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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA DA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 5º PERÍODO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO
PARANÁ, REALIZADA EM 12 DE MARÇO 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 e Sinedir da Rosa Cardozo. Os
Vereadores Marco Antônio Bueno da Rocha e Weldson da Silva Brandão tiveram suas
ausências justificadas. PRESIDENTE: Havendo número legal dos senhores Vereadores
e senhoras Vereadoras e com a graça e a proteção de Deus, declaro aberta a 4ª 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 3ª Sessão Ordinária, conforme determina o Artigo 82 do Regimento Interno da
Casa. 2º SECRETÁRIO: Às dezoito horas do dia 07 de março de 2019, o senhor
Presidente declarou aberta a Sessão. Convidou o Vereador Manfrine para assumir a 1ª
Secretaria, devido à ausência do Vereador Marco Rocha, e convidou o Vereador Polaco
para assumir a 2ª Secretaria, devido à ausência da Vereadora Nega. Solicitou ao senhor
2º Secretário que realizasse a leitura do Resumo da Ata da Sessão anterior, que após
lida, foi aprovada pelo senhor Presidente. O senhor Presidente solicitou ao senhor 1º
Secretário que realizasse a leitura dos expedientes, que seriam analisados e
encaminhados, se coubessem. Solicitou ao senhor 1º Secretário que realizasse a
chamada nominal dos senhores Vereadores inscritos, que teriam cinco minutos para se
pronunciarem. Vereador Juvanete: Usou a Tribuna para agradecer ao Bloco do Pangaré
e aos responsáveis pela Associação Banestado, onde ocorreu o baile de Carnaval, que
correu muito bem. Pediu ao senhor Presidente que se unissem para entrar em contato
com a Copel, para resolver a questão da falta de energia que vem ocorrendo em todos os
fins de semana. Por fim, agradeceu à Prefeitura pelo apoio prestado no desfile de
Carnaval da segunda-feira. Não havendo mais oradores, o senhor Presidente passou à
Ordem do dia, onde foi aprovado o Voto de Pesar pelo falecimento da senhora Sonia
Aparecida da Luz. O senhor Presidente figurou em Pauta para a próxima Sessão o
Anteprojeto de Resolução 003/2018 e o Anteprojeto de Lei nº 12/2019. Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a Sessão, marcando a próxima
para o dia 12 de março de 2019 às 18 horas. Está lido o resumo da Ata, senhor
Presidente. PRESIDENTE: Declaro regimentalmente aprovada a Ata, conforme
determina o Artigo 82 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontal do Paraná.
Conforme o Parágrafo 2º do Artigo 82 do Regimento Interno, solicito à senhora 1ª
Secretária que realize a leitura dos expedientes. 1ª SECRETÁRIA: Ofício 047/2019.
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude vem por meio desta convidar os
nobres Edis desta Casa para prestigiar o evento esportivo que segue relacionado: Início
do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Pontal do Paraná, série Ouro. Data:
Dia 17, Domingo, a partir das 13:00 horas, local, Campo Municipal Edinal Tavares em
Shangri-lá. Programação: 13:15 – Praia de Leste x Atlanta; 15:15 – Juventude x Osmar
Cabeleireiros. Secretaria Municipal de Esporte, Cirineu Marca. Voto de Congratulação.
A Vereadora que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e
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com base no Inciso II do Artigo 125 e Inciso IV do artigo 126 do Regimento Interno da
Câmara Municipal, solicita que seja apreciado pelo Douto Plenário, o seguinte: Requer
por meio deste, que seja concedido por esta Casa de Leis, uma Homenagem de
Congratulação ao Soldado Robson Paiter, morador do Município de Pontal do Paraná,
por salvar a vida de um homem que estava prestes a se suicidar no Viaduto na PR 407,
no dia 21 de dezembro de 2018, na Cidade de Paranaguá, Paraná. Vereadora Pastora
Débora. Indicação. 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 limpeza e roçada
na Academia do Idoso, localizada em frente à Clínica da Mulher no Balneário Ipanema.
Faço tal solicitação devido ao estado precário em que se encontra o local. Vereadora
Pastora Débora. Todos os expedientes 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 Polaco. 2º SECRETÁRIO: Senhor
Presidente, 1ª Secretária, Vereadores, presentes, imprensa, funcionários da Casa,
aqueles que nos assistem, boa tarde a todos. Hoje eu venho com uma condição mais de
morador e cooperativista. Nós acompanhamos muitas vezes, na questão virtual através
das redes sociais, às vezes na questão pessoal, dependendo da intimidade, uma cobrança
e um desmerecimento muito grande sobre todos nós do Legislativo e do Executivo, e
quando eu coloco Executivo, não coloco só o Prefeito e o seu Vice, coloco toda a
administração. O que eu vou falar hoje pra alguns pode ser que não seja nada, mas
praqueles que moram aqui há mais tempo, eles vão saber o que eu tô falando. Pontal do
Paraná tem 22 anos de emancipação, aqueles que moram há mais tempo aqui pegaram
situações, e mesmo com as mesmas que hoje possa ser um pouco adversas, mas não se
comparam a 10%. Tá aqui o Manfrine, o Presidente e alguns demais que, assim como
eu... Fala-se mal, gestão boa nunca tivemos, e não acredito que teremos a gestão
perfeita, mas todas elas contribuíram, todos os Presidentes que passaram, Vereadores, e
principalmente aqueles que trabalharam com eles e tiveram a confiança de fazer parte
das administrações. Essa semana fomos criticados e também se falou muito sobre uma
questão de gestões passadas e em valores que devem ser pagos. De fato, eu não vou
discutir se foi imperícia, negligência, imprudência, isso não me cabe, eu não sou um
conhecer e nenhum bacharel em leis, em jurídica. Mas uma coisa eu digo a vocês, eu
ainda sou do tempo que praqueles que queriam estudar tinham duas escolas rurais em
Pontal do Paraná, uma lá em Praia de Leste e uma em Pontal. Máquinas nós tínhamos
apenas de setembro pra frente, através da empresa chamada Endepraias. Quantos
Vereadores as praias parnanguaras tiveram como representante enquanto pertenceu a
Paranaguá? Qual era a nossa representatividade? Quantos postos de Saúde nós
tínhamos? Quantas Unidades 24 horas? Quantas escolas? Quantos postos? Qual era a
nossa malha viária? Se fala muito, pois eu digo a vocês. Antes da emancipação nós
tínhamos apenas duas escolas rurais, como já foi dito, e o ginásio que saiu em Praia de
Leste, era o antigo Ezequiel, que hoje é Hélio, e tá aqui aqueles que podem me
desmentir. Postos de Saúde? Não, nós éramos tratados, ou até infelizmente humilhados,
porque nós tínhamos que, muitas vezes, procurar recursos em municípios vizinhos e
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muitas vezes ter que mentir endereço pra ser atendido. Quantas pessoas aqui foram
atendidas no hospital Nossa Senhora dos Navegantes em Matinhos? Aqui não tinha
recurso. Hoje nós falamos de um município que tem mais de 70%, mesmo com as falhas
e alguns Vereadores protocolaram junto a mim pedindo reivindicações junto à
SANEPAR, mas nós tínhamos mais de 70% da nossa área em esgoto. Água potável, eu
lembro que eu deveria ter uns 16, 17 anos quando ela chegou aqui, nem isso nós
tínhamos. Mal e porcamente com gestões boas e não tão boas, nós temos 12 CMEIs,
que não existiam, nós temos sete escolas municipais, nós temos cinco colégios
estaduais, nós temos hoje três estruturas universitárias, temos quatro unidades de saúde
básica, temos dois 24 horas, e o que que nós tínhamos? Qual era o recurso que nós
tínhamos? Quantos Vereadores Pontal do Paraná, as praias parnanguaras fizeram
quando pertencíamos a Paranaguá? Quantas vezes nós já ouvimos que nós retroagimos
em nossa emancipação? Pois eu digo a vocês, aqueles que estão aqui há mais tempo
sabem do que eu tô falando, nós nunca retroagimos. Hoje com gestões que podem ter
suas falhas, mas nós temos os nosso direitos muito mais fortalecidos e reivindicados,
um Legislativo que às vezes pode ser falho, um Executivo que tem um pouco de
imperícia, mas estamos aqui. Aqueles que lá foram, como eu vi essa semana, dizerem
que a renovação é o caminho, pois eu digo uma coisa a todos vocês: O poder emana do
povo, e se hoje essas pessoas estão aqui, elas vieram através do povo, são representantes
populares, e foram escolhidos, às vezes uns têm mais, outros têm menos experiência
política, mas experiência de vida lá fora todos têm bastante, cada um no seu segmento,
cada um na sua área, cada um no seu balneário, mas têm, ninguém chegou aqui de
graça. Àqueles que criticam os 6.253 votos do Prefeito Casquinha, que tem suas
dificuldades, aqueles que criticam os quase mil votos do Vereador Oseias, ou os Votos
da Vereadora Nega, que trabalhem, corram e venham sentar aqui. Se vocês acham que
ser Vereador, ser um legislador é fácil, vão atrás, nós não temos a caneta, o Prefeito
também não faz tudo, se ele pudesse ele faria, assim como os Vereadores. Quantas
vezes nós ficamos discutindo e conversando, vendo dificuldades, todos aqui não
queriam estar passando por essa situação, nenhum de nós ficou contente em ouvir que o
município tem uma dívida astronômica a um grupo financeiro, ninguém. Agora, se não
for acertado, se não for acordado, o dinheiro vai sair, porque isso é como pensão
alimentícia, e tem que ser pago. Eu fui buscar todos os conhecimentos e todo o caminho
jurídico disso, e tenho na minha pasta e mostro. Então hoje falar às vezes pode ser um
pouco fácil, mas a nossa situação de ter que ouvir, de ter que ajudar, e não é problema
da gestão atual, caiu em cima da gestão atual, mas é problemas anteriores. Se a dívida
existe, se faltou funcionário, se os funcionários que foram colocados lá, eles não eram
competentes ao cargo, já não faz parte da nossa situação. Hoje nós estamos aqui pra ser
representantes do município. Se existiu irresponsabilidade, não cabe a nós, o que cabe a
nós é fazer um município melhor a cada dia, ninguém sai de casa querendo dizer assim
“Hoje eu não quero que Pontal do Paraná vá pra frente” ou que uma pessoa tá passando
fome, ou que alguém tá numa fila de um posto de Saúde, ou que tá sem transporte
escolar ou sem merenda, ninguém daqui. Pode ter certeza que cada um, seja das nossas
coligações ou os que chegaram aqui, ou o próprio Prefeito, todos queriam um município
melhor. Muitas das coisas das barreiras também vem de um sistema de Lei de
Responsabilidade Fiscal, vem de um mecanismo de licitações que atrapalham e
atrapalham muito o município. Muitas empresas poderiam estar trabalhando e ajudando
o município e empregando aqui, mas às vezes vêm empresas de longe, que ainda
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participam, prejudicam e não entregam o produto, e às vezes tem que se fazer uma nova
licitação, e às vezes demora pra fazer, e quem perde? Todos nós. Então eu só peço que
aqueles que chegaram ontem aqui, aqueles que não conheceram a nossa situação e não
sabe o quanto nós progredimos, mesmo com as nossas falhas, que tenham um pouco
mais de calma e paciência. Só isso. VEREADOR OSEIAS: Vereador Polaco, antes de
encerrar me concede a parte? É muito bom o seu discurso que o senhor vem falando, a
gente percebe aqui em Pontal do Paraná que parece que esse município é o município
dos sonhos, aonde vende sonhos, Vereador. Tem pessoas que chegam aqui, como você
falou “ontem”, se acham donos da verdade, dizem as más línguas que querem ser précandidatos, daí começam a falar mal desses Vereador que aqui estão representando o
povo, do próprio Prefeito que tá executando as obras pro povo, bem ou mal tá ali
colocado pelo povo, nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Eles vêm, Vereador,
achando que aqui é terra de ninguém, se lança candidato, “Ah, vamo lançar, o Vereador
Sene se elegeu lá em Pontal, por que que eu não posso me eleger? Cheguei aqui...” Uma
coisa, Vereador Polaco, você falou aqui, antes de virar município aqui, o povo desse
município na época, eu não estava aqui na emancipação, mas cheguei em 97, brigou pra
emancipar esse município para que tivesse futuro, para que progredisse, e esse
município progrediu. Eu cheguei em 97 aqui, senhores Vereadores, do lado do asfalto
por mar tinha quadras inteiras que ainda era mato, era capinzal, hoje é difícil você achar
quatro, cinco terrenos junto, está tudo construído. A estrutura desse município cresceu,
não cresce de acordo que cresce a quantidade de pessoas do município, porque a ilusão
de Techint, a ilusão de emprego no litoral traz muitas famílias. As pessoas se
aposentam, Vereador Polaco, em outras regiões, são aconselháveis até às vezes pra
melhorar a saúde, questões de saúde e morar no litoral, vem pra Pontal do Paraná. Daí
tem uns cabeça de bagre que acha que sabe mais, mas na realidade não sabe nada, eu
percebo, ás vezes escuto alguns que não sabe nem o nome dos balneários, dizendo que
sabe tudo, que vai ser pré-candidato. Uma coisa, Vereador Polaco, eu vou citar aqui,
Vereador Osni, Vereador Juvanete e Vereadora Nega estavam no mandato que a gente
votou o Plano Diretor aqui. Tivemos, nós Vereadores, fazendo a coisa certa, fazendo o
Projeto andar de acordo que teria de andar, pressão de internet, pressão de meia dúzia
ali pressionando dizendo que os Vereador não queria votar o Plano Diretor, os quais se
intitulam donos do Plano Diretor. O Plano Diretor eu acompanho, Vereador Polaco,
desde o governo Zé do Pontal, no início foi usado uma sala aqui da Câmara na época
pra iniciar o Plano Diretor, pra fazer o primeiro encabeçamento do Plano Diretor, foi
aqui na Câmara Municipal. Dali pra cá vem rodando esse Plano Diretor desde 2001 ou
2002 se não me engano. Eu falei aqui, os Vereadores que me acompanharam na gestão
passada, eu falei ali na época: “Daqui dois anos eu quero que vocês da Associação
Comercial, vocês que acham que o Plano Diretor vai fazer milagre no município de
Pontal do Paraná, venham aqui e me digam o que o Plano Diretor vai mudar em dois
anos, que vocês acham que Plano Diretor vai fazer milagre, o Plano Diretor é uma lei, é
um papel, que você vota, aprova ali e daí tem que ser executado aos poucos através do
crescimento, ele vai ordenar o município. Tem gente que fala do Plano Diretor, mas não
sabe o que que é o Plano Diretor, não sabe explicar o que que é. A gente leu, a gente
estudou, tivemos muita dificuldade com o tal de Conselho do Litoral, o qual sempre fui
contra. O que que adiantava se os Vereadores, Vereador Polaco, votarem aqui uma lei,
nós votamos a lei, a lei era sancionada, e daí tinha que ir pra homologação do Conselho
do Litoral, onde a grande maioria dos membros desse conselho sequer tinham residência
35

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
LIVRO ATAS
______________
Presidente
em Pontal do Paraná, sequer tinham residência no litoral paranaense, eu sempre fui
contra isso aí. Hoje eu vejo o Plano Diretor já precisando de alterações, porque foi feito
às pressas, essa Câmara de Vereadores, se mexessem numa palavra tinha que voltar lá
pros bendito membro do Conselho do Litoral. Sempre falei isso, já faz mais de dois
anos que nós votamos. Senhores Vereadores, posso de repente estar pecando, mas eu
não vi diferença nenhuma do município através do Plano Diretor, só que as pessoas, os
menos esclarecidos às vezes era manipulado a ir de ônibus achando que o Plano Diretor
ia trazer tudo, ia trazer empresário pra investir aqui, ia trazer o dinheiro pra Pontal do
Paraná e ninguém ia precisar mais trabalhar. O Plano Diretor é uma lei que dá as
diretrizes no município, que ordena o município como vai ser dali pra frente, com o
crescimento, construções, área de zoneamento, industrial, residencial, reserva legal, o
Vereador sabe, que mexe com isso aí, e os demais Vereadores que acompanharam no
Plano Diretor que sabem. Eu tô falando, Vereador Polaco, do Plano Diretor, porque o
senhor citou Paranaguá antes, só uma coisa tô retroagindo aqui pra relembrar, e essas
partes, não vou dizer todas, essas mesmas pessoas hoje eu vejo na mídia, dizendo que
Pontal do Paraná retroagiu, que Pontal do Paraná é ruim, se Pontal do Paraná é tão ruim,
o que que tão fazendo em Pontal do Paraná, vão lá onde é melhor! Agora, eu falar da
minha própria casa Vereador, eu falar mal da minha casa onde eu estou, eu tenho que ir
embora dela, se eu tiver num emprego, senhores, e eu não tiver contente com esse
emprego, eu vou sair dessa empresa ou desse serviço e vou pra outro. Se eu tiver
morando num lugar e não tiver contente com esse lugar, eu vou sair desse lugar e vou
pra outro. Eu tenho que estar num lugar que eu me sinta confortável e consiga ajudar, se
for uma empresa, a empresa crescer, como sou Vereador eu tenho que ajudar esse
município a crescer e desenvolver durante o tempo que eu sou Vereador, eu estou
Vereador, é por quatro anos só, tenho mais um ano e pouco de mandato, como nós todos
tempos. E daí, senhor Vereador Polaco, esses que se acham os bom, se candidate, todo
mundo tem direito de se filiar a um partido, se candidatar e vir pra essa Câmara
Municipal e fazer o milagre que eles pensam que faz. Você próprio, Vereador, antes de
você se eleger, conversei com seu pai, vi suas críticas na internet às vezes, um pouco
por desconhecimento, um pouco...é totalmente diferente não é Vereador? A gente não
consegue fazer sozinho, tem a burocracia da Lei Federal, Lei Estadual que você tem que
acompanhar. Tem os períodos, os tempos, as ordens, 15 dias, 20 dias, tudo tem que
esperar, tudo tem tempo. Se você faz coisa errada é Tribunal de Contas, é Ministério
Público, é Juiz, a própria sociedade te cobrando, você tem que fazer a coisa certa, é o
que eu estou fazendo, o que os demais Vereadores, acredito que também estejam
fazendo, acompanham meu trabalho, alguns Vereadores não conseguem acompanhar
tudo. A nossa obrigação como legislador nós estamos fazendo, a eleição é daqui a um
ano e pouco, quem achar que é melhor, se candidate e venha aqui, porque todos nós não
nascemos Vereador, nós estamos aqui porque a sociedade acreditou em nós, votou em
nós que nós pudesse representa-la por quatro anos. Obrigado Vereador, e aproveitei pra
fazer um desabafo aqui aproveitando o seu deixa, porque às vezes a gente olha as coisas
e não consegue engolir às vezes uma pessoa que não tem conhecimento nenhum com a
realidade desse município e fica falando que esse município tem que ser igual a
município às vezes que tem 200 anos, mais de 100 anos, município que já cresceu, às
vezes município pequeno. Nós aqui, nós tivemos, e ainda temos, um município que teve
um crescimento a mais do que a expectativa, um município que cresceu
desordenadamente, mas hoje tá pegando formato de município, nós ainda vamos, gente,
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em torno de 15 a 20 anos pra dizer: “Pontal do Paraná está formada.” se não continuar
ilusão de emprego e vir muita gente pra cá. Muito obrigado Vereador. 1ª
SECRETÁRIA: Uma parte Vereador. Também quero pegar o gancho, eu sei do que o
senhor tá falando, eu também, essa semana eu fiquei bem indignada com essa pessoa,
porque foi como eu falei aqui na Tribuna uns 15 dias atrás, a gente tá fazendo o nosso
papel, mas cadê o povo que elegeu nós? Cadê a população que tá aqui assistindo?
Vendo cada voto de cada um? Agora, entrar no “face” e criticar é coisa mais fácil do
mundo, agora acompanhar o Vereador eu não vejo. Então assim, dessa pessoa eu só
lamento, eu tenho pena, porque além de ser prepotente é uma pessoa como o Oseias
falou, não conhece a realidade de Pontal, e tem todo o direito sim de ser candidato,
como todos têm. Agora, não queira ser candidato atacando nós que estamos aqui hoje,
porque pra você querer ser um candidato bom não ataque o outro, e é o que eu tô vendo
hoje nas redes sociais. Tem milhões de pessoas querendo pegar nossa cadeira, que é um
direito, não é, Vereador Oseias, nós estamos Vereadores, nós não vamos ficar eterno.
Então assim, luta com clareza, com objetivo, qual que é o foco que eles querem, é ser
Vereador, querer atacar nós? Porque hoje a rede social só sabe bater em Vereador, e
primeiro, antes de bater no Vereador tem que ver a obrigação do Vereador, que o
Vereador não fica arrumando buraco, Vereador não fica trocando lâmpada, Vereador
faz indicação, mas não é o fato que a gente faz indicação que nós temos que chegar lá
na casa do fulano e tem que tá pronto, quem faz é o Prefeito. Então assim, às vezes a
rede social tá bem estranha, porque acho que depois que pegou essa onda do Bolsonaro,
que todo mundo quer pegar rede social e fazer acontecer, aqui é outra coisa gente, nós
temos que respeitar um ao outro, não gosta? Mas respeite. Então quer ser candidato? Pra
esse fulano que tá escutando pode ser, agora não vem com conversinha fiado, não vem
falando coisa errada nas redes sociais, vem assistir a Sessão, venha perguntar pra gente
como que funciona, nem sabe o que é ser Vereador, quer dizer, ele falou bem claro né,
que nós não fazemos nada, talvez ele queira ser candidato exatamente pra isso também,
não fazer nada. Então eu tô com o senhor, eu acho que as pessoas estão perdendo o
respeito, tão perdendo muito o respeito, querem ser candidato, podem ser, mas respeita
o próximo, lugar tem pra todos, que ganha aquele que a população quer, se a gente não
conseguir, tranquilo, eu saio dessa Casa satisfeitíssima, aprendi muito, conheci muita
gente, mas eu não vou sair daqui atacando pré-candidato, como estão fazendo com nós
hoje. Mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça, não é rede social que vai me fazer
melhor ou pior, eu vou fazer meu trabalho, e eu evito de entrar em facebook pra não ter
discussão, porque tem dois, três lá que me enoja só de ver o nome quando aparece
fazendo aquelas bobagem, aqueles texto coisa mais linda, mas não tem coragem de vim
dar a cara aqui e falar na nossa cara. VEREADOR OSEIAS: Vereador, só me permite
pra concluir. Eu tenho uma pessoa aí que me falam que é pré-candidato a Prefeito que
eu não sei quem é, eu nunca vi na Câmara de Vereadores, eu não vi na Prefeitura, e eu
estou desde 97 no município, sou servidor público desde o ano 2001, estou há mais de
10 anos como Vereador e não conheço, imagina a população, será que conhece? Será
que essa pessoa conhece a realidade do nosso município? Eu sou servidor público de
carreira, eu conheço esse município os quatro cantos, e não conheço toda a realidade do
município ainda, cada dia pra mim é uma surpresa. Então eu acho que se for pra somar,
se for pra desenvolver esse município, que venha, cada vez venha mais gente com boas
ideias, mas que venha, senhores Vereadores criticando nós, que venha falando de nós,
que nós estamos errando, mas venha mostrando a solução, aonde que faz, aonde que vai
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acertar, aonde que a gente tá errando que ele vai ser melhor. Mas dizer, “Ah não fez
nada” é muito fácil de falar que não fez nada. Em verbo, em Projetos gente, em meia
hora eu tenho certeza que eu falo aqui de Projetos que a gente transforma esse
município aqui, fica mil maravilhas, entendeu? Mas falar é fácil, quero ver é fazer. Daí
hoje a gente tá com bastante dificuldade no município, a gente reconhece, o Prefeito tá
com dificuldade de trabalho, espero que ainda consiga acertar, esperança é a última que
acaba né, nem vou falar que eu tenho fé, Vereador, porque fé a gente tem que ter em
Deus né, pra trabalhar pro povo tem que ter competência mesmo, mas a nossa parte, o
Legislativo, através da presidência, através desses Vereadores, tem feito a parte do
Legislativo. Vereador não contrata médico, Vereador não compra carro, Vereador não
compra máquina, Vereador não passa patrola, Vereador não contrata professor,
Vereador não executa obra, aprova Projetos, fiscaliza esses Projetos, fiscaliza o Prefeito
como está aplicando as verbas, fiscaliza aonde estão sendo aplicados o orçamento do
município, mas não consegue fazer obra, e tem pré-candidato aí que acha que Vereador
pode contratar médico e pode fazer até hospital, já vieram me falar, eu falei ah muito
bem, vai lá, se candidata, senta no lugar de alguns Vereadores, pode ser até no meu lá, e
faz, e contrata médico que estão precisando mesmo. Muito obrigado. VEREADOR
JUVANETE: Pegando o gancho aí da Vereadora Nega, até esses dias eu vi um
comentário aí de umas pessoas aqui em Pontal do Sul, aonde criticou nós todos
Vereadores, essa pessoa já foi pré-candidata na eleição passada, e falou vários palavrão
ofendendo nós. Então eu lamento muito essa pessoa falar do Vereador, que é uma
cambada, falou um monte de palavrão, infelizmente ela quer fazer parte também,
porque ela foi candidata e não ganhou, então ela tá revoltada por causa disso. Então foi
muito infeliz, então eu lamento muito essa pessoa, eu conheço ela, até citou o nome de
alguns Vereadores aqui, então eu acho que as pessoas primeiramente tem que mostrar se
tem capacidade pra ser Vereador, disputa, vai ali, dá a cara pra bater, ganha e depois
você pode chegar aqui e criticar. Então é fácil você criticar e você não fazer nada, ou
fazer com ajuda, até Vereador muitas vezes ajudou essa pessoa, hoje sendo criticado,
como vejo comentário de muitas pessoas, a gente ajuda as pessoas depois é criticado.
Ouvi um comentário também essa semana em Praia de Leste, a pessoa foi muito feliz do
comentário que ela fez. Muitas vezes chove um pouquinho, dá uma poça d’água ali, o
Prefeito e os Vereadores são criticados, essa semana passada foi feito o asfalto, não é
muito grande, acho que uns 200, 300 metros de asfalto em Praia de Leste, a gente não
viu um comentário elogiando, e me chamou atenção um comerciante colocou ali, mas
não tem um comentário elogiando o asfalto, quando tá lá que não é feito a gente é
criticado, mas vamos elogiar, foi feito lá, não é muito grande, não fez a avenida toda,
mas vamos elogiar um pouquinho também, não é só as coisas ruim, as coisas boas que
acontecem no nosso município, nós tínhamos que também ser elogiado. Então nós
estamos aqui pra fiscalizar, pra trabalhar, mas muitas vezes a gente é criticado e a as
pessoas nem sabem por que tá criticando, vai no embalo de pessoas que são totalmente
fora. Então o que que eu falo? Quer criticar o Vereador, saia candidato e ganha e vem
aqui. Eu faço assim ó, eu falo pra muitas pessoas, outro dia um cara perguntou assim:
“Juvanete, você não tem medo de perder a próxima eleição?” Eu falei não, não tenho, eu
acho que se eu não ganhar na próxima eleição é porque eu não mereci ser eleito, então
eu acho que quem vai perder, eu faço muitas coisas, como tem os Vereador, cada um no
seu lugar, faz muita coisa pela população de Pontal do Paraná, se eu não ganhar na
próxima eleição eu vou seguir minha vida, e quem vai perder vai ser muita gente que
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muitas vezes procura a gente e a gente ajuda conforme, um pouquinho ajuda num
jeitinho de cada um que sabem trabalhar, política não é fácil fazer política não. Então eu
acho que vamos ser candidato, vamos botar o nome, mas não ofendendo aos nossos
Vereadores aqui que estão eleitos pela população. VEREADOR SENE: Uma parte
senhor Vereador. Uma boa noite a todos que tão nos assistindo. Sobre essa pessoa que
falou, que fez esse vídeo, até liguei pro Vereador Manfrine, e eu achei muito feio o que
essa pessoa fez, porque até então assim ó: A gente faz o que pode, como diz o Vereador
Oseias, a gente não pode trocar uma lâmpada, eu não tenho uma roçadeira pra mim ir lá
roçar, uma que se eu pudesse, eu não posso fazer isso aí. E essa pessoa colocou, eu já
ajudei muito essa pessoa, eu até admiro, admiro muito, porque ajudei demais, festa, a
gente sempre ajuda as crianças, com o maior prazer, já ajudei bastante. O município, há
mais ou menos seis meses atrás tava muito bom, Pontal do Sul principalmente, e por
quê que essa pessoa não fez um vídeo e falou bem? Porque eu acho engraçado só sabe
criticar, criticar é fácil. Agora, se essa pessoa já saiu duas vezes, três vezes, pra mim não
importa, pode sair, sai na rua, mas faça, e depois vem discutir aqui, porque pra mim essa
pessoa não vale a água da louça. Como diz, é verdade o que eu tô falando, isso aí é
verdade Vereador. Então a gente fica indignado, eu já era pra ter falado isso, já era pra
mim ter conversado, fizeram um vídeo, por que que não fizeram um vídeo quando
Pontal do Sul tava tudo roçado? Isso aí ninguém fez, um vídeo legal, bacana, ó os
Vereador lá em Praia de Leste, e todo mundo, tava legal, o município tava bem. Mas
aconteceu, quebrou o maquinário, hoje liguei lá, não tem, não é assim, comprar uma
peça de uma máquina como se compra um repolho, como se compra um tomate, não
pode, tem que passar por licitação. O Prefeito tá passando por uma situação difícil, a
gente tem acompanhado, não é fácil, hoje pra você comprar qualquer coisa tem que
fazer licitação, se atrasa ou não atrasa não é um problema nosso aqui dos Vereador, já
faz parte de lá. Então eu fiquei muito cabreiro e muito triste com essa pessoa, sei que ela
pode escutar, ela sabe quem que é, e falo, o nome dela é Bernadete, porque eu não tô
aqui, e sou transparente, eu sou transparente, vai lá em casa, sabe onde que eu moro, vai
lá, quando eu sempre ajudei, porque que agora vem criticar os Vereadores, que tão
falando que nós não faz nada? Então essa é a pessoa, falei com o Vereador Manfrine,
liguei no dia, né Manfra? Falei com você, achei muito da atitude dessa pessoa covarde
em fazer esse tipo de vídeo e colocar na internet. Por que que não fez um vídeo quando
tava bom o município de Pontal do Sul? Porque eu fui lá na...acompanhei a Secretaria
de Obras tá tudo quebrado, mas por que que tá quebrado? Não tem condições, não dá,
entra motorista, quebra, entra outro motorista, quebra, o Prefeito também não tem culpa.
Dá um carro novo hoje, amanhã tá quebrado, a culpa é do Prefeito. Pô, mas é
brincadeira isso aí. É que nem a ambulância, consegui uma ambulância, mas nós temos
que ter um técnico pra por aqui, não conseguimos colocar a ambulância aqui se não
tiver o técnico, aonde que tá o técnico? Tá no 24 horas, mas pelo menos a gente
conseguiu gente, eu consegui a ambulância, conseguimos a ambulância e tá ali no 24
horas, pelo menos ela tá, deu problema? Deu, mas já foi resolvido. Agora o quê que
acontece? A gente tem que ter o técnico. Eu conversei com a Secretaria da Saúde,
conversei com a Vereadora, conversei com o Prefeito, não tem o técnico pra por, porque
se acontece de colocar a ambulância aí e morrer, quem vai se responsabilizar? Sabe o
que ela falou pra mim, a Secretária? Ela falou se eu me responsabilizasse por algum
doente ali dentro, eu falei que não posso me responsabilizar. Mas a gente tá trabalhando,
falei com o Prefeito, ele vai tomar essa atitude e vai colocar um técnico, espero que sim.
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Então esse é o meu desabafo e uma boa noite a todos. VEREADOR MANFRINE:
Uma parte. Boa tarde, obrigado Vereador Polaco, eu faço minhas as suas palavras, eu
acho muito oportuno, e só pra citar, a Vereadora Nega até eu lembro que na
oportunidade fez uso da Tribuna e fez menção à cerca do acontecido aqui em Pontal do
Sul. E assim, realmente nós enquanto representantes né, legisladores, Vereadores, a
gente fica muito revoltado, porque assim, naquela situação a pessoa se dirigiu
especificamente a nós, eu e o Vereador Sene de Pontal do Sul, palavras de baixo calão,
e assim, realmente acho que ela não foi feliz, porque eu acho louvável, parabenizo todos
aqueles que estiveram envolvidos naquela roçada ali naquele, na cidade bela e justa, no
bairro, mas só lembrando assim, Vereador Polaco, eu estudei na Escola Rural Municipal
29 de julho, era a única aqui em Pontal do Sul, e de um período em que o único colégio
com ensino médio que tinha em...Pontal do Paraná não existia ainda, aqui no litoral né,
era Praia de Leste, o Colégio Ezequiel Pinto da Silva, estudei ali no primeiro ano, na
inauguração do Ezequiel em 88, assim como o Vereador Binho e os demais. Então
assim, realmente nós evoluímos muito, mas antes de tudo isso eu tenho um tio que já
está falecido, que há 60 anos atrás foi Professor aqui em Pontal do Sul, José Tavares, o
tio João Tavares, sou sobrinho neto da Bem Vinda, que o colégio leva o nome da minha
tia Bem Vinda. Hoje, onde que é a rua Palmital, que é uma rua asfaltada, uma avenida
linda, aquela avenida foi na época aberta pelos meus primos, Hernando e Babi. Então
assim, não tô nem falando da minha pessoa, a gente vem de uma família que já fez tanto
por Pontal do Sul, Pontal do Paraná né, porque somos uma família só, aí a pessoa se
aproveita de um momento, de uma revolta, de um sentimento contrário à política, como
a Vereadora Nega mesmo falou, a onda “bolsonista” né, e aí acabou, assim, perdendo o
seu controle, perdendo as suas razões, e não vêm somar junto conosco. Eu até aproveito
aqui a bela audiência que o José Augusto tem, pra que, conclamo à população, tenho
feito essa fala sempre, Vereadora Nega, para que elas acompanhem o trabalho do
Legislativo. Vereador Oseias fez menção e é fato, como essa Casa tem contribuído,
quantos Projetos bacanas, nós não temos nos oposto pra nada, o Prefeito Casquinha não
tem oposição nessa Casa. Então assim, o que a gente precisa é que as pessoas realmente
venham aderir, se é que realmente amam Pontal do Paraná como nós que aqui estamos,
demos a cara a tapa, acho que essa é a maior prova de amor por Pontal do Paraná né, a
exemplo de Vereadores que estão aí no quarto mandato, então são pessoas que tem
muito feito pra Pontal do Paraná. Eu quero aqui, nessa minha fala só manifestar também
meu repúdio a essa pessoa que fez aquela matéria, e ela foi maldosa, porque realmente,
Vereador Juvanete, o que o senhor fez menção ela citou, meu nome, citou os dois
Vereadores de Pontal do Sul, também fez menção do nome do Voce-Prefeito na
maldade, na maldade mesmo, com interesse de se promover em cima dos nossos nomes,
mas ela não precisa pisar na gente, acho que todos nós temos condição, temos o direito
em primeiro lugar e condição de colocar o nome para apreciação. Seria isso, obrigado
Vereador. 2º SECRETÁRIO: Mais alguém? Eu só queria finalizar dizendo o seguinte,
que quando o atual Prefeito, Marcos Casquinha, foi candidato a Prefeito ainda com o
apoio do saudoso ex-Prefeito Rudisney Gimenez, e não conseguiu se eleger, que o povo
escolheu a mudança e elegeu o ex-Prefeito Edgar Rossi. Assim como novamente se
candidatou e o povo escolheu a mudança e o elegeu, eu digo que o Vereador Juvanete,
Vereador Baiano, Vereador Sene, o Vereador Osni, Vereador Binho, Vereadora Nega,
Vereador Manfrine, Vereadora Débora, Vereador Oseias, Vereadoras Elinete e
Cleonice, se vocês não gostam, se vocês têm alguma coisa, alguma divergência com a
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nossa pessoa, isso nós aceitamos, mas vocês tem que entender que aqui, Vereadores são
representantes, existem votos, existem pessoas, existe opinião, existe vontade atrás de
cada um de nós. Muitos falam, vá fazer, vá pra rua, vá fazer 6.253 votos se é fácil, vá
fazer os 319, que eu tenho muito orgulho de dizer que foi feito, vá fazer. Vá vir aqui,
muitos que entram, e digo mais, hoje os maiores opositores, hoje os maiores críticos
foram os que ajudaram o Prefeito Casquinha a chegar, hoje são eles. Eu não sou
Vereador de outras gestões, eu sou Vereador dessa gestão, porém eu digo uma coisa, o
Polaco que entrou é um, como o Vereador Oseias falou, a gente aprende, o Polaco de
dois anos é outro, o Polaco final vai ser outro. Porém eu digo uma coisa, eu tenho
respeito independente das nossas divergências, independente do ramo que cada um tem
maior experiência, eu tenho o respeito e prazer de conviver com vocês, porque eu sei o
que é feito, e se não podem mais é porque nós não temos poder para fazer isso, a nossa
vontade está acima. Muitos falam o seguinte, que nós não saímos daqui, ou às vezes nós
não temos outras experiências, pois eu digo ao contrário. Existem duas situações, uma é
querer sair daqui, e a outra é ter que sair e ir pra outro lugar porque não pode mais
morar aqui. Eu escolho morar aqui, há 36 anos, aqui meu falecido avô escolheu pra
morar, como o avô do Vereador Binho. Hoje meu pai tá aqui, eu estou aqui e vou
continuar aqui. E que aqueles, assim como nós, que estão há muito tempo, continuem
com seus passos, continuem brigando pelo filho, outros seus antecedentes vieram...
PRESIDENTE: A palavra Vereador Polaco. Esse cidadão que andou criticando nós em
rede social essa semana, também acho ele muito infeliz, mas tem que falar pra ele pra
ele pagar a conta e um monte de conta na cidade de onde ele veio. E tem um cidadão
que é da região dele, me trouxe o CPF dele...é brincadeira viu... Então esse cidadão tem
que voltar lá na cidade dele e pagar as contas, depois pensa em ser candidato em Pontal
do Paraná, porque nós sabemos o que acontece em Pontal do Paraná. Como o senhor
falou Vereador, você acha que nós não temos vontade de ver esse município crescer,
esse município se desenvolver? Claro que nós temos. Mas então cidadão, vá lá na tua
cidade e paga suas continha lá, e você tem bastante viu? Obrigado Vereador.
VEREADORA DÉBORA: Uma parte Vereador. 2º SECRETÁRIO: Pois não.
VEREADORA DÉBORA: Tem um ditado que diz assim, que não se joga pedra em
árvores que não têm frutos, se isso tá acontecendo, realmente é porque nós estamos
incomodando. E também pego as palavras do nosso Presidente, que a gente também tem
que ver se essas pessoas que estão fazendo esse comentários têm credibilidade, o que
essas pessoas fizeram por Pontal? Então assim, não tem problema nenhum, quer falar,
fala, mas eu quero saber o que fez para o nosso Pontal do Paraná. Se a pessoa, ela tem
respaldo, ela fez algo pra Pontal do Paraná a gente pode conversar, do contrário é só
mais uma pessoa falando, não me incomoda nem um pouco, e bem como todos aqui
falaram, só se candidatar, sem problema nenhum, ganhou ganhou, não ganhou. Eu esou
aqui, já moro aqui a Pontal, passei por todas essas fases que você tá falando, tenho
orgulho da minha cidade, faz 30 anos que moro aqui, eu tenho orgulho da minha cidade,
eu amo minha cidade, desde quando eu vim pra cá, era mato, eu acompanho tudo, então
eu tenho história nessa cidade, então eu não sou qualquer uma, entende? Por isso eu
acho assim, que pra vim conversar com a gente e falar alguma coisa, tem que ter
credibilidade, do contrário, fique tranquilo que eu tenho certeza que todos nós aqui
fizemos muito mais coisas boas pra dentro de Pontal do Paraná do que não fizemos.
Então só ficar firme e deixa o barco acontecer. 2º SECRETÁRIO: Mais alguém?
Desculpe o horário, eu acho que vim com a oportunidade e a intenção de poder mostrar
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que aqui existem representantes, existem pessoas, existe vontade, existe divergência,
porém existe conciliação, existe humildade de dizer quem está certo e quem está errado.
E digo mais, como o Prefeito Marcos Casquinha, como o Vice Fábio, nós começamos
como representantes eleitos pelo povo, e vamos terminar, e não temos condição de
abandonar o barco, como muitos que saem nadando. Eu vejo situação, e até já comento
pra vocês as várias, já cheguei muitas vezes nervoso no gabinete, e até eu comento
assim, eu acho que eu tenho que vir aqui mais vezes, porque eu saio calmo. Eu saio
calmo, o homem tem um, sabe, um espírito que eu invejo. Mas às vezes eu fico
pensando, é tanta gente que tava junto, é tanta gente que delegou poder, é tanta gente
que tá querendo puxar o tapete, é tanta gente que ajudou a chegar e pulou, mas ele tá lá
e nós estamos aqui. É fácil pular do barco e sair nadando, agora venha remar junto...
Obrigado. 1ª SECRETÁRIA: Vereador Sene. VEREADOR SENE: Quero dar meu
boa noite de volta à todos, agora eu estou melhor aqui. Então, é que eu tenho, eu quero
agradecer a Deus que quando eu vim pra Pontal do Sul, já faz 23 anos, e eu penso
assim, se hoje eu tenho o que eu tenho foi mérito a mim, não foi subindo em cima de
ninguém, não foi pisando em cima de ninguém e não foi usado de escadinha pra
ninguém. Eu não preciso fazer, volto a falar do vídeo que foi feito, esse Projeto Mão
Amiga é um Projeto bacana, muito bom, uma atitude maravilhosa deles, muito bom, não
vieram perguntar pra mim, pra mim ajudar, não vieram conversar comigo, mas se vim
eu vou estar de braços abertos pra ajudar. Porque até então todo mundo sabe que eu
ajudo muita gente, mas por quê que eu ajudo? Porque eu tenho? Não, porque eu gosto,
eu sinto no coração de ajudar o pobre. Eu ando do jeito que eu ando porque eu gosto, eu
sou uma pessoa humilde, tenho caráter, tenho uma boa família, nunca critiquei
ninguém, nunca fiz vídeo e nunca xinguei ninguém pra mim subir e tá onde que eu tô.
Se hoje eu tô porque eu tô, porque eu sou um cara trabalhador e um cara muito honesto.
Voltando a essa pessoa que fez esse vídeo, se candidate a Vereador, a Vereadora, e
venha, vem se candidatar a Vereador e venha, eu acho assim, eu acho dessa forma. É tão
fácil, é só ir ali, se tiver o nome legal, bacana, vem e vem fazer voto. Fez uma mixaria
de voto por quê? Por que que fez uma mixaria de voto? Então assim, eu fiquei muito
brabo, muito indignado, eu não ia nem falar hoje disso aí, mas como foi o Vereador
Polaco que falou eu peguei o gancho e falei mesmo. Voltando ao assunto da
ambulância. A ambulância gente, pra nós conseguir essa ambulância não foi fácil, eu
subi muitas vezes falar com o Deputado, não foi fácil porque eu uso gasolina do meu
bolso, o meu carro paga pedágio, eu vou e volto e não foi só uma vez e nem duas, foi
várias. O Prefeito Casquinha foi comigo e conseguimos a ambulância. Só que se hoje eu
não consegui colocar ela aqui em Pontal do Sul não foi por causa de mim, não foi por
causa do Prefeito, foi porque não tem o técnico. Então eu não consigo colocar mais
gente, ela tá ali e o pessoal critica ainda, mas ela tá ali, pior se ela não tivesse ali, eu
queria que colocasse aqui, mas não tem a pessoa certa pra colocar ali. Então eu fico
muito triste, tô desabafando aqui, eu não ia nem falar com essa pessoa, eu tô muito
indignado, se ela quiser, ela sabe onde que eu moro, ela vai lá e me procure, porque eu
já ajudei várias essas pessoas, essa, várias, nunca ela falou bem. E outra, não fala bem
nem dela e de ninguém. Então assim gente, eu peço desculpa pra vocês, esse foi o meu
desabafo, e Deus abençoe a todos. 1ª SECRETÁRIA: Não há mais oradores, senhor
Presidente. PRESIDENTE: Está em 1ª discussão o Anteprojeto de Lei nº 012/2019,
que capeia a mensagem nº 012/2,019, protocolado sob o processo legislativo nº
079/2019, de iniciativa do Poder Executivo, que: “Altera e acrescenta dispositivo à Lei
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nº 1810/2018.” Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem a favor
permaneçam como estão. Os que foram contra levantem-se. Aprovado em 1ª votação.
Está em 1ª discussão o Anteprojeto de Resolução nº 003/2018, protocolado sob o
processo legislativo nº 1142/2018, de iniciativa da Mesa Executiva, que: “Cria o
registro de Frentes Parlamentares na Câmara Municipal de Pontal do Paraná, Estado do
Paraná.” Está em discussão. VEREADOR MANFRINE: Então, só queria ressaltar a
importância desse Projeto, hoje até aproveitando o ensejo quero mandar uma abraço
para o Vereador Marcos Rocha, ele nos ligou, porque ele está à frente na verdade da
AMPEC, junto ao movimento das micro e pequenas empresas, e a importância, a
relevância desse Projeto, criação da frente parlamentar, que uma vez aprovada, isso
depois ela se torna um mecanismo, um instrumento importante para o fortalecimento de
diversos segmentos. Então assim, eu só queria deixar registrado essa minha fala nesse
sentido, a importância da aprovação desse Projeto, uma vez que...vários segmentos né,
nós temos alguns segmentos que às vezes encontramos dificuldades aqui dentro do
Projeto, vamos ver que ela é composta por seis membros da Câmara. Então assim, isso
viabiliza muito, seria como se fosse um atalho né, ao invés de discutir isso frente a
outras dificuldades você tramita ela de forma mais flexível, por quê? Porque uma vez
criada uma frente parlamentar pra determinado segmento a pessoa tem um acesso muito
mais fácil, não só ao Legislativo como pra fins de Executivo, pra fins de mudança de
leis, que às vezes podem ocorrer dentro de alguns segmentos. Então seria isso minha
fala. Está em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os
que forem contra levantem-se. Aprovado em 1ª votação. Está em discussão única o
Requerimento, protocolado sob o processo legislativo nº 0127/2019, de iniciativa da
Vereadora Pastora Débora, que: “Requer que seja concedido por esta Casa de Leis, voto
de Congratulação ao Soldado da Polícia Militar Senhor Robson Paiter, morador do
Município de Pontal do Paraná, por salvar a vida de um homem que estava prestes a se
suicidar no Viaduto da PR 407 em Paranaguá, no dia 21 de dezembro de 2018.” Está em
discussão. VEREADORA DÉBORA: Presidente, eu gostaria de então já estar pedindo
o voto dos nobres Vereadores e dizer o seguinte, que esse menino, esse rapaz, esse PM,
ele estava no local certo e na hora certa, e que quando ele fez esse salvamento não
salvou somente a pessoa que queria se suicidar, mas sim também toda uma família. E
também muitas das vezes aqui, de coisas que acontecem com a nossa PM, às vezes nós
criticamos. Então isso aconteceu, foi muito maravilhoso, salvar uma pessoa não tem
dinheiro que pague, então por isso o voto de congratulação a este PM, por ser morador
da nossa cidade. Tem outras pessoas que estavam com ele, mas por ele ser nosso
morador aqui, por isso eu peço então o voto ao Robson Paiter, Policial Militar. Está em
votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem
contra levantem-se. Aprovado o Requerimento. Figuro em pauta para a próxima Sessão:
O Anteprojeto de Lei nº 013/2019, que capeia a Mensagem nº 015/2019, protocolado
sob processo Legislativo nº 0138/2019, de iniciativa do Poder Executivo, que:
“Autoriza crédito especial na importância de um mil cento e um reais e trinta e nove
centavos.” O Anteprojeto de Lei nº 014/2019, que capeia a Mensagem nº 016/2019,
protocolado sob processo Legislativo nº 0139/2019, de iniciativa do Poder Executivo,
que: “Autoriza crédito especial na importância de duzentos e cinquenta mil reais.” Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão, marcada a próxima para o
dia 19 de março de 2019, às 18 horas. Está encerrada a Sessão. O Senhor Presidente
declarou encerrada a presente Sessão e para constar, eu, Otavio Henrique Batista
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Presidente
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

Rosiane Rosa Borges
1º Secretário

Rony Peterson Moroz
2ª Secretária
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