto de Lei nº 133/2018, no qual altera o artigo 27º
da Lei Municipal 1842/2018 – LDO, onde reduz o limite de 35% para 20% do Poder
Executivo e Legislativo para abertura de créditos adicionais suplementares. “Está em
discussão. 1º SECRETÁRIO: Pra discutir senhor Presidente. De novo esse aqui na
última votação do orçamento eu propus uma emenda de 5 % e eu perdi a votação e
agora tente para o Prefeito que a gente estava engessando o Vereador Polaco que
orçamento aqui não existe a gente tenta arrumar concertar porque sinceramente, eu
propus uma emenda de 20 % o Presidente assinou comigo aqui tem assinatura do
Vereador Juvanete, mais ele pediu pra retirar e essa terceira assinatura agora é do Oseias
ou é da Pastora Débora? Oseias assinou e tem uma assinatura aqui só quero citar o
nome. PRESIDENTE: É o Vereador Oseias! 1º SECRETÁRIO: É o Oseias e ai
ficamos eu o Presidente e o Vereador Oseias com assinatura no requerimento essa
emenda aqui nós já discutimos na sala do Presidente e a gente sabe nós todos sabemos
da importância disso da importância do legislativo da importância que é nós abaixar
esse limite não existe eu pesquisei tentei entrar nos 399 município mais o pai Google
diz lá quando você entrar , eu não ainda não consegui achar um município que tenha 35
% de limite de remanejamento de recurso não existe nós trabalhamos em 2017 com o
ex Prefeito Edgar deixou um limite de 35 % em 2018 nós conseguimos baixar pra 20 e
conseguimos claro que dá um pouco de trabalho atua um pouco nessa área de fiscalizar
e é uma das acredito das mais importantes funções nossas aqui como Vereadores
fiscalizar ver a onde ele está gastando o dinheiro que ele tem que mandar pra cá e nós
vamos dizer que sim ou que não aconteceu o caso de nós irmos contra em algumas
situações de recurso que está tendo gasto desnecessário em situações que sabemos deus
como ia ser , mais eu já sei o resultado dessa votação claro , mais eu defendo ela até o
ultimo dia. Eu agradeço o apoio do Presidente e do próprio Oseias que assinou que é
favorável e os Vereadores eu respeito todos respeito a gente teve uma conversa boa já
tínhamos conversado sobre isso ai eu achei que ia passar isso não é pra mim pro
Vereador Marco Rocha é pra Camara Municipal são pra todos os Vereadores é a nossa
função infelizmente se essa emenda aqui não passar 2019 , 2019 muito pouco nós
vamos ter o que fazer aqui, muito pouco 2018 deu um pouco de trabalho sim , porque
nós analisamos processo a processo , credito a credito que nem saiu nas redes sócias ai
esses dias que nós aprovamos Milhões pro executivo nós não aprovamos milhões pro
executivo nós ajustamos esse bendito orçamento ai que eles mandam tudo errado pra cá
e a gente tem que estar concertando tirando de uma caixinha o dinheiro e colocando em
outra caixinha esse é uma função que se tem uma equipe boa lá no planejamento e
planejasse mesmo como tem que ser feito não precisava nem ter limite ,mais a gente
sane que as vezes de última hora tem alguma emergência a gente sabe que o recurso as
vezes vem alguma verba que não está na dotação e a gente tem que trabalhar em cima
disso , mais se isso aqui hoje não passar é uma pena eu sinto pela Camara Municipal de
Pontal do Paraná, seria isso senhor Presidente. VEREADOR OSEIAS: Pra discutir
senhor Presidente. Eu assinei essa emenda porque é uma forma do nosso legislativo
fraco sobra um executivo mais fraco ainda nós fiscalizar acompanhar o que está
acontecendo nesse município , temporada vem ai acabou o ano e o trabalho pouco
aconteceu o remanejamento de verbas senhores e senhoras que estão aqui é uma forma
do executivo não comunicar o legislativo do que ele pode fazer com a porcentagem do
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orçamento que está sendo aqui agora apresentado uma emenda em 20% que no original
está a 35 eu acho que uma administração competente consegue trabalhar com 10% de
remanejamento , mais 20% é uma excelente margem 35 % é abandonar o legislativo
gente estou nesse município dês de 1999 sou servidor público municipal dês de 2001
sou morador desse município dês de 1997 nós não estamos executando nosso trabalho o
qual foram nos outorgado como Vereador e Prefeito como Prefeito e secretario com
secretario que não foram outorgados que foram nomeados e diretores e vem descendo
gente eu acredito independente da votação dessa emenda ou não 20% a gente vai
acompanhar um pouco mais o trabalho , mais nós temos que atuar muito melhor ,m
porque nós na prefeitura senhores Vereadores eu pelo menos não sei se os demais são
eu sou tratado lá como se fosse um servidor municipal eu sou tratado como se fosse um
diretor nem como um secretario eu só imagino os cidadões que chegam lá precisando
das coisas nunca é difícil eu levar um não lá na prefeitura sempre vou lá resolver algum
problema levo um não mais a maior parte não acontece , hoje ainda eu tive lá sai dela
triste fui comunicado senhores Vereadores que parece que nós vamos passar a
temporada com aqueles pontos de ônibus feito de lona lá ou tendas ou barraca como
seja. To fugindo senhor Presidente um pouco do foco da emenda entrelaça tudo nisso ai
porque o planejamento vi o desabafo do Vereador Polaco to fazendo como um desabado
eu nunca vi ao não ser numa estrada rural um ponto de ônibus feito de barraca aqui em
Pontal estou vendo e já está a bastante dia hoje eu fui comunicado na Prefeitura que não
vai ter mais os pontos de ônibus me parece que se desentenderam lá e cada um queria
uma coisa o empresário queria por alguns pontos de ônibus me parece que não vai mais
por gente se nós não mostrar a nossa cara pra população e executar nosso trabalho o
resultado vem nas urnas daqui dois anos porque nós estamos sendo muito omissos
independente senhores Vereadores eu assinei essa emenda muito consciente porque eu
sei que dá pra trabalhar eu sei que é uma forma do Legislativo fiscalizar um pouco mais
saber o que está acontecendo porque o orçamento vem pra cá com muitos erros nós
temos Sessão Extraordinária quase toda semana ou pelo menos a cada 15 dias a gente né
Presidente, pra corrigir erro no orçamento quando é remanejamento de verba 90 % foi
falta de planejamento e falta de pensar e pôr no orçamento , então está aqui minha
opinião sou favorável senhores Vereadores independente de cada um respeito a opinião
de cada um cada um tem sua opinião , mais nós temos que trabalhar com uma cabeça só
pensando em prol desse município , porque se cada um olhar pro seu interesse
simplesmente ou por uma cobertura as vexes você tem que deixar goteira dentro um
pouco pra sentir o quando dói um pingo de agua fria no inverno e nós estamos
acobertando quase tudo que acontece no executivo não sou oposição senhores
Vereadores sou o Vereador aqui fazendo ou tentando fazer meu trabalho tentando
ajudar o Prefeito e tentando ajudar secretários para que aconteça nunca fui oposição do
Prefeito Marcos Casquinha sempre falei isso. Quando eu preciso de algumas coisas eu
falo com ele sempre, ele me atendeu, faz alguns dias que eu não vou conversar, mas é
porque eu não vou conversar, não é que ele não me atendeu. Ele tem se esforçado, ele
tem vontade, mas não consegue acertar a equipe. Senhores Vereadores, conte com o
meu voto nos 20% dessa emenda. PRESIDENTE: Está em votação. Os Vereadores que
forem a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem-se. 2º
SECRETÁRIO: Só pra marcar que eu me abstenho. Primeiro porque eu ajudei a
aprovar os 35, segundo, hoje falei na sala, Vereador Marcos, e falo na sua frente e falo
publicamente, me arrependo como líder de ter ajudado nos 35, porém também fiquei
175

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
LIVRO ATAS
______________
Presidente
sabendo hoje, ontem da sua. Teve uma reunião a respeito dessa emenda, não fui
chamado, não fui convidado, acredito que o Executivo não está tendo condição mesmo
de administrar o dinheiro. Nós falamos aqui em remanejamento, nós falamos...mas
acredito que hoje a maior função nossa aqui não é nem legislar, é mais fiscalizar o
dinheiro que está sendo utilizado e muito mal utilizado. 1º SECRETÁRIO: Pra
discutir. Vereador, não teve reunião nenhuma pra discutir emenda, isso aí foi publicado,
tá lá pra todo mundo ver, uma reunião informal nós discutimos, porque era um tema que
eu já vinha discutindo isso aí faz horas, mas não teve reunião específica pra isso, senão
até porque o Presidente teria que convocar todos os Vereadores e discutir a matéria, mas
já tá publicado lá. Enfim, você diz que se arrependeu, mas arrependimento a gente pode
voltar atrás e né...mas se preferiu se abster, eu respeito também, mas não teve reunião
específica pra esse tema. 2º SECRETÁRIO: Vereador, a gente conversou ali na sala, o
senhor falou que ela pode ter tido, não estou dizendo que ela foi formal, mas ela houve
uma conversa, o senhor mesmo sabe que existiu o consenso de mais pessoas, eu não tô
questionando, como disse, eu acredito que ela é boa. PRESIDENTE: Só pra não sair do
foco. Está rejeitada a emenda. Está em discussão única o Item nº 6, referente a Emenda
ao Anteprojeto de Lei n.º 133/2018, que trata a alteração dos Anexos da LDO, de
iniciativa do Vereador Marco Rocha, que: “Acrescenta no Anexo da Secretaria
Municipal de Turismo, Desenvolvimento, Micro e Pequenas empresas e Micro
Empreendedor Individual, a Implantação do Centro de Eventos e Exposições no valor
de R$ 70.000,00.” Está em discussão. 1º SECRETÁRIO: Essa é só complementando
aquela emenda do centro de eventos, pra remanusear recurso dentro da pasta mesmo.
Está em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, os que
forem contra levantem-se. Aprovada a Emenda. Está em primeira discussão o Item nº 7,
referente ao Anteprojeto de Lei n.º 134/2018, de iniciativa do Poder Executivo, que:
“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pontal do Paraná para o exercício
financeiro de 2019.” Está em discussão. 2º SECRETÁRIO: Pra discutir, senhor
Presidente. Gostaria que os nobres Vereadores, se pudessem, eu não sei se todos
tiveram condição de poder olhar isso também, volto a dizer, não tenho total segurança
sobre os valores afirmados. Se vocês repararem de 2018 pra 2019 está sendo calculado
um aumento praticamente de 11 milhões e meio de reais em crescimento. Se vocês
colocarem 2019, 2020 e 21, a diferença é muito menor, de 2019 pra 2020 não dá dois
milhões e meio de reais, como é que 2018 pra 2019 tá dando 11 milhões e meio? Se eu
pegar 2020 pra 2021 tá dando seis! Senhores, volto a dizer, não acredito nesses valores,
não irei votar, me abstenho da votação dos valores aqui colocados. PRESIDENTE: Está
em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, os que forem
contra levantem-se. Aprovado em 1ª votação. Está em discussão única o Item nº 8,
referente a Emenda ao Anteprojeto de Lei n.º 134/2018, que trata a LOA, de iniciativa
dos Vereadores, que: “Altera o Art. 6º do Anteprojeto de Lei 134/2018, que autoriza os
Poderes Executivo e Legislativo a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite
de 20%, da despesa fixada no orçamento de 2019.” Está em discussão. 1º
SECRETÁRIO: Essa é a mesma emenda, senhor Presidente, que é a questão do limite,
que tinha que mexer na LDO e na LOA, então só pra esclarecer, mas como já não
passou numa, não acredito que vá passar na outra. Está em votação. Os vereadores que
forem a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem-se. Rejeitada a
Emenda. Está em discussão única o Item nº 9, referente Emenda ao Anteprojeto de Lei
n.º 134/2018, que trata a LOA, de iniciativa da Vereadora Nega, que: “Acrescenta no
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Anexo da Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$ 50.000,00 para a Aquisição de
equipamentos e materiais permanentes específicos para os Pronto Atendimentos do
Município.” Está em discussão. VEREADORA NEGA: Peço a palavra senhor
Presidente. Bom, eu gostaria de pedir o voto pra todos os Vereadores. A gente sabe
como tá a situação dos 24 horas, então eu quis colocar esses 50 mil pra que se possa
comprar o que tá faltando, e eu espero que saia do papel, né Vereador Marcos? Então só
gostaria de pedir o voto, que é os 50 reais da minha impositiva pro 24 horas, 50 mil,
desculpa. Está em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão,
os que forem contra levantem-se. Aprovada a Emenda. Está em discussão única o Item
nº 10, referente a Emenda ao Anteprojeto de Lei n.º 134/2018, que trata a LOA, de
iniciativa da Vereadora Nega, que: “Acrescenta no Anexo da Secretaria Municipal de
Educação, o valor de R$ 50.000,00 para Auxílios Financeiros a Estudantes.” Está em
discussão. VEREADORA NEGA: Peço a palavra senhor Presidente. Então, esse é
aquele projeto que a gente aprovou, e eu espero também que a gente possa beneficiar,
porque a gente fez uma matemática básica desses 50 mil, se realmente sair do papel a
gente consegue beneficiar 16 alunos por ano. Então se o Prefeito tiver vontade, força de
vontade, bom senso pra ajudar essa juventude, nós poderíamos colocar muito mais do
que 50 alunos pra tá estudando, então também peço o apoio de todos vocês.
PRESIDENTE: Está em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como
estão, os que forem contra levantem-se. Aprovada a Emenda. Está em discussão única o
Item nº 11, referente a Emenda ao Anteprojeto de Lei n.º 134/2018, que trata a LOA, de
iniciativa do Vereador Marco Rocha, que: “Acrescenta no Anexo da Secretaria
Municipal de Turismo, Desenvolvimento, Micro e Pequenas Empresas e Micro
empreendedor Individual, o valor de R$ 70.000,00 para a Implantação do Centro de
Eventos e Exposições.” Está em discussão. 1º SECRETÁRIO: De novo senhor
Presidente, é só pra incluir na LOA né, o anexo. PRESIDENTE: Está em votação. Os
vereadores que forem a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantemse. Aprovada a Emenda. Está em discussão única o Item nº 12, referente a Emenda ao
Anteprojeto de Lei n.º 134/2018, que trata a LOA, de iniciativa dos Vereadores Marco
Rocha e Binho, que: “Acrescenta no Anexo da Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos, o valor de R$ 80.000,00 para a ações de políticas públicas da causa animal.”
Está em discussão. 1º SECRETÁRIO: Pra se discutir, senhor Presidente. Eu agradeço
também você ter colocado 30 mil reais nessa causa, mas de novo, nós colocamos, eu e o
Vereador Baiano no ano passado, deu 92 mil reais e nada, não foi feito uma ação com
esse recurso, tomara que tenham, sei lá um maluco lá dentro que diga assim: “Não, esse
ano nós vamos fazer.” Tava aqui o Dione, que é o Presidente de uma associação que ele
trabalha, e é o Presidente do conselho da causa animal, a gente vê nas ruas, vê nos
grupos, e esse recurso, como eu participo do conselho, dá pra fazer muita coisa gente,
muita coisa, campanha de vacinação, castração, é muita coisa, e não é muito recurso, e o
retorno que ele dá pra comunidade e pra esse projeto é muito grande. Por que que não
foi feito em 2018 gente? Vamos tentar de novo Presidente, que bom que você tá junto
nessa, porque sei lá viu, é um apelo que eu faço, ainda bem que o Presidente tá aí, quem
sabe esse ano sai alguma coisa do papel e aconteça alguma coisa. Seria isso senhor
Presidente. VEREADORA NEGA: Uma parte. Eu tô em dúvida, porque se eu não me
engano no começo de 2018 foi feito castração sim, foi feito, a Prefeitura entrou com
medicação, teve uma clínica, não sei se foi da Camila, que eles começaram a fazer,
depois passou pra outro Secretário que não deu andamento, mas foi feita algumas
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castração sim. 1º SECRETÁRIO: Foi feito um mutirão voluntário com as veterinárias,
na época não foi nem usado esse, dessa emenda aqui, foi comprado alguns
medicamentos pra vacinação, tá tá tá, mas foi uma ação separada do que era a indicação
do projeto, que era credenciamento, cadastrar as famílias baixa renda, ou as protetoras
né. Essa já é uma ação que vinha já do ano passado já, essa movimentação entre as
protetoras, veterinárias, voluntárias, de fazer o mutirão, eles fazem isso em vários
municípios. Então foi uma ação separada, foi feito sim, mas não com o recurso dessa
emenda nossa, foi feito até com dispensa, que foi um valor baixo que foi gasto assim, e
foi gasto, foi castrado cento e trinta e poucos animais se eu não me engano, dessas
protetoras, um trabalho muito legal, tem que até agradecer as veterinárias e todos os que
tiveram envolvidos, foi muito legal. Até uma ação muito simples que eles fizeram, claro
que deu trabalho, foram cadastrar as protetoras, vacinar esses animais, tem que fazer
uma vacinação antes, pra depois fazer a castração, mas foi uma ação separada, não foi
usado com esse recurso que a gente repassou eu e o Baiano. VEREADORA NEGA:
Exatamente. Não, só pra deixar registrado, porque fica até chato né, porque foi feito
uma campanha sim, aonde elas se envolveram, e que bom que sem a emenda já fizeram,
agora com a emenda de vocês vão fazer melhor ainda, né Vereador? PRESIDENTE:
Se Deus quiser. 1º SECRETÁRIO: Tomara. PRESIDENTE: Está em votação. Os
vereadores que forem a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantemse. Aprovada a Emenda. Está em discussão única o Item nº 13, referente à Emenda ao
Anteprojeto de Lei n.º 134/2018, que trata a LOA, de iniciativa do Vereador Binho, que:
“Acrescenta no Anexo da Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$ 20.000,00 para
o Programa de Combate à Dengue.” Está em discussão. Peço o voto aos nobres
Vereadores, tivemos semana passada uma reunião com o pessoal que trata da dengue, e
existe foco sim, a gente ficou muito preocupado, existe foco no nosso município e eu fiz
essa emenda de 20 mil reais para o combate à dengue, peço o voto aos nobres
Vereadores. Está em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como
estão, os que forem contra levantem-se. Aprovada a Emenda. Está em discussão única o
Item nº 14, referente a Emenda ao Anteprojeto de Lei n.º 134/2018, que trata a LOA, de
iniciativa do Vereador Juvanete, que: “Acrescenta no Anexo da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, o valor de R$ 40.000,00 para a Revitalização da calçada da Orla
de Praia de Leste.” Está em discussão. VEREADOR JUVANETE: Pra discutir, senhor
Presidente. Eu peço o voto a todos os nobres Vereadores, esse 40 mil reais é daquela
emenda impositiva que eu vou destinar ao calçadão de Praia de Leste pra fazer a
revitalização, pra tentar melhorar mais ali a visão do calçadão ali, porque realmente tá
precisando ali de um banco, uma melhoria total no calçadão, então eu peço o voto a
cada um de vocês. PRESIDENTE: Está em votação. Os vereadores que forem a favor
permaneçam como estão, os que forem contra levantem-se. Aprovada a Emenda. Está
em discussão única o Item nº 15, referente a Emenda ao Anteprojeto de Lei n.º
134/2018, que trata a LOA, de iniciativa do Vereador Juvanete, que: “Acrescenta no
Anexo da Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$ 50.000,00 para a aquisição de
equipamentos e materiais permanentes específicos para as Unidades Básicas de Saúde.”
Está em discussão. VEREADOR JUVANETE: Pra discutir senhor Presidente. Então
eu peço aí o voto de todos os nobres Vereadores, esse é 50 mil reais destinados pra
Secretaria de Saúde pra comprar...ali manutenção básica ali o que precisar, tá bom?
PRESIDENTE: Está em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como
estão, os que forem contra levantem-se. Aprovada a Emenda. Está em discussão única o
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Item nº 16, referente a Emenda ao Anteprojeto de Lei n.º 134/2018, que trata a LOA, de
iniciativa do Vereador Juvanete, que: “Acrescenta no Anexo da Secretaria Municipal de
Esporte, o valor de R$ 10.000,00 para Auxílio Financeiro aos Atletas.” Está em
discussão. VEREADOR JUVANETE: Pra discutir senhor Presidente. Então pedindo o
voto dos nobres Vereadores aí, é 10 mil reais, porque na realidade eu ia colocar no
Fundo Municipal do Esporte, mas não tem a conta, então vou deixar na Secretaria de
Esporte, depois eles podem fazer o remanejamento, 10 mil reais. PRESIDENTE: Está
em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, os que forem
contra levantem-se. Aprovada a Emenda. Está em discussão única o Item nº 17,
referente a Emenda ao Anteprojeto de Lei n.º 134/2018, que trata a LOA, de iniciativa
do Vereador Oseias, que: “Acrescenta no Anexo da Secretaria Municipal de Educação,
o valor de R$ 35.000,00 para a Ampliação do CMEI Cavalo Marinho.” Está em
discussão. VEREADOR OSEIAS: Pra discutir senhor Presidente. Eu tive várias
conversas com a Secretária de Educação, hoje ainda conversei por telefone algumas
vezes com ela, sobre algumas coisas, necessidades da Secretaria de Educação. Como eu
queria investir ali no Balneário Primavera, no CMEI, porque ali tá pequeno o CMEI
pela quantidade de crianças que tem no município e principalmente naquela região, eu
previ 35 mil, mas isso aí é mais pra ter a rubrica, porque 35 mil quase não dá de fazer.
Mas ela, muito projeto hoje me surpreendeu a intenção de trabalho, algumas coisas
licitando já nos CMEIs, escolas, inclusive reforma ali no CMEI Primavera ela vai fazer,
Ouriço do Mar, Canoas, eu ia fazer uma emenda também pra fazer uma cobertura da
entrada do portão até a entrada do prédio, mas já está no projeto essa cobertura, que ela
já vai iniciar agora em janeiro a fazer. Eu acredito que a Secretária de Educação vai
fazer um excelente trabalho em 2019 pela quantidade de projetos que já está andando.
Então isso aí é necessidade, o espaço no Primavera tem, de ter a ampliação do CMEI
Primavera, então fica uma quadra toda, tem a quadra de esportes, os dois colégios, o
CMEI, e vai acontecer algumas salas ali que está necessitando. Peço o voto dos nobres
colegas, espero que o Prefeito dê cobertura para a Secretária, que aconteça essa obra em
2019 no balneário Primavera, que a população tanto precisa para pôr seus filhos.
PRESIDENTE: Está em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como
estão, os que forem contra levantem-se. Aprovada a Emenda. Está em discussão única o
Item nº 18, referente a Emenda ao Anteprojeto de Lei n.º 134/2018, que trata a LOA, de
iniciativa do Vereador Oseias, que: “Acrescenta no Anexo da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, o valor de R$ 15.000,00 para a Passarela no Jardim Canadá.”
VEREADOR OSEIAS: Pra discutir senhor Presidente. Essa emenda aí também,
senhores Vereadores, eu já apresentei no ano passado e não aconteceu. É uma
necessidade ali, uma solicitação dos moradores, e se faz necessário porque tem uma ou
duas passagens ali na Avenida do Mel, que tem o canal e a rua é na beira, ali para passar
lá pro lado da Chácara São Pedro, então é na Avenida do Mel esquina com a Rua Nova
França, é quase no final, pra baixo do colégio Ezequiel ali, uma passarela ou
manilhamento com pontilhão pra passar ali. Então 15 mil reais o Prefeito vai fazer
conforme a necessidade da população. PRESIDENTE: Está em votação. Os vereadores
que forem a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem-se. Aprovada
a Emenda. Gostaria de chamar o Vereador Vice-Presidente Sene para assumir a
presidência. PRESIDENTE SENE: Boa tarde a todos. Está em discussão única o Item
nº 19, referente a Emenda ao Anteprojeto de Lei n.º 134/2018, que trata a LOA, de
iniciativa do Vereador Oseias, que: “Acrescenta no Anexo da Secretaria Municipal de
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Saúde, o valor de R$ 5.000,00 para a aquisição de microscópio e R$ 45.000,00 para a
aquisição de material permanente em geral.” Está em discussão. VEREADOR
OSEIAS: Pra discutir senhor Presidente. Isso aí também, Vereador, é para o
departamento de Vigilância Sanitária, que é um departamento importante, são
microscópios para o pessoal da endemias, e os materiais permanentes também é, porque
tem um teste seletivo aí que vai contratar pessoas para trabalhar diretamente como
agentes de endemias, porque hoje a gente tem lá o pessoal que faz o trabalho, mas não
são de concurso como agentes de endemias. Então prevendo, porque o departamento de
Vigilância Sanitária não é só pra dar licença sanitária, ele faz, combate, faz prevenção,
faz fiscalização e isso aqui é pra comprar todo o material pro departamento pra dar
suporte para os agentes de endemias fazer um trabalho de prevenção, a dengue, a
doenças contagiosas e outras doenças e outras necessidades do departamento. Então são
cinco mil para compra do microscópio, que já tem dois microscópios lá, mas comprar
um maiorzinho um pouco para ter suporte, e 45 mil para material permanente aí para o
departamento de Vigilância Sanitária também para ajudar a Secretaria de Saúde. Eu
vejo que os Vereadores também quase todos fizeram emendas à Secretaria de Saúde,
todos nós pensamos em Saúde, pensamos melhorar. Espero que o Prefeito atenda esse
pedido, que no ano passado eu fiz para a compra de uma picape, foi 42 mil e alguma
coisa se eu não me engano, e foi comprado essa picape, o valor da emenda não deu né,
mas daí foi suplementado com outros valores do departamento de Vigilância Sanitária
mesmo, hoje eles tão usando lá no departamento uma picape comprada exclusivamente
para a Vigilância Sanitária. Então espero que seja atendido aqui, porque a Vigilância
Sanitária no município, ela depende de suporte técnico, de estrutura e de pessoal para
que funcione. Muito obrigado senhores Vereadores pelo voto que eu acredito que vocês
vão dar. PRESIDENTE SENE: Está em votação. Os vereadores que forem a favor
permaneçam como estão, os que forem contra levantem-se. Aprovada a Emenda. Está
em discussão única o Item nº 20, referente a Emenda ao Anteprojeto de Lei n.º
134/2018, que trata a LOA, de iniciativa do Vereador Sene, que: “Acrescenta no Anexo
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura o valor de R$ 50.000,00 para a
Construção de Rampa Pública.” Então, quero pedir aos nobres Vereadores este voto, eu
já fiz já a outra vez, eu também não tive sucesso sobre essa rampa pública, mas de
repente agora a gente vai ter sucesso. Então eu peço aos nobres Vereadores que me
ajudem nessa caminhada, que é uma rampa pública aí pra Pontal do Sul, que tá
precisando, até então é o pessoal que mora aqui no nosso litoral que tem uma grande
dificuldade em descer o seu próprio barco. Está em votação. Os vereadores que forem a
favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem-se. Aprovada a Emenda.
Quero chamar o Presidente Binho para tomar lugar. PRESIDENTE: Está em discussão
única o Item nº 21, referente a Emenda ao Anteprojeto de Lei n.º 134/2018, que trata a
LOA, de iniciativa do Vereador Sene, que: “Acrescenta no Anexo da Secretaria
Municipal de Saúde o valor de R$ 50.000,00 para a Aquisição de Veículo para o
transporte de doentes crônicos.” Está em discussão. VEREADOR SENE: Pra discutir,
senhor Presidente. Então, essa é uma outra emenda que a gente fez, impositiva, eu
preciso dos votos de vocês, a outra vez eu já pedi, eram um carro pra Saúde e a gente
mais uma vez não teve esse sucesso, mas eu acredito que agora a gente vai ter. Então eu
preciso dos votos de vocês, dos votos dos Vereadores, e é isso. VEREADOR OSEIAS:
Presidente. Vereador Sene, eu percebo aqui uma coisa, os Vereadores apresentando
emenda, mas parece que todo mundo desanimado. Gente, parece que aqui em Pontal do
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Paraná os Prefeitos quase não gostam de atender emendas de Vereadores, não é só dessa
gestão, da outra também. Tinha dificuldade, mas os Prefeitos aqui do litoral, aqui do
Pontal inclusivamente, estão sempre na Assembleia Legislativa com um piresinho na
mão lá pedindo auxílio aos Deputado, que os Deputado vão e apresentam emendas para
vir para o município. Então se o Deputado faz emenda pro Governo do Estado pra pedir
emenda pro município, o Deputado Federal faz emenda pro Presidente da República
pedindo emenda pros municípios e para os estados, por que que o Vereador pede pra sua
comunidade ou pro interesse do município e às vezes não são respeitados, nem
atendidos, vou falar a palavra, são desrespeitados, porque às vezes não são atendidos,
não vão fazer porque o Vereador pediu, às vezes até tinha intenção de fazer e não faz
porque o Vereador, porque acha que vai favorecer coisas diferentes. Se o Brasil todo
pensar assim, ninguém vai trabalhar mais, porque sempre vai favorecer alguém, um ou
outro não vai gostar, e a gente não consegue agradar todo mundo. Vereadores, nós
temos que fazer aquilo que eu falei há alguns dias atrás, nós temos que mostrar porque
nós somos Vereadores, que nós representamos a comunidade. Único legítimo
autoridade que representa o município e representa o povo se chama Vereadores no
município, Prefeito é Executor, executa a obra, ele manda os seus Secretários executar.
Então acho que nós temos que exigir mais respeito sobre essa Casa, senhor Presidente, e
sobre nós Vereadores. Nós não sabemos utilizar a força que nós temos, se nós se unir e
utilizar a nossa força para o bem do município vocês vão ver que o negócio anda, é que
nós amarelamos por pouca coisa. PRESIDENTE: Está em votação. Os vereadores que
forem a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem-se. Aprovada a
Emenda. VEREADORA NEGA: Questão de ordem senhor Presidente. Eu vou ter que
me retirar e o senhor sabe o motivo, então eu só espero que o senhor entenda, tá bom?
Obrigada PRESIDENTE: Ok, é por uma boa causa, né Vereadora? Conforme o Inciso
terceiro do Artigo Cento e Quarenta e cinco do Regimento Interno, os Vereadores
apresentaram Requerimento, solicitando a dispensa do prazo de 24 horas para que as
Sessões que ocorrerão nos dias 12 e 13 de dezembro sejam realizadas logo após o
termino desta. Está em discussão única o Requerimento. Em votação. Os Vereadores
que forem a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem-se. Aprovado
o Requerimento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão,
marcando a próxima para logo após o termino dessa. Está encerrada a 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 Antonio Bueno da Rocha
1º Secretário

Rony Peterson Moroz
2º Secretário
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ATA DA 69ª SESSÃO EXTRAORDINARIA DA 6ª LEGISLATURA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 4º PERÍODO, A SER REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE
2018 ÀS 17:00 HORAS, REALIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DA 68ª SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DO DIA 11/12/2018, EM RAZÃO DA DISPENSA DO
INTERSTÍCIO, CONFORME O PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 145 DO
REGIMENTO INTERNO.

Fabiano Alves Maciel: É registrada a presença dos senhores Vereadores: Débora
Domingues Soares, Juvanete José Pereira, Manfrine da Silva, Marco Antônio Bueno da
Rocha, Oseias Leal, Rony Peterson Moroz e Sinedir da Rosa Cardoso. Os Vereadores
Osni Alves de Abreu, Rosiane Rosa Borges e Weldson da Silva Brandão justificaram
suas ausências. PRESIDENTE: Havendo número legal dos senhores Vereadores e
senhoras Vereadoras e com a graça e a proteção de Deus, declaro aberta a 69ª Sessão
Extraordinária da 6ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa do 4º Período da Câmara
Municipal de Pontal do Paraná. Convido o Vereador Polaco para assumir a 2ª
Secretaria. Ordem do dia. Está em segunda discussão o Anteprojeto de Lei n.º
132/2018, com a Emenda aprovada em Sessão anterior, já inclusa no Projeto. Está em
discussão. Está em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão,
os que forem contra levantem-se. Aprovado em 2ª Votação. Está em segunda discussão
o Anteprojeto de Lei n.º 133/2018, com as Emendas aprovadas em Sessão anterior, já
inclusas no Projeto. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem a
favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem-se. Aprovado em 2ª
Votação. Está em segunda discussão o Anteprojeto de Lei n.º 134/2018, com as
Emendas aprovadas em Sessão anterior, já inclusas no Projeto. Está em discussão. Está
em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, os que forem
contra levantem-se. Aprovado em 2ª Votação. Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão, marcando a próxima para logo após o termino dessa. 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 Antonio Bueno da Rocha
1º Secretário

Rony Peterson Moroz
2º Secretário
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ATA DA 70ª SESSÃO EXTRAORDINARIA DA 6ª LEGISLATURA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 4º PERÍODO, A SER REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE
2018 ÀS 17:00 HORAS, REALIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DA 69ª SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DO DIA 11/12/2018, EM RAZÃO DA DISPENSA DO
INTERSTÍCIO, CONFORME O PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 145 DO
REGIMENTO INTERNO.
Fabiano Alves Maciel: É registrada a presença dos senhores Vereadores: Débora
Domingues Soares, Juvanete José Pereira, Manfrine da Silva, Marco Antônio Bueno da
Rocha, Oseias Leal, Rony Peterson Moroz e Sinedir da Rosa Cardoso. Os Vereadores
Osni Alves de Abreu, Rosiane Rosa Borges e Weldson da Silva Brandão justificaram
suas ausências. PRESIDENTE: Havendo número legal dos senhores Vereadores e
senhoras Vereadoras e com a graça e a proteção de Deus, declaro aberta a 70ª Sessão
Extraordinária da 6ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa do 4º Período da Câmara
Municipal de Pontal do Paraná. Convido o Vereador Polaco para assumir a 2ª
Secretaria. Ordem do dia. Está em discussão a redação final do Anteprojeto de Lei n.º
132/2018. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem a favor
permaneçam como estão, os que forem contra levantem-se. Aprovado o Projeto. Está
em discussão a redação final do Anteprojeto de Lei n.º 133/2018. Está em discussão.
Está em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, os que
forem contra levantem-se. Aprovado o Projeto. Está em discussão a redação final do
Anteprojeto de Lei n.º 134/2018. Está em discussão. Está 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. 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 Antonio Bueno da Rocha
1º Secretário

Rony Peterson Moroz
2º Secretário
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