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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA DA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 5º PERÍODO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO
PARANÁ, REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2019 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 e Weldson da Silva Brandão. O Vereador Rony Peterson Moroz 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 1ª Sessão Ordinária da
6ª Legislatura da 3ª Sessão Legislativa do 5º Período da Câmara Municipal de Pontal do
Paraná. Convido a Vossa Excelência o Prefeito Municipal de Pontal do Paraná, o senhor
Marcos Fioravante para fazer parte do assento da mesa desta Casa de Leis. Conforme o
Parágrafo 2º do Artigo 82 do Regimento Interno, solicito ao senhor 1º Secretário que
realize a leitura dos expedientes. 1º SECRETÁRIO: Indicação nº 01/2019. Os
Vereadores que a presente subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e em conformidade com os Artigos 119 e 120 do Regimento Interno, indicam ao
Governado do Estado do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, o que segue:
Excelentíssimo Governador. Os Vereadores do Município de Pontal do Paraná que a
presente subscrevem, vêm à público manifestar irrestrito apoio e congratular Vossa
Excelência, pelo empenho e iniciativa dispensada para a execução da nova faixa de
infraestrutura projetada para o desenvolvimento da cidade. Como legítimos
representantes da população local, os integrantes do Poder Legislativo têm plena
convicção da importância da obra para os destinos de Pontal do Paraná, sabedores de
que a estrada e seus apêndices vão ao encontro dos anseios da maioria do povo
Pontalense. Desta forma, o Poder Legislativo está inteiramente à disposição do governo
e respectivos órgãos para a consecução dos trabalhos, não medindo esforços para a
concretização deste antigo sonho, capaz de mudar a história de Pontal do Paraná.
Aproveitamos também a oportunidade para externar nossos agradecimentos pela frente
tomada em relação ao Decreto nº 0518, que trata da anuência em procedimentos de
licenciamento ambiental do Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral
Paranaense – COLIT. Sem mais para o momento, todos os Vereadores assinam, senhor
Presidente. Indicação 02/2019. A Vereadora que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, solicita ao Excelentíssimo Prefeito, senhor Marcos
Fioravante que determine ao departamento competente o desentupimento do
bueiro/boca de lobo para escoamento da água de chuva na Travessa Tibé, 102,
Balneário Canoas. Tal solicitação se dá pelas péssimas condições de tráfego de veículos
e pedestres, bem como o alagamento de residências, devido ao acúmulo de água por
ocasião das fortes chuvas. Vereadora Nega. Gabinete da Vereadora Nega. Indicação
03/2019. A Vereadora que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, solicita a Vossa Excelência, senhor Prefeito Marcos Fioravante, que
determine ao departamento competente a abertura de um bueiro (boca de lobo) para
escoamento da água da chuva, na Rua Rio Grande do Norte, 545, Balneário Praia de
Leste. Tal solicitação se dá pelas péssimas condições de tráfego de veículos e pedestres,
bem como o alagamento de residências, devido ao acúmulo de água por ocasião das
fortes chuvas. Vereadora Nega. Gabinete da Vereadora Nega. Indicação 04/2019. A
Vereadora que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
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solicita ao Excelentíssimo senhor Prefeito Marcos Fioravante que determine ao
departamento competente a abertura de uma valeta na Rua Roque Frederico Sabino,
Balneário Ipê, para escoamento da água da chuva. Tal solicitação se dá pelas péssimas
condições de tráfego de veículos e pedestres, bem como o alagamento de residências,
devido ao acúmulo de água por ocasião das fortes chuvas. Vereadora Nega. Indicação
05/2019. Venho por meio desta, solicitar a Vossa Excelência que determine ao
departamento competente a realização de uma drenagem na Rua Camões, no Balneário
Santa Terezinha, devido ao alagamento após as chuvas. Sem mais para o momento,
Vereador Marco Rocha. Indicação 06/2019. Venho por meio desta, solicitar a Vossa
Excelência que determine ao departamento competente a realização de um conserto de
um buraco na Avenida Paraná, esquina com a Rua Leocádio Correa, no Balneário Santa
Terezinha. Sem mais para o momento, Vereador Marco Rocha. Indicação 07/2019.
Venho por meio desta, solicitar a Vossa Excelência que determine ao departamento
competente a realização de uma drenagem e limpeza de toda a extensão canal da Rua
Pedro Slatanof, no Balneário Ipanema. Sem mais para o momento, Vereador Marco
Rocha. Indicação 08/2019. Venho por meio desta, solicitar a Vossa Excelência que
determine ao departamento competente a realização de uma limpeza e manutenção das
valetas da Rua Campinas, esquina com a Rodovia PR-412, no Balneário Luciane.
Vereador Marco Rocha. Ofício 02/2019, Gabinete do Prefeito. Cumprimento ao
disposto no Artigo 67, Inciso XXX da Lei Orgânica do Município, que determina:
“Artigo 67: Ao Prefeito compete: apresentar anualmente à Câmara Municipal, na
abertura de Sessão Legislativa, plano de governo, relatórios sobre a situação do
município, nos seus aspectos administrativos, financeiros, de obras e solicitando as
providências que julguem necessárias.” Encaminhamos a esta Casa de Leis relatório
anexo para que esse poder possa, em conjunto com o Executivo, adotar as providências
para melhorias da qualidade de vida do povo pontalense. O Objetivo maior de todo
agente público. Marcos Fioravante, Prefeito. 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: Vereadora Nega Borges. 2ª
SECRETÁRIA: Boa tarde Presidente, boa tarde Vereadores, Vereadora, nosso Prefeito
aqui presente, agradecer a presença da população, a nossa Secretária de Educação, o
André, o Sandrinho e a todos aqui presente. Bom, hoje começa o ano, hoje é o nosso
primeiro dia, mas hoje eu quero chamar a atenção da população, porque se passamos
quatro anos aqui trabalhando, aguentando muita coisa, e a gente só vê em redes sociais
muitas críticas. E hoje eu fiz uma postagem, na qual eu sou Presidente da Comissão de
Finanças, que a gente estaria aqui junto com o Executivo fazendo uma explanação sobre
as contas do município, e não veio ninguém, nem sequer um representante de alguma
entidade, alguma coisa. Então assim ó, a população também, quando cobra ela tem que
tá aqui pra ver o que tá acontecendo, agora é só cobrança, cobrança, cobrança e
cobrança, que Vereador não faz, que Prefeito não faz, e o que que a população também
tá fazendo que não tá aqui com a gente cobrando o que tá cobrando em Facebook?
Porque o meu papel como Vereadora é o que eu acabei de fazer, é as indicações, eu vou
cobrar o Prefeito, eu vou cobrar o Secretário, eu vou atrás, porque esse é o meu papel,
meu papel é o de fiscalizar. Agora a população também, tá chegando uma hora assim
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que tem que também acordar. Tem que tá aqui, porque nós estamos aqui porque foi eles
que nos elegeu, então tem que acompanhar sim o seu Vereador, a posição de cada
Vereador, que se perguntar hoje, dos Vereadores, quem fez projeto, ninguém vai saber,
mas agora criticar é o que mais tem. Então hoje primeiramente eu quero chamar a
população, que foi desde dezembro até agora só crítica, crítica, crítica, mas também não
teve uma ajuda. Pra vim pra cá, hoje eu postei no “face” pedi que mandassem as
perguntas pra eu fazer, se eu recebi três ou quatro perguntas foi muito, mas você entra
no Facebook tem 100 perguntas, tem 100 reclamações. Será que é tão gostoso ficar atrás
de uma tela e só falar? Vamo cobrar do Vereador, vamo cobrar do Prefeito. E nós
estamos aqui, quando a gente cobra do Prefeito é construtivo, não é pra falar por mal,
porque quem é a frente do Executivo somos nós, nós que temos que levar os problemas
pro Prefeito, não que eu tô passando a mão na cabeça dele, porque ele sabe que eu não
sou assim, não sou puxa saco, eu gosto das coisas certas, por isso que eu tento fazer
meu papel mais melhor do mundo, e a gente não é perfeito, a gente só sabe receber
crítica, elogio a gente não recebe. Mas enfim, primeiro momento eu queria deixar isso
pra população, que venha assistir a Sessão, que venha cobrar, mas venha aqui, venha
conversar com a gente, vai na Prefeitura reclamar, não adianta só pedir pra gente, a
gente fazer as indicação e nada acontecer. Então seria num primeiro momento isso.
Segundo, nós tivemos uma notícia triste do nosso ex-Prefeito Edgar, que ele não tá
numa situação muito boa, pessoa como o Edgar ser humano a gente não pode lembrar
do lá atrás, eu não gostava dele como Prefeito, mas não por isso que eu vou desejar o
mau pra ele. Então quero desejar aqui tudo de bom pra ele, na saúde dele, na
recuperação dele, que ele vença esse obstáculo que ele está passando. Bom Prefeito, é
tão bom quando o senhor vem aqui, que aí a gente olha olho a olho, as poucas pessoas
que tão aqui, mas significa mais do que tivesse mil, é as pessoas interessadas. Eu quero
dizer pra você que, não vou dizer pra você que sou tua oposição, porque eu não sou, eu
sou povo, eu me elegi pelo povo, eu vou defender o meu povo, se você brigar comigo
você vai brigar sozinho, porque eu não vou brigar com você. Eu quero um dia, eu ainda
sonho em um dia do Executivo trabalhar com o Legislativo, porque quem ganha é o
povo. Não adianta eu querer bater de frente, que você não vai ganhar e nem eu vou
ganhar, nós nos elegemos pra atender os anseios da população, e por isso que hoje eu
uso essa Tribuna, pra fazer alguns questionamentos, alguns apontamentos que a gente
vê que não tá dando certo. Agora, a crítica pra poder deitar e pensar o que que tá
acontecendo. Hoje eu venho falar das ruas, que eu sempre falei desde o meu primeiro
mandato, que eu não consigo entender, passa Prefeito, entra Prefeito e são as mesmas
ruas, os mesmos alagamentos. Será que não tem alguém cuidando das redes sociais,
vendo qual rua que tá sendo alagada, qual precisa manutenção, será que não tem alguém
cuidando pra ver, pra fazer essa manutenção? Então essa é uma das críticas que eu tenho
mais a fazer, porque são quatro hoje. Esse final de semana me ligaram um monte, e se
você fosse numa casa que eu fui, é triste de você ver, como você assiste na televisão e
você acha que aqui não vai acontecer, e aqui acontece. Então assim, eu quero que o
Prefeito dê um olhar diferente pra isso, o nosso município é pequeno, tem muito o que
crescer, tem muito o que fazer, ainda dá tempo Prefeito, ainda dá tempo. Agora, eu não
sei qual a intenção do Prefeito daqui pra frente, se quer fazer, dá tempo. Mas nós
precisamos ver essa questão dos asfaltos, que não tem como, que eu criticava tanto o
Edgar, que eu falava que era casca de ovo né, ainda aguentou, bom que aguentou. E eu
citei também algumas coisas aqui que o Prefeito fez, porque também é bom criticar né,
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mas a gente também tem que falar algumas coisas boas, que eu acredito que também ele
vai falar. Então, mas eu coloquei algumas coisas aqui, até pra não falar “Ah, mas a Nega
só sabe criticar” não, eu sei ver também. Por exemplo, a beira-mar que ele fez, com uma
emenda parlamentar, mas foi feito; a creche do...a creche nova que é o guaraçú?
Guaruçá; Prefeito, posto de Shangri-lá e do Canadá, dinheiro federal, mas fez; Escola
Carmery, dinheiro do município; Arena, quem não sabe em Santa Terezinha foi
montado uma arena que ficou lindo, lá foi o Alexandre Cury, Deputado, mas o bloquete
do lado foi a Prefeitura que fez; Pintura da Prefeitura, foi a Prefeitura; Barracão de
Ipanema, da reciclagem, foi feito; Barracão de Shangri-lá, dos pescador, tá em
construção; Manutenção dos chuveirinho, foi feito. Então assim, não podemos só
criticar, foi feito? Foi. Precisa mais? Precisa. São 110 milhões de arrecadamento, então
tem como fazer? Tem, mas nós temos que planejar. O que nós queremos pra Pontal? O
que que o Prefeito olha? Qual que é a visão dele? Saúde, Educação? Nós temos que ter
essa visão, e nós temos que planejar uma coisa e fazer. Então eu, a minha fala mais,
Prefeito, hoje, são as ruas e as lâmpadas que as pessoas estão reclamando muito, porque
se troca hoje numa semana queima de novo, não sei o que tá acontecendo. Eu acho que
nós temos que ver esse contrato, ver se a lâmpada é de má qualidade, ou o que tá
acontecendo, porque o dinheiro tá indo, e as lâmpada troca hoje e amanhã já queima,
então tem que ser feito alguma coisa. Então seria a minha fala isso, e eu não poderia
deixar, lógico, de agradecer a Secretária de Educação, porque também é uma pessoa que
a gente, na verdade a gente aqui briga, volta às pazes, mas aqui eu falo que é um Big
Brother, a única diferença é que ele é aberto, porque se fosse fechado nós todos se
matava, porque cada um tem a sua opinião. Mas a Cleonice a gente vem brigando dos
primeiros mandatos, a gente se entende, ela disse que eu falei que ela não ia dar conta
da Educação, ela tá equivocada, eu disse que ela é tinhosa e que ela ia ficar até o final
porque ela é encardida, mas assim, todas as vezes que eu liguei pra ela, ela me atendeu
super bem e tentou resolver no possível dela, não adianta também eu querer uma coisa e
atropelar, ah sou Vereadora, não. Então agradecer a você, Secretária, que tem me
atendido né, tem feito as coisas, tenho certeza que a Educação é uma das coisas que eu
acredito que tá saindo bem. Falta? Falta, mas é normal, falta tudo, mas ainda tá
caminhando por si próprio. Então seria isso, e Prefeito, por favor, olha mais pelo nosso
povo, olha mais pra nossa situação que nós tamo passando, nós tamo falando pra te
ajudar, porque o Executivo sem o Legislativo não adianta. Você pode achar que o
Executivo trabalha, mas se você tiver a parceria do Legislativo, você trabalha melhor
ainda. Seria isso. PRESIDENTE: Gostaria de agradecer a presença do Charles,
representando a EMATER, agradecer a presença da Vereadora licenciada, a Cleonice,
nossa Secretária de Educação, agradecer a presença da nossa Procuradora, Doutora
Vergínia, agradecer a presença do Presidente da Associação do Maciel, agradecer a
presença do Marcos André, assessor especial do Prefeito, e também agradecer a
presença do Sandrinho, assessor especial do Prefeito. 1º SECRETÁRIO: Vereador
Marco Rocha. Boa tarde a todos né, Presidente, Vereadores, nosso Prefeito, iniciando os
trabalhos, apesar de que a gente já vem trabalhando, teve Sessão Extraordinária na
semana passada, e a Câmara não para, mas a primeira Sessão Ordinária do ano. Eu
queria, o Presidente já agradeceu todos que eu tinha anotado aqui, então já fez o
agradecimento, da Secretária e o pessoal todo aí, já tá agradecido. Eu queria colocar
algumas coisas aqui. Hoje teve duas audiências públicas, foi muito legal, a Vereadora
Nega presidiu uma e eu presidi a da Saúde. E uma das coisas que fora colocadas
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Prefeito, que há uma proposta da Secretaria de Saúde pra contratação de exames e de
médicos, numa modalidade de RPA né, e como a gente viu que nosso orçamento, falado
aqui pela representante da Secretaria de Finanças que dinheiro tem, então não é
problema de recurso, eu acho que seria bom olhar com carinho isso aí, Prefeito, que a
Secretária Elinete, tenho visto que ela tá num sacrifício tentando fazer com que as
coisas aconteçam, mas muitas vezes as coisas enroscam, e não sei se é processo, não
consigo entender, já falei isso no ano passado, na situação internar ali, mas quem tem
poder é o senhor, de falar, tá dentro da legalidade, os municípios tão fazendo, o
Ministério Público não vai ter problema, o Tribunal de Contas pode se fazer? Então que
se faça. Eu tenho até um folder aqui que foi publicado na rede social que eu não tinha, e
captei lá da tela os motivos para votar no Casquinha, tá aqui Prefeito, eu pedi pra
imprimir, só pra mim relembrar, porque eu e o Vereador Baiano fomos da sua
coligação, subimos no palanque, pedimos votos, acreditamos, e hoje eu tenho lá na
Prefeitura como oposição, que nem diz a Vereadora Nega né, não vejo também que ela
seja oposição, ela tem o posicionamento dela, eu tenho o meu, cada um tem o seu, e às
vezes pode não bater, mas tenho certeza que ela quer o bem, todos os Vereadores
querem, os Secretários querem, mas não tá ainda entendido lá dentro isso aí, porque eu
não tô lá dentro, eu não sei como é o processo. Então quando há possibilidade, há
recurso de desafogar um pouco a questão de exame, desafogar o problema de médicos,
que a gente sabe, hoje a Secretária explicou, que é questão do mais médicos, o que que
foi, qual foi o processo, esclareceu, foi uma audiência muito boa né Vereadora? Tirou
todas as dúvidas, faltou a população aí, claro, mas a gente vai procurar divulgar isso nas
nossas redes, eu já fiz uma fala ali, mas tem coisas que tem que bater na mesa, Prefeito,
e falar vamos fazer, porque é questão de saúde, vidas. Nós temos aí um problema sério
que é a questão dos alagamentos, que a Vereadora falou, mas já esteve pior se nós
formos analisar. Foi feito um trabalho em 2017 e 18 que a gente acompanhou, de
limpeza de canal, que chegou até cair máquina no começo do ano, mas foi feito. Então
eu rodei sábado e domingo em vários pontos, fotografei, tá ali as indicações, fiz, não sei
se vai ser atendido, mas fiz, e apontando. Então quer dizer, se fosse algum tempo atrás,
teria sido pior, Deus o livre o que aconteceu em Guaratuba, talvez lá foi falta de
manutenção mesmo, mas limpeza de canal é pra sempre. Um município que nem o
nosso, litorâneo, Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, é serviço de manutenção.
Feito isso, a Vereadora fez indicação, eu fiz indicação, o município deve ter recebido
ligações dos pontos críticos, vai atuar lá aonde? Porque os que...eu fui lá na Chácara
São Pedro, um trabalho foi feito lá, escoou a água, eu fui no sábado lá, foi feito o
manilhamento legal, mas teve ponto lá que deu B.O. Então, que põe uma equipe, deve
ter, e vai lá ver aonde foi essas indicações e resolva isso aí. A questão de iluminação
pública é outro B.O., não sei o que tá acontecendo. Então liga, faz, pede, não é nossa
obrigação fazer indicação de lâmpada gente, isso aí tinha que funcionar o 0800, ligar,
mas não funciona enfim. A questão da Educação, nossa Secretária de Educação tá aí, tá
chegando ônibus novos, chegou né Secretária, acho que agora, então isso é importante
falar, foi mudado, foi tanto falado, foi tanto criticado da empresa, mas chegou o ônibus
aí, a gente vai até fazer, lá olhar, ver os ônibus, filmar, tem que também falar isso,
divulgar, foi um processo difícil licitatório, pra entrar essa empresa, mas enfim chegou.
Então tem que ser dito, que nem a Vereadora falou, tem coisas boas, tem, tem
dificuldades, tem, mas o que eu vejo essa dificuldade não é nem...eu acho que talvez
essa questão interna, eu já falei a vez passada esse tripé que acontece lá, não vou nem
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citar, porque senão eu acabo ficando nervoso e é pior. Mas eu queria falar uma coisa
muito importante. Tirando todas as coisas boas que estão acontecendo, que a Vereadora
citou, as dificuldades que tá tendo, mas tem uma coisa lá que é, vou dizer assim
Prefeito, talvez você não tenha conhecimento, mas quando se faz uma licitação que nem
foi feito agora pro carnaval, não sou contra, pelo contrário, se tem investimento na
Saúde que nem é que tá precisando lá investir, invista na Saúde, invista no carnaval,
invista como é que for, mas se vai fazer a licitação no dia primeiro, sexta-feira, no dia
que abre o carnaval. Como que você consegue fazer uma licitação no dia primeiro, e daí
no dia primeiro você assinar contrato, empenhar, fazer a vistoria que tá aqui no edital?
Você tem que fazer as vistorias em até 48 horas após o certame. Então de certo o
pessoal vai descer com todo o equipamento, quem vai ganhar a licitação ou não, isso
aqui pra mim foi feito pra não dar certo, ou se der certo tem coisa errada. Tá escrito aqui
ó: “Secretaria Municipal de Desenvolvimento realizará vistoria dos trios e equipamentos
em 48 horas após o certame.” Sei que é primeiro feito a licitação, todo esse processo
consiga, porque pra mim é um milagre acontecer isso aí né, todo esse processo
acontecer em um dia e assinar, e ainda ele tem 48 horas depois pra fazer, mas na sexta
feira à noite, tá dito aqui, 22 horas começa, ele tem que prestar o serviço. Então essa
licitação é feita pra não dar certo né? Não sei se o senhor viu, mas o senhor deve ter
visto isso aqui. Então assim, há coisas que acontecem dentro da administração que eu
não consigo entender, não vou entender até sair, porque o meu acesso é muito pouco lá,
eu vou lá, vou pedir as informações. A questão da informação, o Portal da
Transparência não dá a informação, você pode entrar, eu desafio lá, foi publicado hoje a
questão da licitação, deu trabalho pra entrar no Tribunal de Contas e achar lá onde tava
publicado isso aqui, daí você entra no link que diz que tem que tá na Prefeitura, não
tava. Não tava sexta, não tava sábado, não tava domingo. Então quer dizer, fui atrás de
Projetos também, não acha no portal, e aí põe a culpa na empresa que presta o serviço,
eu não vejo que a culpa é da empresa, a culpa é questão de processo, que alguém não tá
fazendo. Prefeito, assim, eu até separei esse folder aqui em respeito até ao senhor
mesmo eu não vou ler isso aqui, entendeu? Porque foi muitas promessas e que no meu
entender não foram cumpridas e não tão sendo cumpridas, a questão da transparência,
questão do compromisso. Então eu acho que não vou ler, até pra...a gente tá iniciando
os trabalhos, o ano passado a minha fala foi diferente, o primeiro ano também foi, então
tomara que o ano que vem seja diferente. Nós precisamos gente, a gente precisa que as
coisas aconteçam, e o Legislativo, nosso papel é fiscalizar, eu vou lá atrás, eu fui ontem
buscar o contrato da praça, não tá publicado no portal, o Secretário se bateu pra achar o
projeto original pra me mostrar, tanto a de Praia de Leste quanto a de Ipanema. Então
assim, cadê a transparência? A Lei de Acesso à Informação? Então tem muita coisa
acontecendo, Prefeito, que o senhor que tem o poder de resolver e dizer faça ou não faça
e assumir o compromisso. Eu sei que o senhor tem, eu li o relatório que o senhor passou
ali né, dei uma lida, vi que tem coisas boas que foram feitas e tem coisas boas que
podem acontecer, podem né, mas tem muita coisa que tá deixando a desejar. Seria isso
aí. Isso aqui pra mim é uma preocupação, essa licitação do carnaval, pra mim, eu...isso
já aconteceu até final do ano com a questão dos enfeites de natal, mas esse processo
aqui não pode acontecer Prefeito, mancha a administração, a idoneidade, a
transparência, isso daí respinga em nós, que parece que a gente não vai fazer. Tenho
certeza que todos os Vereadores tão lá batendo na porta e procurando, buscando
informação. Você entra no site, a gente que tem facilidade, a equipe tem pra fazer, não
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acha, vai lá, não tem, não acha o processo, isso não é gestão transparente. E hoje, se não
for uma gestão transparente, Prefeito, alguma coisa tá errado. Que nem dizia um
advogado amigo meu, há indícios de irregularidade. Muito obrigado. Vereador
Juvanete. VEREADOR JUVANETE: Boa tarde meu Presidente, Vereadores,
Vereadoras, ao nosso Prefeito Marcos Casquinha e a população aqui presente, a
Procuradora do nosso município, Doutora Vergínia, a nossa ex-Vereadora que tá
licenciada, tá de Secretária da Educação, e toda a população aqui presente, o Charles
que tava aqui acho que foi embora. Pessoal, o que me traz na Tribuna hoje aqui, a
Vereadora Nega foi muito feliz no comentário dela, que todos os Vereador realmente
estão empenhado em ajudar o Prefeito, porque se o Prefeito for bem os Vereador vão
bem, e a comunidade vai ser tudo os que vão ser beneficiado. Nós estamos aqui,
Prefeito, pra ajudar você, pra fazer, pra criticar, tamo aqui porque nós somos eleitos
pelo povo e pra representar bem o povo, como o senhor também, como é Prefeito, foi
eleito com a maioria dos votos pra representar cada voto e ser bem reconhecido aqui no
município de Pontal do Paraná. Todas as vezes, todos os dias eu vejo comentários no
face, criticando o Vereador ou o Prefeito, a gente só vê isso nos comentários, muitas
vezes a população tem razão, e muitas vezes eu acho que eles também não estão com
razão, porque eles não vêm aqui pra ver o trabalho do Vereador, acompanhar e cobrar
no dia a dia. Então ontem me chamou atenção no centro de Praia de Leste. Tinha um
entulho na rua principal, Baronesa do Cerro Azul, e foi limpado ontem, hoje de manhã
eu passei, as pessoas jogando no mesmo local entulho. Quem é culpado? O Vereador e
o Prefeito e o Secretário. Então a população também tem um pouco de culpa. Se cada
um fiscalizar o seu vizinho, ou até você mesmo, você pode ver aonde que tá o erro, não
só do Vereador, mas realmente você pode encontrar o erro de cada um. Porque é muito
fácil criticar do que fazer. Eu, Vereador Juvanete, eu prefiro fazer do que criticar, to no
dia a dia vendo a reivindicação da população, aquelas pessoas que me procuram eu
tento melhorar a vida de cada um no que eu posso. Então pessoal, cada um tem o seu
Vereador. Muitas vezes a gente é cobrado mas não sabe qual é o problema da
população. Essa semana eu vi um comentário, até eu liguei pra ele depois, que tinha três
lâmpadas queimadas na frente da casa dele, um amigo meu. Falei assim: Meu amigo,
você tem que me ligar, porque se você não me ligar eu não sei qual é a reivindicação de
cada lâmpada que tá queimada na rua. Então a gente realmente não sabe, isso não era
nem preciso um contribuinte ligar pra gente trocar uma lâmpada, isso tem que funcionar
direitinho, a Prefeitura, o 0800, não precisava um pessoa ligar pro Vereador, isso é
trabalho da Prefeitura junto com o pessoal da manutenção que ganhou a licitação é fazer
esse trabalho. Porque hoje, Prefeito, vou falar pra você, essa empresa que ganhou a
licitação da iluminação pública, você troca hoje, dois dias você vem no mesmo local
fazer o mesmo trabalho de volta, porque queima muito fácil, não sei o que acontece ali,
é a mesma lâmpada, no ano você troca 10 vezes num ano o mesmo local. Outra coisa,
no calçadão de Praia de Leste ali, tinha uns problemas ali, alagamento de vários local, e
abaixou um pouco ali na boca de lobo da SANEPAR. Então a Prefeitura, falei com o
nosso Secretário, o Fábio de Oliveira, junto com o Vitor, já foi lá, foi a reivindicação
dos comerciantes de Praia de leste, já foi solucionado, então eu só tenho a agradecer,
Prefeito, ali o, em nome do Vereador e todos os Vereador também, porque ali todo
mundo que pede, não é só os Vereador... 1º SECRETÁRIO: Me dá uma parte,
Vereador? Você falou da Secretaria de Obras, tem que dar a mão à palmatória, essa
equipe que tá ali, o diretor Vitor, o baianinho, assim, eles se viram como podem, com o
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que tem, mas são gente guerreira sabe, sinceramente eu tenho visto, acompanhado o
trabalho deles, claro que a gente, o anseio nosso, que nem teu e de todos os Vereadores,
que as coisas aconteçam, que eles tenham mais estrutura, agora tá vindo alguns
equipamentos, chegou caminhão, tá vindo máquina, quer dizer, mais material humano
acho que precisa lá, pedreiro pra que possa trabalhar com essa questão de boca de lobo,
precisa mais pessoal. Mas o pessoal que tá lá, as regionais, o Barriga de Praia de Leste,
o Baianinho, o próprio Vitor que é o Diretor, a galera ali são bem guerreiro mesmo
sabe? Porque eles, com o que tem, com a estrutura como é que tá, eles tão se virando e
atendendo na medida do possível, tem que dar os parabéns pra eles. VEREADOR
JUVANETE: Marcos, você falou muito bem, ali eles realmente tão sem material,
porque esses dias eu tava passando ali em Canoas, ele fez na Chácara São Pedro, ali em
Monções, quando chegou ali perto da lotérica ali do Carlesso, estragou a lâmina da
máquina, e ficou mais uma semana parado. Outro também que eu quero fazer hoje aqui,
olha, o trabalho que eles fizeram nessa temporada, os Fiscal, eles tão todos de parabéns,
porque realmente foi um trabalho que eles fizeram ali ó, nos calçadão, nos comércio,
fiscalizando, na beira da praia. Vou citar o nome de duas pessoas que realmente
passaram, porque o que eles fizeram em 2018, eles fizeram 800 notificação àquelas
pessoas que está irregular, ou que foi notificado em Pontal do Paraná. Então imagine
você, que todos aqueles fiscal, que fizesse igual eles fizeram, 800 trabalho ali
registrado, 800 em 2018. Então o Milton, à toda a sua equipe, eu acho que todos os
fiscais deveriam seguir o exemplo desses, que realmente essas pessoas trabalham no
sábado, no domingo, tão ali trabalhando, veste a camisa e honra, porque são concursado,
e realmente trabalha. Então pra você, Milton, você, todos os fiscal, aquele que realmente
trabalha pra defender o nosso município, vocês tão de parabéns vocês. A Vereadora
Nega falou muito bem ali na palavra dela sobre a manutenção dos chuveirinhos. O
trabalho que foi feito, recuperação, hoje eu recebi uma mensagem, eu fiquei muito
triste, porque a Prefeitura faz a licitação pra manter o chuveirinho funcionando
direitinho, e me mandaram as fotos que realmente foi furtado cinco dos chuveirinhos,
furtados cinco chuveiros, um de cada lado, são dez chuveiros foi furtado perto do
Guarapari, foi furtado os chuveiro. Então realmente o Vereador é criticado, o prefeito é
criticado e todo mundo, mas realmente, muitas pessoas, não é a população de Pontal,
isso são vândalos, que vêm aqui só pra fazer coisa errada, e quem são cobrados somos
nós. Vai chegar o carnaval agora e tem que botar chuveiro de volta, se não tiver, cadê o
Prefeito e os Vereador que não trabalha? A gente trabalha, mas as coisas têm que ser, a
gente tá fiscalizando, a gente fiscaliza hoje, mas amanhã a pessoa vai ali e faz alguma
coisa errada. Eu quero também aqui ó, domingo vai ter a apresentação do Bloco do
Pangaré, eu quero convidar todos os Vereadores, Vereadoras, a população de Pontal do
Paraná. Esse Bloco do Pangaré, pessoal tudo comerciante, empresários daqui, que
cresceu muito. Então domingo vai ter o banho a fantasia em Paranaguá, nós temos que
convidar todos vocês, que vocês gostam de carnaval, domingo nós estamos lá. Então o
Bloco do Pangaré, que traz turismo pro nosso litoral. Então eu espero todos vocês junto
com a gente, que a família Pangaré só tá crescendo, e quem vai ganhar com isso vai ser
os comerciantes de Pontal do Paraná, e quanto mais crescer o bloco, vai crescer o
turismo em Pontal. Hoje a gente recebeu ligação de fora, pessoa de Tocantins ligando,
reservando os abadás do Bloco do Pangaré. Então realmente as pessoas estão
acreditando, isso traz turismo, traz turismo realmente. Outra coisa é o Marco falou do
carnaval, muitas vezes eu vejo assim, eu defendo o carnaval em Pontal do Paraná,
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porque eu sou um comerciante, eu sei quanto que é caro pra você fazer um carnaval, o
Marco foi muito feliz, por quê? Eu acho que se todas as licitações da Prefeitura nos anos
2018 fosse tão rapidinho igual vai sair essa licitação, acho que nosso município estaria
muito melhor. Eu acho que toda Secretaria sentasse, não pensando só nele, só em si
próprio, pensando na população de Pontal do Paraná, o Prefeito e os Vereador e a
população sairia vitorioso, porque muitas vezes que eu vejo, se você conversa com uma
Secretaria, você conversa com outra, eles não falam a mesma língua, me desculpe
alguns Secretários, mas realmente eles não falam a mesma língua, um quer se aparecer
mais do que o outro. Eu falei, a partir de 2019 vocês vão ver um novo Vereador aqui em
Pontal do Paraná, eu vou fazer a função do Vereador. Então Prefeito, você pode ter
certeza, eu vou estar junto com você e junto com a população. 2ª SECRETÁRIA: Uma
parte, Vereador. Eu vou discordar do senhor, que eu também adoro carnaval, mas a
gente faz carnaval quando a casa da gente tá bem arrumada, e nós sabemos que ainda
falta muita coisa. Seria ótimo atrair os veranistas, ajudar os comércios, seria
maravilhoso, nós discutimos ali fora ainda, eu disse que o inverno quem mantém somos
nós, é nós que tamo aqui o ano inteiro aguentando, mas hoje, nesse momento? É bom o
carnaval? É uma delícia, eu adoro, só que eu acho que no valor que foi, fazer um
carnaval, eu acho que nós precisamos pensar primeiro, nós temos mais coisas pra fazer.
Nós podemos fazer sim o carnaval, mas um carnaval menor, um carnaval que não se
gaste tanto, 220 mil, nossa da pra gente fazer o que? Um meio quarteirão de asfalto?
Nós podia investir na Saúde? Então assim, eu nessa parte eu vou discordar, porque eu
gosto de carnaval, mas ainda eu acho que não é a prioridade pro município.
VEREADOR JUVANETE: Então, é que nem eu falei, eu sou a favor, não falei valor,
entendeu? Eu sou, até com 50 mil, 100 mil faz um carnaval. Hoje nós temos um
balneário, nós temos um município que são cinco balneário, hoje você faz um carnaval,
por exemplo em Matinhos, você leva um trio elétrico de 100 mil reais, você faz um big
de um carnaval, com uma mega carreta. Aqui em Pontal do Paraná, se fosse um
balneário só, com 50 mil reais você fazia um carnaval assim...mas nós temos cinco
balneários. Eu não tô discutindo valor, nada Vereadora, entendeu? Só que eu falo, o que
que eu sou a favor? Porque na realidade, muitas vezes eu vejo comentários de algumas
pessoas que criticam, “Carnaval não tem que tá em Pontal do Paraná” Mas só que ela
não pensa que o seu filho tá empregado por um comerciante, que tá pagando o emprego
pro seu filho. Carnaval traz turismo sim. Não sei o valor que vai ser, mas eu sou a favor
do carnaval em Pontal do Paraná, carnaval traz turismo e vai gerar dinheiro pra
população de Pontal do Paraná. Muito obrigado. 1º SECRETÁRIO: Vereador Oseias.
VEREADOR OSEIAS: Senhor Presidente, senhoras Vereadoras, senhores Vereadores,
Prefeito Municipal, meu amigo Casquinha, Secretária de Educação, demais servidores
da Prefeitura, servidores da Câmara Municipal, pessoas aqui presentes. Sessão hoje
sendo transmitida pela imprensa através do nosso amigo Taíco, que sempre está
presente, Edilson Ales, o Folha Pontal, Zé Augusto não está hoje, mas provavelmente
que também está transmitindo. Gente, a primeira coisa que eu quero falar aqui é questão
do empresário Edgar Rossi, que se encontra doente, pessoa querida aqui na cidade, exPrefeito Municipal, onde ficou mais conhecido. Eu acho que nesse momento a gente
não tem que olhar pro lado da política, e torcer pela saúde do Edgar. Eu estou torcendo
por ele, tentei ligar várias vezes, não consegui, sei pela imprensa o estado e situação
dele, mas to torcendo e torço que ele melhore logo. Senhor Prefeito, eu tenho tanta coisa
pra falar, tanta coisa pra elogiar, tanta coisa mais pra criticar ainda, passamos-se dois
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anos, você como Prefeito, nós como Vereador, batendo cabeça muitas vezes, bastante
disputa de poder dentro da Prefeitura entre Secretários e diretores, agora tá um pouco
menos, mas ainda existe Prefeito. Sei da tua vontade de fazer pelo povo, faz uns quatro,
cinco meses, que eu não vou no teu gabinete conversar com você, mas sempre quando
fui lá, tivemos conversas sadia, sempre falando a favor do povo. Você pode ter certeza,
Prefeito, não se preocupe com esse Vereador, se preocupe com os fofoqueiros que estão
ao seu lado, levando a fofoca ou criando história às vezes, falando mal do Vereador,
falando mal da Câmara e outras coisas. Porque o pior conselheiro, Prefeito, você sabe
disso, que é o puxa saco, esse coloca a gente no mato, quando você vê, cê tá perdido.
Então às vezes querem garantir o seu cargo, e ficam ao seu lado e atrapalham o senhor
de trabalhar. Posso citar aqui a dificuldade que a gente teve nesses dois anos na
Secretaria de Obras, tamo ainda com muitas dificuldades, é máquina quebrada, uma
demora imensa pra sair uma licitação pra arrumar, dali um pouco o servidor não
trabalha direito, duas horas da tarde vai pra casa, cara, é tantas atrapalhada que
aconteceu na Secretaria de Obras. Iluminação Pública nossa não funciona direito.
Senhores Vereadores, eu até tenho vergonha de falar, na frente da minha casa ficou mais
de 90 dias a lâmpada queimada, e eu pedindo pelo amor de Deus, pra um, pra outro, eu
que sou Vereador, Prefeito, pedindo pra arrumar, demorou mais de 90 dias para
arrumar. Fui lá, fiquei nervoso lá, falei com até o Vitor tava lá no dia que eu cheguei lá,
daí dali naquela semana foram arrumar. Quatro lâmpadas da minha casa, daí as pessoas
chegavam “Vereador, na porta da tua casa!” daí eu falo, pra vocês ver, eu sou Vereador,
não consigo uma lâmpada, imagine você que é um cidadão comum, chegar na Prefeitura
lá, como vai ser atendido. Que sempre eu falo aqui Prefeito, não tô dizendo de você,
mas algumas pessoas na prefeitura, eles têm que aprender a respeitar Vereador, respeitar
o pedido do Vereador, o pedido do Vereador é um pedido especial, nós somos
representantes da comunidade, você já foi Vereador duas vezes, sabe disso, nós fomos
Vereadores junto. Quando o senhor era Vereador o povo não chegava pedir pra você,
você não ia até o Prefeito? Isso que nós fazemos hoje, nós não estamos pedindo um
favor pra você, nós estamos orientando onde que tá o trabalho pra fazer e é obrigação
nossa de representar o povo e obrigação tua de executar o trabalho. A gente vê
dificuldade hoje no planejamento, os Projetos vêm pra cá com falhas, sem informação.
Semana passada a gente teve uma Extraordinária aqui, foi muito debatido, até o
Vereador bem crítico que tava aqui, o Polaco, que hoje não está presente, criticou
bastante, muitas coisas com razão, outras a gente ficava meio na dúvida, a questão da
informação. Nós votamos verbas aqui, remanejamento de verba pra asfalto, pra outras
coisas, serviços, mas nós não sabemos nem onde vai ser aplicado. Por que que é bom a
informação? Porque eu posso dizer, vai ser aplicado, desses 900 mil, 200 mil em
Shangri-lá, 100 mil em Pontal do Sul, 300 em Praia de Leste, as quais ruas? As ruas
ainda não foram definidas, mas são esses valores, mas nem essa informação a gente tem
às vezes. Então isso que o Vereador precisa da informação. Eu acredito, Prefeito, que
hoje a Câmara é muito parceira tua, eu principalmente, os Vereadores, a gente vota
muito a favor aqui, principalmente quando fala em Saúde. A gente viu o esforço da
Vereadora Elinete tentando corrigir os erros da Saúde, claro que a Saúde tá difícil no
Brasil todo, mas em Pontal do Paraná a gente tem que corrigir. Eu iria falar da licitação,
o Vereador Marcos falou aqui, eu achei o tempo recorde dessa licitação que vai
acontecer, muito suspeito, provavelmente que nós vamos se incomodar com essa
licitação. Nós, com dificuldade da Saúde, nós vamos gastar duzentos e poucos mil com
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o carnaval, com dificuldade em outros setores da prefeitura, nós vamos gastar. Claro, eu
faço parte do Bloco do Pangaré, quero que o município tenha turismo, que o pessoal de
fora venha aqui, mas vamos ter cuidado nessas licitações, nós tivemos tempo. Nós
começamos, abrimos o orçamento em janeiro, nós tivemos tempo pra fazer isso e não
fizemos, vamos fazer em cima da hora? Torço que corra bem, torço que esses duzentos
e poucos mil não faça falta pra nossa Saúde, pros nossos doentinho, pras nossas pessoas
cuidar deles. Tenho sido parceiro teu, Prefeito, defendido você, outras vezes criticado,
falo assim, não, o Prefeito tem vontade de fazer, mas o Secretário às vezes não sabem e
nem tudo chega até ele, você sabe que nem tudo a gente fica sabendo. Mas vamos
tentar, nesses últimos dois anos, Casquinha, melhorar pra esse povo, porque do jeito que
tá tá difícil. Não vou falar de alagamento, senhores Vereadores, porque quem mora no
litoral, Vereador Manfrine daqui, eu tô no litoral há 21 anos, em 98 eu trabalhava na
Gazeta do Povo gente, eu passava às vezes Pontal do Paraná e Matinhos com água na
porta do caminhão, então sempre alagou. Eu cheguei nesse município em 97, então
sempre alagou, não podemos reclamar da chuva, porque o litoral é uma terra plana, não
tem pra onde a água correr, e nós levamos um azar agora nessas chuvas que o lençol
freático, a maré estava alta e choveu bastante. Pra onde que vai a água? Vereador não
vai levar pra casa dele, né Vereador Juvanete? Prefeito não vai levar pra casa dele, então
o povo tem que ter um pouco de calma, quem mora aqui sabe que é assim. Falta
manutenção nos canais grandes, o governo do estado, faz mais de cinco anos que não
faz manutenção nos canais grandes, que tem que afundar. Porque gente, se o governo
estado mandar uma draga pra cá e afundar os canais, até encher ali que tá assoreado
choveu bastante, daí dá tempo de baixar. Então não podemos tanto culpar, claro que
temos falhas, acho que tamo com uma máquina escavadeira do município quebrada,
nesses dias tá sendo consertada. Tá sendo esforçado, chegou dois caminhões novos, eu
ouvi falar, porque não conheço os caminhões. Gente, olha, vou fazer um elogio aqui à
Secretária de Educação, o esforço que você tem, Vereadora licenciada, Secretária
Cleonice, a vontade que você tem de fazer, é grande, às vezes tem dificuldade, claro, vai
encontrar dificuldade, às vezes tem setores que sempre tem, se a gente não tiver
dificuldade fica muito fácil a coisa. Está aí se esforçando, chegou os ônibus do
transporte escolar, tá chegando os kit escolar, daqui uns dias chegam os uniformes, ouvi
falar que é muito bom os uniformes, parece que me vem até uma japona essa vez. Tá
sendo feito essa cogitação, não sei se ainda não é real, mas pode ser, de qualidade gente,
o trabalho. Então Vereadora, eu tiro o chapéu pra você, tiro o chapéu pra Vereadora
Elinete, que não está aqui, pelo esforço de ajeitar esse município, mas tem Secretário,
Prefeito, que já passou da hora de parar, de dizer que é Secretário, porque atrapalha o
município. Então eu estou do teu lado, Prefeito, estou do lado do povo. Se você tiver do
lado do povo, fazendo pro povo, conte sempre comigo. Mas se estiver do lado de dois
ou três, pode saber que esse Vereador não está aqui. Vamos se preocupar com o nosso
município, porque nós fomos eleitos pra isso, é temporário gente, ninguém é dono do
poder, ninguém é dono do município. Eu estou aqui temporário, eu estou Vereador, eu
não sou Vereador, entendeu? Daqui dois anos vence o meu mandato, se eu for
candidato, que eu nem sei se eu vou ser ou não vou ser, ainda vai depender de
cogitação, já to meio cansado, mas se eu for candidato o povo vai dizer se eu mereço
uma reeleição ou não, vocês também, Vereadores que tão aqui, provavelmente que a
maioria de nós vai ser candidato, se não formos todos candidatos, né? E daí? Às vezes a
gente pode ser rejeitado nas urnas, e nós dependemos que o Prefeito trabalhe bem, até
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então para que nós mostre o nosso trabalho para o comunidade, porque nós dependemos
que o Prefeito atenda os nossos pedidos, Prefeito. Às vezes eu vou lá, sempre você fala
que, quando eu peço, às vezes sai pra fora e não acontece, mas não é tua culpa, eu já vi
pedi coisa pra você que você chamou o Secretário lá dentro da sala e falou “Vamo fazer
isso aqui pro Vereador” e lá fora não aconteceu e você nem sabe, não voltei mais
incomodar. Porque a gente sabe que tem Secretário que acha que é mais do que Prefeito
lá dentro, ele acha que o prefeito manda e não é daquele jeito. Então eu acho que tem
gente que tem que substituir e vamos trabalhar pro povo gente, eu estou do lado do
povo, estou com você Prefeito, não para votar o que você quiser, para votar o que é bom
para o município. Muito obrigado, obrigado a todos. 1º SECRETÁRIO: Todos os
oradores já fizeram o uso da palavra, senhor Presidente. PRESIDENTE: Não havendo
mais oradores inscritos para se pronunciarem, passo a palavra para o senhor Prefeito
Municipal, Marcos Fioravante, onde irá falar sobre a situação nos seus aspectos
administrativos, financeiros, de obras e das providências que julgue necessário, em
conformidade com o Artigo 67, Inciso XXX da Lei Orgânica do Município.
PREFEITO MARCOS FIORAVANTE: Senhor Presidente, senhores Vereadores,
Vereadora, Secretária Cleonice, Sandrinho, Vergínia, nossa Procuradora, todos aqui
presentes, meus cumprimentos. Eu gostaria de citar um relatório da nossa Secretaria de
Educação, onde nesse ano que passou houve: entrega de brinquedos para todos os
estabelecimentos de educação infantil; oferta do Projeto SESC para alunos do tempo
integral; compra dos cadeirões de alimentação que eu vi lá, são super bonitos,
modernos; aquisição de dois micro-ônibus, emenda parlamentar para a Escola Especial
e a normal; entrega do uniforme escolar do nosso município, nas escolas, nossos alunos;
entrega do kit escolar; construção da escola do Carmeri, que é com nossos recursos
próprios; aquisição da van para transporte exclusivo de surdos, pessoas especiais para a
cidade de Paranaguá, que está pra chegar logo em breve, talvez até a semana que vem;
reforma do CMEI Estrela do Mar; reforma do CMEI Tartaruga Verde; aquisição de 11
playgrounds, que são parquinhos para as crianças; aquisição de itens e materiais
permanentes através de licitação, como ventiladores, projetores multimídia, fogões,
geladeira, microfones, caixa de som, bebedouro, etc; implantação do reajuste do piso
nacional do magistério no ano de 2018, de 6,81%; execução do projeto piloto lanço da
tainha, para todos os alunos de quinto ano dos estabelecimentos de ensino; resgate da
comemoração de sete de setembro com desfile cívico, isso aí quero parabenizar não só a
educação, como todos os funcionários da Prefeitura, que se engajaram e fizeram um
excelente, um bonito trabalho; aquisição de mobiliário escolar; formação para todos os
servidores de Secretarias, com carga horária média de 80 horas. Esse é 2018, nós temos
aqui já 2019, mas eu vou deixar para um apanhado de todo o nosso trabalho
desenvolvido pela Prefeitura. Mas antes eu gostaria de...fiquei atento ao que a
Vereadora Nega comentou sobre a rua Ipê, sobre a rua São Roque Sabino, sobre aquela
região toda ali, não é mesmo? Então Vereadora, hoje mesmo ao chegar aqui eu passei lá
pela aquela região dos fundos ali, região do Borba né? E fizemos uma ligação, onde vai
captar toda aquela água dali e jogar lá no Peri, uma ligação direta, Rio Peri, terminamos
hoje à tarde. O Sandrinho tava junto e eu vi que foi um excelente trabalho, que vai
ajudar muito a esgotar aquela água que fica na rua Roque Sabino, Rua Ipê, Campinas,
eu acredito que foi um excelente trabalho, assim como foi aquele lá da Vila Progresso.
Quanto ao carnaval, que o Vereador Marcos Rocha citou, e o Vereador Oseias também
citou, essa licitação já foi cancelada, vocês tão falando aí, comentando algo que já não
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vai acontecer mais. A licitação que realmente ia ter, ia acontecer no dia 1º de março, eu
em reunião com a Procuradora mais o chefe de Governo, nós optamos por cancelar a
licitação do carnaval. Agora, Vereador Marcos Rocha, eu não sou oposição como você
se refere, eu nunca fui, pelo contrário, eu tenho atendido todos os Vereadores,
independente, até alguns ficam bravos comigo, porque Prefeito, eu tô com você, fulano
não tá, e porque você atende ele? Então eu não sou oposição, pelo menos até o presente
momento. Em prova disso é que o senhor foi meu líder de governo, não quis mais,
desistiu, tá, eu o convidei para ser Secretário da Prefeitura, como Secretário de
Desenvolvimento, o senhor não aceitou, que havia me falado que era um sonho seu,
então eu não me sinto assim no caso de oposição. E quanto à Prefeitura, ela está smepre
aberta para todos os Vereadores, eu estou sempre à disposição. É claro que às vezes
vocês chegam lá, eu tô lá dentro atendendo alguém, então é questão de tempo, o Osni às
vezes fica esperando um tempão lá, mas eu particularmente gosto de atender cada
Vereador, e todos os Vereadores. Eu gostaria de ler então aqui o que nós, Secretários,
nós fizemos no passado, que foi 2018: Concedemos reajuste aos servidores no
percentual de 3%, sendo 1,69 referente ao INPC, acumulado dos doze últimos meses
anteriores, então houve aumento real, e 1,31% referente ao aumento real, bem como o
reajuste do quadro do magistério, no percentual de 6,81%; e também 2500 reais
subsídio para os conselheiros tutelares, conforme a Lei 1872/2018; Foi realizado teste
seletivo também para contratação de profissionais para atendimento às necessidades da
Secretaria de Educação, e ainda iniciou-se o processo seletivo para atendimento às
necessidades da Secretaria de Saúde, devendo as contratações ocorrerem no presente
exercício; Dobramos o valor do auxílio alimentação, de um e meio UFM para três
UFM, o que equivale hoje a aproximadamente trezentos reais; Priorizamos a
implantação das Promoções e Progressões dos funcionários públicos, bem como os
pagamentos dos valores retroativos, reivindicação antiga de nossos servidores;
Continuaremos com o processo de capacitação dos servidores, planejando novos cursos,
visando o aperfeiçoamento do nosso quadro pessoal; Ressaltamos a implantação do
programa Pontal capacitado em 2018, que deverá ter continuidade no presente
exercício. Nos aspectos financeiros, pagamento em dia da folha dos servidores e de
fornecedores, incluindo o repasse ao Poder Legislativo, Consórcios. Nos últimos dois
anos a receita municipal teve um incremento na ordem de 34%, de 75 milhões em 2016
para 100 milhões em 2018. Quitamos em 2018 mais de 800 mil reais do financiamento
adjunto à agência de fomento. Buscamos recursos junto ao Governo Estadual e Federal,
sendo certos que houve aporte de recursos da União e do Estado, de cerca de um milhão
e duzentos, parte utilizada para aquisição de dois caminhões traçados e um ônibus no
valor de 450 mil reais para a Saúde, que acredito eu que em breve vai estar circulando e
levando nossos pacientes à Curitiba. Demos continuidade à atualização dos Cadastros
Imobiliários Econômicos, seja por meio de envio de correspondência, seja no
atendimento a contribuintes nos guichês. Foi alterado o convênio bancário no final do
ano passado para cobrança de tributos para registro em carteira, em 2019 há
possibilidade de qualquer banco receber a DAM, melhorando o atendimento aos
contribuintes. Em cumprimento ao TAC, firmado com o Ministério Público nos autos nº
122133.2006.8.16.0116, houve a devolução de aproximadamente 60 mil reais aos
contribuintes, de valores referentes ao IPTU de 2006. Em 2018 procuramos dar
andamento em obras iniciadas em exercícios anteriores, como a Unidade de Saúde de
Shangri-lá, que graças ao Deputado Federal Toninho, nos ajudou muito, fomos a
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Brasília e conquistamos, conseguimos novamente resgatar aquela unidade que tava a
ponto de perder; Jardim Canadá, verba estadual e passarela de Pontal do Sul, onde
houve um atraso porque quando eu cheguei eu vi aquela situação lá da sapata, não
concordei, pedi para mudar, foi mudado, a gente pagou a diferença com recursos
próprios, então houve todo esse atraso aí. Iniciamos e/ou concluímos algumas obras,
como: A pavimentação da Avenida Anibal Khury; Construção de Barracão para
resíduos recicláveis no balneário Ipanema; Construção de Barracão para manuseamento
de materiais dos pescadores em Shangri-lá; Implantação de manutenção dos chuveiros
da orla; Passeio na Unidade de Saúde em Ipanema, Clínica da Mulher, Tartaruga Verde,
que é a creche; Construção de Pontes no balneário Leblon, Grajaú e divisa de Leblon
com Ipanema; Iluminação em praças com lâmpada de LED; Abertura de entrada sentido
mar com ponte de manilhas, onde algumas foram substituídas por manilhas de um
metro e meio, onde foi colocada duas e algumas de um metro; Revitalização da Praça de
Praia de Leste; Construção de Arena Multiuso e Pavimentação de vias no balneário
Itapuã, vizinho de Santa Terezinha; Demos continuidade a Construção da Unidade
Escolar do balneário Carmeri; Revitalização do Terminal de Embarque; Ampliação de
Rede de Iluminação Pública; Gavetas Mortuárias também. Em 2019 pretendemos
concluir as obras já em andamento, e iniciar obras para melhoria de qualidade de vida
de nossa população, como por exemplo: Ampliação e Reforma dos próprios do
município, como pavimentação de seus entornos; ampliação da garagem de máquinas e
veículos; pavimentação e recape das vias públicas, incluindo a revitalização de novo
trecho da orla e pavimentação dos principais acessos aos balneários; ampliação da rede
de iluminação pública, com substituição das atuais lâmpadas por lâmpadas de LED,
principalmente nas vias principais do nosso município; construção da policlínica;
construção da passarela de acesso ao mar, cujos processos encontram-se parados ainda
no IAP, onde precisamos e dependemos do licenciamento; construção e revitalização de
praças públicas em Pontal do Sul, Santa Terezinha, Grajaú...; construção de pontes;
construção e revitalização de campos de futebol, Shangri-lá, Pontal do Sul, Guaraguaçu;
segunda etapa da revitalização da praça esportiva de Praia de Leste, onde será
implantado lá uma cancha sintética. Além de obras, importa frisar aos nobres
Vereadores que estamos buscando melhorar e dar manutenção à nossa frota de
máquinas, adquirimos ônibus, ambulância, oito ao total, veículos leves, vans,
retroescavadeiras e estamos licitando trator e mini carregadeiras para melhoria dos
serviços públicos. Para pavimentação de vias do município estamos buscando
financiamentos junto à Caixa Econômica, e para tanto, contaremos com o apoio desta
Casa de Leis, com a devida aprovação de Leis necessárias para firmar o empréstimo.
Para que as obras e investimentos acima citados sejam viabilizados, esta Casa de Leis,
em alguns casos deverá analisar e aprovar projetos que alterem a PPA, LDO, LOA,
incluindo as mesmas dos instrumentos de planejamento, como já o fez no exercício de
2018. Quanto ao trabalho de roçada, que é algo que já tá se fazendo uma licitação, e está
em término, é por isso que, talvez no máximo, sendo pessimista, um mês. Eu não vou
negar a minha culpabilidade, a minha responsabilidade perante esse serviço, que já a
tempo era pra ter acontecido, não aconteceu, não fujo da minha responsabilidade, por
quê? Porque quando assumi a Prefeitura, em 2017, existia uma empresa de roçada onde
era se cobrado por metros, mas eu, particularmente eu não concordava com o que era
pago, devido ao serviço que eu não estava de acordo, mas terminou o contrato,
respeitamos, procuramos outra forma, outra maneira, demorou, confesso, enquanto se
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fazia a licitação nós chegamos à conclusão que podíamos fazer a roçada com
funcionários comissionados. O trabalho está indo muito bem, mas como o funcionário
estava trabalhando comissionado e alguma Secretaria precisava do cidadão porque era
bom em computador, era bom em outra coisa, começou a sair. Então eu pensei, não dá
certo, temos que partir realmente pra licitação. Mas esse comissionado aí demorou um
tempo, demorou muito tempo, por quê demorou tanto tempo? Porque o funcionário
comissionado estava gerando uma economia para o município de mais de 1 milhão por
ano, por quê? Porque comissionado era muito mais barato que a empresa contratada,
mas não foi o que nós queríamos, que é a limpeza do município. Então tá definido, tá
decidido que essa licitação vai contratar nova a empresa, onde nesse caso os
comissionados né, não deu tanto resultado como o que o povo quer, que é a limpeza das
ruas. Então por isso essa minha explicação para vocês, para que entendam que não fujo
da minha responsabilidade referente a essa limpeza de ruas. Senhor Presidente, era isso
que eu tinha pra falar, era isso que eu tinha a dizer, quero agradecer a todos. Obrigado.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão, marcada a próxima
para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 18 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 pela Segunda
Secretária.

Fabiano Alves Maciel
Presidente

Marco Antônio Bueno da Rocha
1º Secretário

Rosiane Rosa Borges
2ª Secretária
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