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ATA DA 71ª SESSÃO EXTRAORDINARIA DA 6ª LEGISLATURA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 4º PERÍODO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO
PARANÁ, REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 17:00 HORAS.
Fabiano Alves Maciel: É registrada a presença dos senhores Vereadores: Juvanete José
Pereira, Manfrine da Silva, Marco Antônio Bueno da Rocha, Rony Peterson Moroz e
Rosiane Rosa Borges. Os Vereadores Débora Domingues Soares, Oseias Leal, Osni
Alves de Abreu, Sinedir da Rosa Cardoso 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 71ª 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 n.º
035/2018 e do Edital n.º 034/2018. 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 13, 14 e 15 de dezembro de 2018, às 17:00
horas. Fabiano Alves Maciel Presidente. Edital nº 034/2018. 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 13, 14 e 15 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 160/2018; Em discussão e votação o
Anteprojeto de Lei nº 161/2018; Em discussão e votação o Anteprojeto de Lei nº
162/2018; Em discussão e votação o Anteprojeto de Lei nº 163/2018; Em discussão e
votação o Anteprojeto de Lei nº 164/2018; Em discussão e votação o Anteprojeto de Lei
nº 165/2018; Em discussão e votação o Anteprojeto de Lei nº 166/2018. Fabiano Alves
Maciel, Presidente. Está lido os ofícios, senhor Presidente. PRESIDENTE: Ordem do
dia. Está em primeira discussão o Anteprojeto de Lei nº 160/2018, que capeia a
Mensagem nº 151/2018, de iniciativa do Poder Executivo, que: “Altera os anexos da Lei
Municipal 653, de 23 de maio de 2006, e dá outras providências.” Está em discussão.
VEREADORA NEGA: Peço a palavra, senhor Presidente. Só deixar registrado que
essa reivindicação já foi pedido pro Prefeito acho que desde o começo do ano. E
também quero agradecer à Dina, que enfrentou barras e bastante pedras no caminho pra
que se mudasse. Na verdade eles são agentes de saúde, e eles tão mudando agora pra
técnico de enfermagem por causa do concurso, então devido aos concursos eles não
conseguem fazer devido a isso. Então na verdade tá mudando só a nomenclatura.
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 primeira
discussão o Anteprojeto de Lei nº 161/2018, que capeia a Mensagem nº 152/2018, de
iniciativa do Poder Executivo, que: “Altera a Lei Municipal nº 1686/2018, que dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias - LDO, para o exercício de 2018, e dá outras
providências.” 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 primeira discussão o Anteprojeto de Lei nº 162/2018, que capeia a Mensagem
nº 153/2018, de iniciativa do Poder Executivo, que: “Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial, no valor de R$ 34.000,00 e a efetuar alterações de natureza
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técnica no orçamento vigente do Município.” Está em discussão. Está em votação. Os
vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contra levantemse. Aprovado em 1ª votação. Está em primeira discussão o Anteprojeto de Lei nº
163/2018, que capeia a Mensagem nº 154/2018, de iniciativa do Poder Executivo, que:
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, no valor de R$
39.000,00 e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do
Município.” 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 primeira discussão o Anteprojeto de Lei nº 164/2018, que capeia a Mensagem
nº 156/2018, de iniciativa do Poder Executivo, que: “Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial, no valor de R$ 239.600,00 e a efetuar alterações de natureza
técnica no orçamento vigente do Município.” Está em discussão. 1º SECRETÁRIO: Só
queria registrar assim, eu não coloquei na Mensagem 161, só uma preocupação né,
porque não é habitual, de usar o recurso de reserva de contingência, pelo menos foi
alterado na LOA, não sei se é questão de orçamento ou de recurso que o município tá
com alguma dificuldade, que são recursos usados pra calamidade, esse tipo de coisa, é
uma reserva que tem lá, mas estão usando pra fone, então acho que talvez tenha alguma
preocupação na questão de orçamento mesmo, mas não é normal habitual, só queria
deixar registrado isso aí. Obrigado senhor 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 primeira discussão o Anteprojeto de Lei
nº 165/2018, que capeia a Mensagem nº 155/2018, de iniciativa do Poder Executivo,
que: “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar, no valor de R$
291.760,00, e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do
Município.” 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 primeira discussão o Anteprojeto de Lei nº 166/2018, que capeia a Mensagem
nº 157/2018, de iniciativa do Poder Executivo, que: “Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial, no valor de R$ 310.000,00 e a efetuar alterações de natureza
técnica no orçamento vigente do Município.” Está em discussão. 2º SECRETÁRIO:
Pra discutir, senhor Presidente. Eu gostaria que os Projetos da Procuradoria a partir de
2019, se puder, que tivesse um pouco mais de informação, porque eu acho que esse ano
nós já contribuímos muito, o ano passado também, a valores que a gente...vários
remanejamentos devido a problemas de gestões atuais, de gestões passadas, enfim.
Outra coisa também que me deixou preocupado na questão, e passou por esta Casa aqui,
que tava na nossa LOA e na nossa LDO ontem, que foi votado na última Sessão, é
aqueles valores de 90%, eles serem divididos entre os procuradores, e 10% só ficar no
fundo, sendo que eu andei me informando por aí e esses valores que são comparados,
essas taxas que são divididos entre os profissionais eles podem ser utilizados, e não é
ilegal dentro da isenção dos contribuintes que pagam essas taxas pra essas taxas depois
virem a fundo e serem divididos entre os profissionais. Obrigado. PRESIDENTE: Está
em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem
contra levantem-se. Aprovado em 1ª votação. 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 14 e 15 de dezembro sejam realizadas logo após o termino desta.
Está em discussão única o Requerimento. Em votação. Os Vereadores que forem a favor
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permaneçam como estão, os que forem contra levantem-se. Aprovado o Requerimento.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão, marcada a próxima
para logo após o término desta. 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 72ª SESSÃO EXTRAORDINARIA DA 6ª LEGISLATURA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 4º PERÍODO, A SER REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE
2018 ÀS 17:00 HORAS, REALIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DA 71ª SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/12/2018, 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: Juvanete José
Pereira, Manfrine da Silva, Marco Antônio Bueno da Rocha, Rony Peterson Moroz e
Rosiane Rosa Borges. Os Vereadores Débora Domingues Soares, Oseias Leal, Osni
Alves de Abreu, Sinedir da Rosa Cardoso 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 72ª Sessão
Extraordinária da 6ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa do 4º Período da Câmara
Municipal de Pontal do Paraná. Gostaria de chamar o Vereador Polaco para assumir a 2ª
Secretaria. Ordem do dia. Está em discussão a Redação Final do Anteprojeto de Lei nº
160/2018. 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 nº 161/2018. 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 nº 162/2018. 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 nº 163/2018. 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 nº 164/2018. 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 nº 165/2018. 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 nº 166/2018. 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. 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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