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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA DA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 5º PERÍODO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO
PARANÁ, REALIZADA EM 26 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, Oseias Leal, Osni Alves
de Abreu, Rony Peterson Moroz, Rosiane Rosa Borges, Sinedir da Rosa Cardozo e
Weldson da Silva Brandão. O Vereador Marco Antônio Bueno da Rocha teve sua
ausência justificada. PRESIDENTE: Havendo número legal dos senhores Vereadores e
senhoras Vereadoras e com a graça e a proteção de Deus, declaro aberta a 2ª Sessão
Ordinária da 6ª Legislatura da 3ª Sessão Legislativa do 5º Período da Câmara Municipal
de Pontal do Paraná. Solicito ao senhor 2º Secretário que realize a leitura do Resumo da
Ata da 1ª Sessão Ordinária, conforme determina o Artigo 82 do Regimento Interno da
Casa. 2º SECRETÁRIO: Às dezoito horas do dia 19 de fevereiro de 2019, o senhor
Presidente declarou aberta a Sessão. O senhor Presidente solicitou ao senhor 1º
Secretário que realizasse a leitura dos expedientes, que seriam analisados e
encaminhados, se coubessem. Solicitou ao senhor 1º Secretário que realizasse a
chamada nominal dos senhores Vereadores inscritos, que teriam cinco minutos para se
pronunciarem. Vereadora Nega: Iniciou sua fala agradecendo algumas presenças, em
seguida chamou a atenção da população para que fossem mais presentes nas Audiências
e Sessões do município, para que se fiscalize o que é cobrado nas redes sociais.
Comentou também sobre o ex-Prefeito Edgar, que não passava bem, desejou-lhe
melhoras e esclareceu que não havia nada contra a pessoa dele. Após, expôs alguns
problemas do município, e também coisas boas que foram feitas nessa gestão. Por fim
pediu ao Prefeito que olhe mais para as necessidades do município. Vereador Marco
Rocha: Fez uso da Tribuna para falar sobre a Audiência da Saúde, ocorrida mais cedo,
sobre a contratação de exames e médicos, pedindo ao Prefeito que aprove a proposta.
Em seguida falou sobre os trabalhos de manutenção das ruas e canais, onde sugeriu o
envio de equipes para coleta de dados para que possam resolver esses problemas. Falou
sobre os novos ônibus da Educação, dizendo que iria filmar e divulgar a novidade.
Comentou sobre o processo licitatório para o Carnaval, que achava que não daria certo
pela falta de tempo. Disse também que faltava informações importantes no portal da
transparência do município por falta de organização da Prefeitura. Vereador Juvanete:
Iniciou agradecendo aos presentes e apoiando a Vereadora Nega em sua fala, onde disse
que os Vereadores estão empenhados em melhorar o município e a população somente
cobra e não comparece para ver o trabalho sendo feito. Também falou sobre a falta de
organização nos serviços de manutenção da iluminação pública e das ruas e canais.
Finalizando, houve uma discussão sobre o carnaval na atual condição do município.
Vereador Oseias: Primeiramente falou sobre a saúde do ex-Prefeito Edgar, onde estava
torcendo e que todos deveríamos torcer para sua recuperação, independente da política.
Falou também sobre as dificuldades nos serviços de manutenções do Executivo, ainda
pior quando se trata de pedidos de Vereadores, os quais não são atendidos. Finalizando,
disse também não concordar com a licitação de última hora para o carnaval. Não
havendo mais oradores, foi concedida a palavra ao senhor Prefeito Municipal, que fez
uma explanação sobre a situação do município, seguindo as recomendações da Lei
Orgânica Municipal. Após, o senhor Presidente declarou encerrada a Sessão, marcando
a próxima para o dia 26 de fevereiro de 2019 às 18 horas. Está lido o resumo da Ata,
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senhor Presidente. PRESIDENTE: Conforme o Parágrafo 2º do Artigo 82 do
Regimento Interno, solicito ao senhor 1º Secretário que realize a leitura dos expedientes.
1ª SECRETÁRIA: Indicação. A Vereadora que a presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, solicita ao Excelentíssimo senhor Prefeito, Marcos
Fioravante que determine ao departamento competente: as obras necessárias em caráter
de urgência para cobertura de vários buracos na pista da rua do comércio, na porte com
afundamento de pista no balneário Ipanema, próximo à escola Anita Miró Vernalha,
bem como faixa de pedestres e meio fio em frente a mesma sem sinalização e sem
pintura. Tal solicitação já foi encaminhada em início de outubro de 2018, sendo que até
esta data ainda nenhuma providência foi tomada. Reforçamos o pedido, visto que a
referida rua é de grande tráfego de veículos para acesso à escola, e encontra-se em
estado de grande falta de conservação, podendo ocasionar acidentes para os que lá
transitam. Vereadora Nega. Indicação. A Vereadora que a presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, solicita ao Excelentíssimo senhor Prefeito, Marcos
Fioravante que determine ao departamento competente a manutenção do asfalto rua
estado do rio, em frente à Unidade Básica de Saúde, Praia de Leste. Tal solicitação se dá
pelas péssimas condições de tráfego de veículos e meios de transporte, visto que a
referida rua encontra-se cheia de buracos, e deve ser referência devido à grande
utilização da comunidade. Vereadora Nega. Indicação. A Vereadora que a presente
subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita ao Excelentíssimo
senhor Prefeito, Marcos Fioravante que determine ao departamento competente a
colocação de bica corrida na Rua Noruega, 739, balneário Patrick. Tal solicitação se dá
pelas péssimas condições de tráfego de veículos, visto que a referida rua encontra-se
cheia de buracos. Vereadora Nega. A Vereadora Nega, que a presente subscreve, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Marcos Fioravante, que determine ao departamento competente a colocação de bica
corrida na Rua Maria de Lurdes Cossati, Balneário Praia de Leste. Tal solicitação se dá
pelas péssimas condições de tráfego de veículos, visto que a referida rua se encontra
cheia de buracos. Vereadora Nega. A Vereadora que a presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade com os Artigos 119 e 120 do
Regimento Interno, indica ao Sr. Prefeito Municipal Marcos Fioravante, o que segue:
Venho através desta, solicitar a Vossa Excelência, que seja providenciada a construção
de uma ponte para passagem de veículos e pedestres na Rua Rio Grande do Sul, totem
12, limpeza e roçada no local. Faço novamente tal solicitação a pedido da comunidade,
no qual, solicitaram diversas vezes ao Poder Público, até mesmo com abaixo-assinados,
pois a referida rua dá acesso à Banco, à Escola Especial, ao Cmei e ao Posto de Saúde,
onde os pedestres e veículos precisam fazer voltas nas quadras para terem acesso a esses
locais. Vereadora Débora. A Vereadora que a presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, e em conformidade com os Artigos 119 e 120 do
Regimento Interno, indica ao Sr. Prefeito Municipal Marcos Fioravante, o que segue:
Venho através desta, solicitar a Vossa Excelência, que seja providenciada a manutenção
da iluminação da quadra de esportes do Escola Municipal Anita Miró Vernalha. Faço tal
solicitação à pedido de alunos e comunidade que usufruem do espaço para esporte e
lazer no período noturno, no qual encontra-se em péssimo estado, sem iluminação
adequada, possuindo apenas três lâmpadas funcionando, assim comprometendo a
segurança e bem estar dos usuários. Vereadora Pastora Débora. A Vereadora que a
presente subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade
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com os Artigos 119 e 120 do Regimento Interno, indica ao Sr. Prefeito Municipal
Marcos Fioravante, o que segue: Venho através desta, solicitar a Vossa Excelência, que
seja providenciada a limpeza e recolhimento de entulhos no canteiro paralelo à PR 412,
próximo ao CRAS no Balneário Ipanema. Faço tal solicitação à pedido da população,
que na falta de providências do Poder Público aos diversos pedidos, recorreram a mim,
pois a situação encontra-se preocupante. O acúmulo de resíduos e entulhos no local traz
risco de proliferação de pragas e insetos, assim colocando em perigo a saúde e bem estar
dos visitantes, turistas e moradores próximos ao local. Vereadora Pastora Débora.
Gabinete do Vereador Marcos Rocha. Vimos por meio desta convidá-lo a compor a
Mesa de Debates e Audiência Pública sobre a regularização fundiária da Zona Especial
de Interesse Social, ZEIS, em Pontal do Paraná, a se realizar no Auditório Municipal do
Balneário Primavera, no dia 25/03/2019 às 19 horas. Essa Audiência tem como objetivo
esclarecer os proprietários de imóveis das ZEIS de Pontal do paraná a aplicação da Lei
Federal 13.465/2017, que trata da regularização fundiárias rural e urbana. Pedimos a
gentileza de estender esse convite aos nossos nobres Vereadores desta Casa de Leis.
Este evento está sendo coordenado pelo gabinete deste Vereador. Contando com a sua
habitual atenção, subscrevemo-nos atenção. Vereador Marco Rocha. Todos os ofícios já
foram lidos, senhor Presidente. PRESIDENTE: Todos os expedientes lidos pela
senhora 1ª Secretária 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. 1ª SECRETÀRIA: Vereador Juvanete.
VEREADOR JUVANETE: Boa tarde Presidente, Vereadores, Vereadoras,
comunidade aqui presente. O que me traz hoje é que no domingo a gente teve uma
participação do Bloco do Pangaré em Paranaguá, aonde tava presente o nosso Vereador
Oseias, o Presidente Binho e a população inteira de Pontal do Paraná. Eu fiquei muito
feliz, os Vereador também ficou muito feliz de tá compartilhando a alegria com aquele
povo que estava ali prestigiando o bloco do pangaré, que é um bloco local, que foi
representar o nosso município em Paranaguá. Foi o maior bloco que desfilou em
Paranaguá no desfile Banho à Fantasia. Então ao povo pontalense, aqueles que foram lá
e aqueles que tavam em casa torcendo por aqueles que estavam lá participando e
fazendo a alegria da população. Então eu quero fazer um convite a todos, que no sábado
agora, aqueles que gostam do carnaval antigo, de marchinha, que vai ser realizado na
Associação Banestado. Então você vai chegar ali e vai ter uma estrutura bacana, eu
convido todas aquelas famílias que realmente gosta de participar, não é todo mundo que
gosta, mas muita gente gosta né? Então convido a todos, na Associação Banestado, no
sábado, a partir das 09:00 horas, tamo lá com a estrutura bacana pra receber o povo
pontalense. Vereador Oseias. VEREADOR OSEIAS: Vereador Juvanete, concede a
parte? Estive presente lá, junto com o Vereador Binho encontrei lá, o Vereador Juvanete
eu encontrei lá, Bloco Pangaré representando Pontal do Paraná está de parabéns. A
família pontalense que esteve presente lá está de parabéns, porque o Bloco do Pangaré,
gente, iniciou pequeno, está cada vez maior. E o que eu fiquei alegre, Vereador, é de ver
o grande número de famílias, casais, pessoas que não são acostumadas a sair pra festa
estavam lá festando na rua, crianças. Então ficou provado que o Bloco Pangaré é o
bloco da família pontalense. Gente, tinha muita gente, eu não quero falar em número de
pessoas aqui Juvanete, porque eu sou ruim pra calcular isso, mas tinha muita gente
vestido com abadá do Pangaré. Eu acredito, Vereador Juvanete, que na segunda-feira,
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que vai ser o desfile do Pangaré aqui em Pontal do Paraná, vai ter umas quatro ou cinco
vezes mais gente do que lá, porque muita gente que eu conheço estavam com vontade
de ir e não foram, porque até era um dia bastante quente, o horário também não era
muito bom, era 11 horas, em torno de quase meio dia, então ficava um pouco ruim. Mas
olha, eu fiquei um pouco chateado Vereadores, com alguns comentários que eu vi na
mídia, porque o município forneceu um ônibus. Gente, não é proibido o município
fornecer ônibus, carro, incentivo, se fosse proibido, município nenhum poderia ajudar
em campeonato, ajudar time de futebol, ajudar lutador, ajudar em vários eventos, desde
que seja pra levar o nome do município. Em outras regiões o município pode ajudar
associações, pode ajudar em eventos do CTG, pode ajudar em vários setores, o que não
pode é sair pra passear gente, mas às vezes a pessoa um fica com inveja, outro não.
Claro que eu reconheço que a gente tem dificuldade no transporte da Saúde, em outras
coisas, mas agora só por isso nós não vamos usar o ônibus pra levar a equipe do
Pangaré, Vereador Juvanete, não sei se concorda comigo. Gente, já foi o ônibus pra
CTG, é legal gente, mas só que aqui em Pontal do Paraná tudo o que você faz é errado,
tudo o que deixa de fazer é errado. Tem gente, Vereador, que, desculpa falar, só sabe
reclamar, se chove reclama da chuva, se não chove e tem sol reclama do sol, se é dia
reclama do dia, se é noite reclama da noite, nada está bom. Gente, vamos ter um
pouquinho de paciência, vamo dar incentivo à cultura do nosso município, aos
campeonatos do nosso município. A gente tem time que joga fora, principalmente de
lutadores, né Vereador, que saem lutar fora, e depende do apoio do município. Então
gente, eu acho que vamo ter um pouco de paciência, vamos levar o nosso município pra
outras regiões, foi aqui em Paranaguá gente, aqui pertinho, mesmo que fosse longe não
era ilegal, Vereador Juvanete. Então eu deixo aqui, não gostei do que eu li, não é ilegal,
não sou nenhum advogado pra dizer qual a legalidade ou onde deixa de ter, mas pelo
que eu conheço como morador, como servidor público e como Vereador, não vi
nenhuma irregularidade em fornecer um ônibus pra levar a cultura de Pontal do Paraná
até Paranaguá. Muito Obrigado Vereador Juvanete. VEREADOR JUVANETE: Valeu
Vereador Oseias, até passou aí, depois do dia 25 de janeiro o movimento caiu muito
sabe, então Santa Terezinha foi solicitado o ônibus dois final de semana e foram lá
buscar uma escola de samba lá em Antonina, pra trazer e dar uma aquecido no comércio
de Santa Terezinha. Então os comerciantes, com a vinda do pessoal da escola de samba
ajudou muito os comerciantes de Santa Terezinha, então o ônibus foi, mas realmente tá
ajudando toda a população, porque lá tá o seu filho trabalhando no comércio, então
ajuda todo mundo. Eu quero também aqui fazer um agradecimento ao nosso amigo
Edilson Ales, que acompanhou o Bloco do Pangaré, deu estrutura com filmagem, com
todo o trabalho, você pode perceber nas fotos, foi um trabalho maravilhoso, então
realmente Edilson, você da imprensa aí, você trouxe, passou pro Taíco também eu vi
compartilhando ali, então vocês da imprensa tão de parabéns também, que vocês
divulga o nosso litoral e vocês traz tudo as coisas boas que realmente aconteceu lá, você
divulgou pra população. Então segunda-feira eu espero vocês, o povo de Pontal do
Paraná, vocês que realmente gosta de pular um carnaval, vão prestigiar o Bloco do
Pangaré em frente o Prive ali, vai ser uma festa maravilhosa, eu acho que vai ter mais
ou menos umas quinze mil pessoas que vai tá junto com o Bloco do Pangaré, eu tenho
certeza disso, e vocês, vamo lá ajudar a gente lá, precisamo da força de vocês ali.
VEREADOR OSEIAS: Vereador Juvanete, concede mais um pouco. Graças à
imprensa, ao Edilson, Taíco, Zé Augusto, outros aí que faz live ou transmite ao vivo,
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que às vezes chega até a sociedade o nosso trabalho, chega até a sociedade o que
acontece no Legislativo, o que acontece no Executivo, claro que nós estamos aqui pra
ser criticado, pra ser elogiado, mas nós estamos aqui pra fazer a coisa certa, não estamos
aqui pra fazer a coisa errada. Mas se não fosse a imprensa o trabalho da gente pouco
aparece, porque a gente vê, Vereador, muito comentário na rua, no barzinho, mas
sempre a Casa aqui está vazia, a sociedade não vem até a Câmara Municipal, a gente
incentiva, vão até a Câmara Municipal, eu sou um que convido, vão lá pra vocês ver o
que tá acontecendo, aonde tá sendo votado, onde tá sendo autorizado o Prefeito a aplicar
as verbas, como que tá sendo votado, e a população não vê e as vezes fala no achismo.
Então graças à imprensa local que leva até a sociedade isso aí, Vereador Juvanete, e a
cultura, não só do carnaval, outras coisas que é cultura do município tem que ser
divulgado mesmo, Bloco do Pangaré cada vez maior e acredito que nesse ano, Vereador
Juvanete, venha maior, e espero que o município dê incentivo também, se for que tenha
alguma coisa pro carnaval, como a licitação não deu tempo pra fazer, não sei se vai ter
dispensa, como vai ser, se não for com ônibus incentiva com alguma coisa, porque a
cultura nossa tem que ser mostrada, não só a cultura, todas as áreas do município.
Obrigado Vereador. VEREADOR JUVANETE: Eu já fiz agradecimento à toda
população, pessoal da imprensa, eu quero também deixar aqui o meu agradecimento a
todos os diretores que participaram do Bloco do Pangaré e estão ajudando os
patrocinadores que realmente confiaram nesse projeto, então pra vocês muito obrigado,
espero vocês na segunda-feira e no sábado junto com a gente lá pra tá junto com o
Bloco do Pangaré, tá bom? Um abraço a todos. 1ª SECRETÁRIA: Vereadora Nega.
Boa tarde senhor Presidente, boa tarde Vereadores, Vereadora, a imprensa aqui presente
e toda a população. Bom, semana passada a gente teve o Prefeito aqui, onde fez um
monte de alguns apontamentos pro Prefeito, e eu vou continuar apontando. Nessa
indicação que eu fiz da Praia de leste eu me sinto envergonhada, porque é um
patrimônio público onde tá cheio de buraco e não é feito nada, só que hoje eu não vou
chamar atenção do Prefeito, eu vou chamar atenção do Vice, porque hoje a pasta é dele.
Então eu gostaria que ele desse mais umas voltinhas pela cidade, e não é só o posto de
saúde não gente, se vocês entrar na beira-mar, tá horrível. Aí se fala tanto de carnaval,
não sou contra carnaval, mas se fala tanto em carnaval e a gente não cuida do que é
nosso. Eu particularmente, a licitação que ia ser feita eu era contra mesmo, a gente se
faz o carnaval quando a casa tá arrumada, quando a Saúde tá arrumada. Agora, do jeito
que tá dá vergonha de sair, vamos receber os turistas com mato enorme, e vou até citar
agora, fim de semana passada que foi Pontal do Sul, que inclusive falaram do Vereador
Sene e Vereador Manfrine, eu me senti envergonhada, mas a população tem razão.
Juntaram um monte de gente, pegaram a roçadeira e foram pra rua, isso é bonito? Não é
bonito. Isso não é obrigação nossa, nossa obrigação é fazer que se faça a limpeza, então
a população não entende, ela acha que a gente tem que fazer, não, a gente faz o pedido,
só que muitas vezes não é atendido. Agora, tudo bem que quem postou podia querer
uma polêmica, tudo, mas tem razão, tem razão que o mato tava enorme, de Praia de
Leste à Pontal do Sul o mato tá enorme, as ruas tão buracadas. Então assim ó, chega, já
deu tempo, a população não aguenta mais esperar. Então eu tô vindo aqui de novo falar,
porque essas indicações hoje que eu fiz, que eu passei vergonha na frente do Posto de
Saúde, como representante, me pedindo, e eu não sei ainda se vai ser feito, mas eu vou
cobrar. Então eu gostaria muito que o nosso Vice pegasse o carro e fosse dar uma volta
na cidade pra ver como que tá, pelo menos o básico gente, o básico é pra ser feito, não
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precisa fazer tudo. E agora em Pontal do Sul também essa semana, a fila que acabou em
Ipanema começou em Pontal do Sul. O atendimento que tava sendo lá em Ipanema
deixando o pessoal pra fora desde as três horas da manhã, foi colocado na rede social
aqui em Pontal do Sul. Então eu também queria chamar a atenção da Secretária, que
visse o que tá acontecendo, porque a hora que você pensa que vai andar, as coisas não
andam. Então eu espero que o nosso Vice-Prefeito veja o que tá acontecendo com a
nossa cidade que tá muito triste a nossa cidade. VEREADOR OSEIAS: Vereadora,
concede a parte? 1ª SECRETÁRIA: Pode falar. VEREADOR OSEIAS: Você tá
falando o que eu falei pro Prefeito a menos de um metro de distância dele, a dificuldade
que nós Vereadores temos perante a população, até chamei a atenção dele, Vereadora, a
senhora tá lembrada, de que ele foi Vereador duas vezes, ele tem que saber a
necessidade da população, a necessidade do município, como nós sabemos. Nós não nos
preparamos pra temporada em área nenhuma Vereadora, você sabe disso, que eu cobrei
antes da temporada, no meio da temporada trocou o Secretário de Obras, mas não
adianta trocar o Secretário se não arrumar as máquinas. Não vou dizer que o Compadre
era ruim ou que o Fabinho é ruim, são duas pessoas boas de coração, mas não sei se tem
estrutura de trabalho, porque a gente vê as máquinas quebradas, uma incompetência na
roçada, tem roçador, mas a gente não vê roçada, diz que faz limpeza e a gente não vê as
limpeza na beira de rua, então tá bem complicado em outras áreas também, Vereadora,
eu falei tudo isso aí pro Prefeito, e fui muito claro com ele. Claro que, sempre fui
educado com o Prefeito, perante ele ou longe dele, porque se eu tiver que falar eu falo
na cara, eu falo longe eu falo perto. Então eu falei, Vereadora, eu estou triste. Se está
acontecendo isso aqui que nós estamos na temporada, o carnaval já é semana que vem, e
depois que acabar o carnaval, Vereadora? Como que vai ser pro nosso povo aqui? Não
vamos ter...vamos dizer que gastamos todas as verbas da Saúde com a temporada,
vamos dizer que gastamos toda a verba da Obras na temporada, toda a verba de outras
Secretarias. Agora fiquei sabendo que me parece que vai trocar a Secretária de
Finanças, não sei, parecia que tava andando a pasta, tão trazendo uma moça que teve
aqui na época do Gimenez, foi pro CISLIPA, tava em Guaratuba, agora tá aqui, não sei
a motivação, do nada trocou a Secretária de Finanças, uma pasta que tava encabeçando.
Não sei se a que estava tinha menos competência, ou a que está entrando tem mais
competência, só que eu vou pedir pra essa nova Secretária que entre e respeite
Vereador, porque na época do Gimenez eu já era Vereador e ela era servidora pública,
ela não gostava de respeitar Vereador, ela achava que era mais do que o Prefeito, e
comigo não vai se arrumar, me respeite que eu respeito. Não venha fazer perseguição
com servidor nenhum, principalmente servidor que trabalha, Vereadora Nega, porque
muitas coisas caía lá, ela que decidia. Promoções, progressões, algumas coisas, ela que
decidia. Eu tenho uma moça, servidora pública, que por causa de uma promoção que foi
negada por essa moça que vem agora pra ser Secretária ela não fala mais comigo porque
eu era Vereador e eu não tive força de ir lá e intervir por ela, minha voz não valia nada.
Então, só quero que o Prefeito Casquinha acerte, não interessa se ela gosta de mim ou
não gosta, que ela trabalhe pro município. Tantos outros Secretários que vir a trocar,
trabalhe pelo município, ou que estão, trabalhe pelo município. A gente vê o Secretário
de Obras, Vereadora, o Vice Fabinho, que assumiu a pasta, não é pelo salário, porque o
salário dele já é o mesmo de Secretário, ele me falou que assumiu para ajudar o
município. Eu vejo ele com dificuldade na estrutura, eu vejo ele com dificuldade em
aplicações da verba, como aplicar. Então espero que o Casquinha, cada substituição de
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Secretário coloque o melhor, não venha colocar mais ruim, porque ruim já tá. Eu torço
por esse município, vou fazer minha parte, acredito que cada Vereador aqui vai fazer a
parte dele, torço que o Casquinha melhore cada vez mais aí nas funções de trabalho, na
coordenação e mostre que ele é um chefe, que ele é um líder, porque aqui no município
ele é a segunda autoridade, a primeira autoridade é o Juiz de Direito, segunda é o
Prefeito. Então vamos mostrar, e nós estamos aqui pra fiscalizar ele, mas até onde
compete nós, nós não podemos chegar lá e pegar uma roçadeira e roçar, não podemos
chegar, pegar uma máquina e passar numa rua. São tantas coisas que o Vereador não
pode que o povo acha que pode e não é desse jeito. Então nós dependemos que o
Prefeito trabalhe bem, até então para o nosso trabalho aparecer, porque nossa parte nós
estamos fazendo, estamos votando tudo o que vem de lá, projetos bons pra favorecer a
população, só que às vezes não funciona lá, não sai do papel. Muito obrigado
Vereadora. 1ª SECRETÁRIA: Bom, você falou questão de verba, vou discordar, nosso
orçamento foi 110 milhões, é dinheiro né Vereador? É falta de planejamento mesmo.
Mas seria só isso, senhor Presidente. Não há mais oradores, senhor Presidente.
Desculpe, Vereador Polaco. 2º SECRETÁRIO: Presidente, primeiro Secretário,
Vereadores, presentes, imprensa, funcionários, aqueles que acompanham, boa tarde a
todos. Primeiramente gostaria de estimar melhoras pro nosso colega Vereador Marco
Rocha, que possa se reestabelecer o mais breve possível. Hoje eu vou pegar uma onda,
vamos dizer assim, teoricamente, numa conversa do Vereador Baiano, que eu acredito
que todos os Vereadores passam por essa dificuldade. Nós ouvimos aqui, há dois anos,
uma discussão que se fala em Educação, Obras, Saúde, mas eu vejo que muito do que
prejudica uma educação, prejudica uma Saúde, está ligado à questão do acesso, do ir e
vir. Nos últimos dois anos da gestão Edgar, se gastou ou se investiu, da forma que
preferem dizer, mais de cinco milhões de reais em asfalto, manilhas e bica corrida. O
esgoto, o investimento do Estado através da Sanepar, ele é bem vindo, nós sabemos que
isso também é uma questão de saúde preventiva, mas também nós estamos cientes que é
uma empresa, que fez um investimento de quase 450 milhões de reais em 12
municípios, gerando 2500 ligações de esgoto ou procurando gerar, em 12 municípios,
25000 no total, que ela também vai arrecadar 80% do valor da água que todos nós
gastamos e consumimos, que nós também sabemos que esse problema ligado às nossas
ruas, ele não é resolvido de um dia pro outro, como também somos cientes que esses 20
anos que a SANEPAR tem de contrato junto com a GEL, é responsabilidade da GEL, e
eu também aprendi uma coisa muito...não vou dizer rápido, mas precocemente junto a
essa Casa, ninguém faz nada sozinho aqui, acredito que o “eu” aqui não impera, porque
todos nós normalmente votamos e tentamos aprovar, nem o Executivo faz sozinho e
muito menos nós, principalmente porque eu também gostaria de agradecer e dizer que
sempre os funcionários da Casa me amparam, me ajudam nas dificuldades seja ela qual
for, então o “eu”, ele não impera em lugar nenhum na administração pública. Baseado
nisso, senhores, eu fiz um relatório, eu juntei dados, eu fui até a Prefeitura, eu pedi o
auxílio do meu assessor e eu não quis protocolar sozinho, primeiro porque eu não tenho
hoje, como representante do Legislativo, simplesmente entrar com uma ação pública
junto ao Ministério Público, pedindo que a SANEPAR se responsabilize através dos
seus...empresas indiretas, junto ao que acontece no município, porque aconteceu. Isso
quem tem que fazer é o Executivo, porque o dinheiro, por mais que é público, quem
investiu e quem pagou foram eles. Porém eu peço aos Vereadores que aqueles que
tiverem interesse, que quiserem assinar junto a mim esse pedido junto ao Executivo, que
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ele acione a empresa, e digo mais, da mesma forma que vai-se 20 anos contribuir junto à
SANEPAR para com a NATO, que também nós tenhamos uma contribuição que seja
anual. A respeito do repasse, como vai ser, isso aí já não cabe a mim, mas que nós
tenhamos um dinheiro que venha para o setor de Obras e que ele seja investidos no
município. Porque também não é justo hoje nós pegarmos as verbas de 2017, 2018 e
2019 e investirmos aonde alguém utilizou, nós sabemos que vem pra melhorar, mas
também já atrapalhou e se fez com que o dinheiro assim investido antes fosse
depreciado ou perdido. Então hoje eu trago à Casa, deixarei aqui, àqueles que tiverem
interesse de assinar junto comigo, pedindo isso ao Executivo, que entre, porque se eles
não quiserem entrar, não tem problema, eu entrarei junto com aqueles que têm
interesses. Porém também não acho que Vereador tem que ficar ouvindo, claro que a
população tem o direito de reclamar, mas também o Prefeito tem que buscar amparos,
porque se foi mexido no subsolo, se foi mexido nas nossas vias, se foi investido
dinheiro, tanto na gestão Edgar como outras gestões que ser investido, trazendo um
benefício, mas que gerou um desconforto, também precisa ser visto. Essa empresa pode,
por 20 anos, arrecadar 80% do nosso consumo de água, vamos também dizer a verdade,
a rede de esgoto, ela não tem sido funcional, nós vemos aí principalmente na questão
das ruas que têm problema de alagamento, está se pagando uma coisa que tá gerando
um problema ambiental e não tá sendo feito o que devia ser feito. Você tá tirando hoje
pessoas de fossa séptica, trazendo pra uma ligação de esgoto, que é obrigado a ligar,
mas que daí você paga e não tem aquele destino final. VEREADOR WELDSON
BAIANO: Me concede uma parte, Vereador? 2º SECRETÁRIO: Sim senhor.
VEREADOR WELDSON BAIANO: Bom, como a gente já havia conversado, eu
quero deixar claro aqui que eu vou assinar junto com o Vereador essa solicitação, até
porque eu cobrei muito o ano passado, e esse ano a gente já tá sentindo nas ruas do
município a consequências das obras da GEL no município de Pontal do Paraná. Falei
isso muitas vezes ano passado e parece que falei ao vento sabe, as coisas não
aconteceram como a gente achou que ia acontecer. É aquilo que o Vereador falou,
sozinho você não move nada, e eu fiquei gritando sozinho aqui. Então o que a gente
preocupa, o que me preocupa muito é que nós já temos, hoje o município tá fazendo um
esforço enorme pra fazer um asfalto na Avenida Anibal Khury, e poucas pessoas se
lembram que aquela avenida tá daquele jeito hoje por causa da primeira etapa das obras
do esgoto do município, que na época era PAVIBRAS, que cavou o município inteiro a
parte de baixo, deixou problemas em várias ruas do município, e ficou por isso mesmo.
Agora nós estamos tendo que pagar de novo pra consertar o estrago que eles fizeram.
Hoje a gente já tem, nessa temporada, você escuta falar de novo, apesar de todo o
esforço que a Prefeitura fez pra fazer algumas ligações, pra tirar alguns pontos de
alagamento, o que tinha de manilha, onde passou as obras da GEL entupiu tudo, ali na
região de Santa Terezinha, Itapuã sabe, conheço várias situações assim, aqui em
Ipanema você já tem, em Shangri-lá você tem, onde passou as obras da GEL, por quê?
Porque eles mexeram com a areia, cavaram lógico, tem que fazer, mas isso tinha que ser
previsto, aquilo tinha que ser compactado de volta, não podia deixar aquilo solto, o que
foi tirado de bica corrida das ruas do município de Pontal do Paraná é uma fortuna.
Existem dois contratos de aquisição de bica corrida da gestão passada desse município
que soma quase 50 mil metros cúbicos de bica corrida que foram colocados na rua, e
isso foi enterrado e ninguém fez nada. Agora veio pra aqui, há poucos dias uma
mensagem pra que o município adquira bica corrida novamente, que adquira mais
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manilha, pra tirar as que a GEL entupiu e colocar novas, e nós vamos ficar mais de 10
anos fazendo isso. Aí você vê obras da SANEPAR, tem outra empresa, acho que a
NATO se eu não me engano, que presta serviço pra SANEPAR, ela corta asfalto, ela
tira bloquete de rua e não coloca de volta, quando coloca fica tudo faltando. Quer dizer,
não existe uma preocupação por parte da empresa, que me perdoe a SANEPAR sabe, a
empresa estatal, que já teve um bônus, mas em Pontal do Paraná o que eu tenho visto
por conta da SANEPAR meu amigo...me perdoe a SANEPAR, me perdoe o Governo do
Estado, mas quem acompanha aonde passa os serviços da SANEPAR por parte da GEL
e por parte da NATO. Nós tivemos um problema enorme no final do ano sabe, um
problema ambiental enorme por conta dos problemas gerados por essas obras da GEL,
coletou o esgoto e jogou no Rio Guaraguaçu, isso é um problema ambiental, e vai ficar
por isso mesmo? Quer dizer, o ano que vem vai acontecer de novo, porque eles não tão
nem aí, e ninguém toma providência. Eu acho que tá na hora do município começar a se
mexer, acho que o jurídico da Prefeitura, se já não fez, não sei também, tô falando aqui
sem saber se tão movendo alguma ação contra a SANEPAR ou contra a GEL, que foi
quem causou tudo isso. Mas realmente tá na hora do município tomar uma posição, o
município precisa. 1ª SECRETÁRIA: Uma parte Vereador. Eu gostaria de corrigir o
Vereador Weldson Baiano, porque ano passado ele veio pedindo o apoio pra que se
tomasse uma posição contra a GEL, e essa Casa não mediu esforços, junto a ele nós
fomos lá no China, fizemos uma reunião, eu acredito que ele não tenha lembrado, mas
nós fomos lá, nós conversamos com o engenheiro então ele explicou toda a situação pra
gente. Então eu só queria corrigir, porque a gente, em nenhum momento a gente ficou
de braços fechados. A partir do momento que ele subiu nessa Tribuna e questionou a
questão, logo após já foi marcada uma reunião e a gente conversou com o pessoal, agora
o que aconteceu depois, aí eu não tenho conhecimento, mas só queria deixar claro pra
essa Casa que quando ele fez o pedido, todos os Vereadores aceitou e fizemos sim uma
reunião com eles. 2º SECRETÁRIO: Vereadores, só queria explicar talvez melhor. Eu
não venho aqui prejudicar o Executivo, eu só venho pedir o apoio de vocês para que o
Executivo tome uma posição e não pense em penalidade, eu volto a dizer a vocês, que
nós tenhamos uma porcentagem da arrecadação que é feito junto a essa questão do
saneamento e da ligação de água seja repassado à Prefeitura, pra que ela possa fazer
trabalhos que às vezes não acontecem, pra também ter um reforço orçamentário. Veja a
situação porque que eu falo SANEPAR, não falei GEL e nem NATO hoje, porque nós
temos a questão do esgoto ligado a uma empresa e nós temos as ligações de água ligado
à outra, e como o Vereador falou tem situações que é cortado o asfalto, que é feito
algumas situações que não são refeitas, ou pior, tem pessoas que deixam de ter a sua
ligação feita, porque a empresa não tem um contrato que faça a reposição do material
local. Então às vezes a pessoa deixa de ter aquela questão de primeira necessidade, que
é uma água encanada dentro da sua própria residência. Então volto a dizer isso
Vereadores, não estou com objetivo de punir, só peço que o Executivo brigue por essa
porcentagem, porque nós estamos falando, da mesma forma que a GEL tem 20 anos que
ela vai ter que ser responsável por esse saneamento, por essa estrutura, que também nós
tenhamos uma verba que ajude no município como o Vereador falou, isso não é um
problema que vai resolver já, nós vamos ter problemas por muitos anos, que precisará
de um recurso financeiro, pra poder que a gente tenha condições de fazer com que a
população tenha o menor impacto possível, ou seja, fique menos desconfortável, vamos
dizer assim. VEREADOR JUVANETE: Eu vi o nosso nobre Vereador Baiano falando
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que ele ficou praticamente sozinho ali contra a GEL, até o Vereador, só pra lembrar ele
também, a gente deu todo o apoio, até foi marcado uma reunião lá no China, até o
Vereador, deve tá gravado aqui que o nosso Vereador Weldson Baiano disse que não
participava de reunião aonde que tinha, essa reunião da GEL ele não ia participar. Então
talvez ele esqueceu, ele falou nessa Tribuna aqui e depois, meia hora ele tava junto com
todos os Vereador lá na reunião. Então nós tava do teu lado também sim Baiano, pode
ficar tranquilo, nós tava junto com você também lá. VEREADOR WELDSON
BAIANO: Uma parte Vereador. Bom, deixa eu justificar essa situação. Na época foram
feitos vários esforços pra que tudo acontecesse, eu realmente falei que não iria na
reunião, depois acabei indo na reunião, e ali foram acertadas coisas, atitudes que a GEL
tomaria, e vocês são testemunhas, e depois ficou por isso mesmo. Quando eu falo que
fiquei sozinho, tá, eu não quis citar aqui com relação aos Vereadores, eu fiquei sozinho
por falta de...por muitas vezes, Vereador, eu solicitei documentos na Prefeitura e houve
uma morosidade pra que a coisa acontecesse. É tanto que depois eu peguei toda a
documentação que eu juntei e entreguei de volta na Prefeitura, falei daqui pra frente
façam vocês, eu vim até aqui. Eu não tô entendendo o porquê que vocês se levantam
aqui agora contra mim, eu não entendo dessa forma, eu acho que a gente tem que lutar
aqui pelo que tá acontecendo no município, se tem alguém que não tem culpa do que
aconteceu com as obras da GEL no município de Pontal do Paraná é o Vereador Baiano.
Eu alertei, eu chamei, eu falei, agora vocês pegarem agora e tentar dizer que a culpa é
minha? Eu tentei de todas as formas, eu vim, levantei, falei, tá, levantei, trouxe os
problemas aqui, alertei sobreo que iria acontecer no município, e realmente tá
acontecendo no município, tá entendendo, e só não tô entendendo o porquê que isso
agora tá virando contra mim. 1ª SECRETÁRIA: Uma parte. Deixar bem explicado,
porque a falta de interpretação é muito grande. O Vereador disse que ficou sozinho,
estou lembrando o senhor que o senhor veio pra essa Tribuna, pediu apoio nosso, nós
fomos todos pra lá. Eu não ia falar que o senhor falou na Tribuna que não ia, mas o
Vereador Juvanete acabou falando que o senhor não ia e acabou indo. Então nós não
tamo falando que o senhor é culpado, só lembrando o senhor que nós tivemos todo o
apoio necessário que o senhor precisava, só lembrando que a gente foi sim numa
reunião com a GEL, então o senhor não pode falar que ficou sozinho, porque o senhor
não ficou, e se eu não me engano, se faltou dois ou três porque tiveram compromisso.
Então não é culpa do senhor jamais, só lembrando que essa Casa participou sim com os
engenheiros da GEL. VEREADOR OSEIAS: Concede a parte Vereador. Pegar uma
deixa dos Vereadores aí, já vou direto, não tô aí pra defender ninguém, eu fui um que
estava na reunião, liguei duas vezes pro Vereador Baiano, lembra disso? Convencemos
ele a vir, não lembro quem mais que ligou pra ele, acabou indo na reunião que não iria.
Então tô aqui também dizendo um dos motivos que ele foi, que ele tava durão, liguei
duas vezes pra ir, pra ouvir o que os engenheiros da GEL tinham pra dizer, outras
pessoas também estavam ali presentes também pra dizer. Só que, Vereadores, o que eles
falaram lá eles não cumpriram, que iriam fazer pro município, eles foram embora e
deixaram as ruas todas estouradas. Só que também, toda obra que sai do Governo do
Estado, Governo Federal ou particular do município, tem que ser vistoriada pelo
município, a omissão nossa do município perante essa obra e outras obras, da
PAVIBRAS, o que acontece aqui é muito grande. Nós temos três engenheiros de
carreira na Prefeitura, essa obra deveria ter um engenheiro do município lá
acompanhando como que tava sendo colocado as manilha, como que tava sendo tirado
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as bicas corrida e onde estavam sendo depositado, nunca aconteceu isso. O que
acontece? A empresa quer ganhar dinheiro, ela quer fazer o serviço rápido, e daí fica o
problema pra nós. Vocês acham que a GEL vai voltar aqui arrumar? Muito difícil, a não
ser que a SANEPAR tome as dores. A NATO corta asfalto, faz buraco na rua, não
arruma por quê? Algum de vocês Vereadores, principalmente eu que sou concursado na
função de Fiscal, eu nunca vi um engenheiro ir até a SANEPAR ou até a NATO pedir
pra eles consertar uma rua ou aplicar uma multa. Guaratuba multou a PAVIBRAS na
época lá por falta de manutenção nas ruas que eles estragaram o asfalto, e aqui nós pra
esse aqui, tivemos...não tô culpando o governo do Casquinha, governo do Edgar, isso aí
já vem lá da época do Zé do Pontal já. Então a omissão nossa, o município, toda obra
que acontece tem que por um engenheiro, fiscalização em cima, para que a obra
aconteça conforme o Projeto. Então aquela vez os engenheiros da GEL explicaram pra
nós lá como que ia acontecer, que iam repor as bicas corrida onde tinham tirado, que
iam arrumar as manilhas e as manilhas ficar plenamente funcionando e não ficou, e
foram embora. Mas eu culpo também o município, o município teria que ir lá vistoriar a
obra e colocar alguém em cima pra vistoriar, e nada disso aconteceu. Tem gente com
problemas nas calçadas até hoje, vou falar pra vocês que na frente da casa do meu filho
eles não fizeram esgoto. Chegou a rede seca pra um lado, chegou por outro lado lá e
ficou sem a rede, não tem esgoto, vão cobrar de quem? Ele foi na SANEPAR, queriam
cobrar a extensão de esgoto dele. Eu falei gente, fizeram no município todo, aqui a área
que passou esgoto dos dois lados da rua, porque não vão fazer? Ficou sem, não pagou.
Então é uma omissão do município, não cumpriu o Projeto. Então hoje nós estamos com
vários problemas. Da antiga PAVIBRAS, na Avenida Anibal Khury, Vereador Baiano,
acho que foi você que citou né, a SANEPAR deu pro município na época 300 mil reais,
para a manutenção, pro município assumir a manutenção, e o município foi lá, tampou
os buraco lá, gastou os 300 mil, isso eu era servidor na época, eu lembro. Porque
quando veio o canteiro de obras da PAVIBRAS pra cá eu já era funcionário da
Prefeitura, e eu fui um dos cara que negociei com eles pra trazer o canteiro de obras ali
pra Praia de Leste, aonde é a sede da Prefeitura hoje. Demos a terraplanagem, corremos
ali, aterramos tudo aquilo lá, e eles iam fazer em Matinhos, acabaram fazendo aqui pra
dar emprego pro pontalense na época, que no canteiro teria emprego, só que aconteceu a
obra, mesma coisa, não foi fiscalizado pelo município e ficou, tem um problema da
PAVIBRAS até hoje, agora vem da GEL, vem da NATO e vai continuar assim
enquanto nós não fiscalizar. Não tô culpando ninguém, nem o Prefeito, mas isso é
obrigação do município. Qualquer um de nós que vai mandar fazer um obra na nossa
casa, quem manda na obra é nós, então quem manda no município é o município que
manda, as obras vem as empresas terceirizadas, eles querem ganhar dinheiro, fazem mal
feito mesmo. Muito obrigado Vereador. VEREADOR SENE: A parte senhor Vereador.
2º SECRETÁRIO: Pois não. VEREADOR SENE: Em relação à SANEPAR, isso que
você falou, eu acredito que nós deveria, entre todos os Vereadores, ir na Prefeitura,
chamar o Prefeito, chamar a Procuradoria e ver qual o melhor caminho, botar todo
mundo a parte pra ver o que que pode acontecer e é uma iniciativa muito boa da tua
parte, eu acredito que os Vereadores tão dentro, eu tô junto, porque eu tenho muita
reclamação da SANEPAR, é como ele falou, teve uns vizinho meu que não passou e
foram cobrar, e teve uns dois que teve que pagar. Então é um negócio muito
desagradável o que a SANEPAR tá fazendo, fez, e como diz o Vereador Baiano, deixou
só os buraco aí pro município pagar. Em relação ao que você falou de uma parte pra sair
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da Prefeitura é muito importante, que até então a gente consegue tampar alguns buracos
com essa porcentagem. É isso, obrigado. 2º SECRETÁRIO: Complementando
Vereador, devido a esse problema, essa questão da infraestrutura do saneamento, se
mexeu no município inteiro, então os problemas que foram gerados, eles foram em
grande proporção, não dentro daquela normalidade que se existia. Então hoje a gente,
volto a dizer, teve o município inteiro revirado, dentro da parte estruturada em vias. Só
isso, muito obrigado. 1ª SECRETÁRIA: Não há mais oradores, senhor Presidente.
PRESIDENTE: Comunico aos Senhores Vereadores e a população aqui presente, que
esta Presidência recebeu do Tribunal de Contas no dia 20 de fevereiro do corrente, o
Parecer Prévio referente à prestação de contas do Município do exercício de 2013,
gestão do Ex-Prefeito Edgar Rossi, onde o mesmo opina pela aprovação das contas.
Atendendo a dispositivos regimentais, comunico que já publiquei o mesmo no Diário
Oficial da Casa nº 004/2019, e encaminhei à Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização, que ficará sob a guarda da mesma por sessenta dias, onde dará ampla
divulgação publicando no Diário Oficial do Município, bem como no site da Câmara e
ao mesmo tempo comunicando o ex-Prefeito Edgar Rossi. Após cumprir este prazo a
Comissão emitirá o seu parecer opinando com a apresentação de um Decreto
Legislativo pela aprovação ou rejeição. Não havendo ordem do dia e nada mais a tratar,
declaro encerrada a presente Sessão, marcada a próxima para o dia 07 de março de
2019, às 18 horas, quinta-feira, em virtude do feriado de Carnaval ser na terça-feira dia
05 de março. 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, pela Primeira Secretária e pelo Segundo Secretário.

Fabiano Alves Maciel
Presidente
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1º Secretário
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2ª Secretária
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