CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 3ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia dezoito de agosto do ano de dois mil e quinze,
às dezenove horas de Brasília, com a presença da mesa executiva sob a
Presidência do vereador Josimar Froes, Vice Presidente vereador Miguel
Scrobot, 1º secretario vereador Valdeci de Andrade, 2º secretario vereador
Maicon Figueiredo Faria e a presença dos demais vereadores: Adriano
Cordeiro, Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Gilmar Luiz Cordeiro, José
Eugenio Huller, José Machado, Sidnei César e Valmir Soares “Rock”. Verificada
a existência de quorum regimental com a presença de doze vereadores
membros da casa, o Sr. Presidente invoca as benções de Deus, declarou
aberta a sessão, convocada na forma do regimento interno. Após informou que
a sessão será transmitida ao vivo pela internet, e convidou o vereador
“Mamede” para fazer a leitura da passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr.
Presidente agradecendo a presença da imprensa, amigos e moradores, fala
que a ata da sessão anterior está publicada no Diário da Câmara e no site para
conhecimento dos vereadores. A ata está em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, a ata está
aprovada. O Senhor Presidente, Josimar Froes convida o suplente de vereador
Abel, para fazer parte da mesa.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
1º secretario vereador pastor Valdeci de Andrade que para fazer a leitura das
publicações, ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências
recebidos pela mesa das quais terão encaminhamento regimental. Lido os
requerimentos o Sr. Presidente pede para fazer a leitura da abertura da Casa
da Memória, que assim o fez.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar
Froes anuncia que não teremos o grande expediente que por entendimento
será adotado o modelo de inscrição conforme reza o regimento, as inscrições
estarão valendo até o início da sessão, e os vereadores ao chegarem já podem
se inscrever.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario para fazer a leitura das publicações, que
assim o fez. E passa para ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario vereador
pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: todos presentes, com a
ausência do vereador Erondi Lopes, justificada.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
100/2015: que assim o fez, Processo 100/2015 projeto de lei 083/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza o executivo
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municipal a criar a casa da Memória Manoel Alves Pereira e dá outras
providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente fala
sobre a emenda e solicita ao 1º secretario para ler, que assim o fez. A emenda
está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, a emenda está aprovada, o Sr. Presidente solicita
ao 1º secretario para ler, o artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º está em
discussão, está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados
os contrários que se levantem, o 1º artigo está aprovado. Pedido para votação
global: o pedido de votação global está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o pedido foi aprovado. O
projeto está em discussão: o projeto está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem. Aprovado em 2ª
discussão o projeto de lei 083/2015. Autoriza o executivo municipal a criar
a casa da Memória Manoel Alves Pereira e dá outras providencias em
conjunto com a emenda.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
097/2015: que assim o fez, Processo 097/2015 projeto de lei 082/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) e dá outras providencias. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação
simbólica, maioria simples 1ª discussão: o projeto está em discussão, está em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem. O projeto está aprovado em 1ª discussão o projeto de lei
082/2015. Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil
reais), e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
061/2015: que assim o fez, Processo 061/2015 projeto de lei 049/2015,
iniciativa vereador Gilmar Luiz Cordeiro; Dispõe sobre a semana da
leitura nas Escolas Municipais do município de Piraquara, e dá outras
providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação simbólica, maioria simples 1ª discussão: o projeto
está em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem. O projeto está aprovado em 1ª
discussão o projeto de lei 049/2015. Dispões sobre a instituição da
semana da leitura nas Escolas Municipais do município de Piraquara, e dá
outras providencias.
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O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
062/2015: que assim o fez, Processo 062/2015 projeto de lei 050/2015,
iniciativa vereador Gilmar Luiz Cordeiro; Dispõe sobre a distribuição
domiciliar dos medicamentos e materiais necessários aos procedimentos
médicos para idosos com idade superior a 60 anos previamente
cadastrados no Sistema Único de Saúde do município de Piraquara.
Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global
votação simbólica, maioria simples 1ª discussão: o projeto está em discussão,
está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem. O projeto está aprovado em 1ª discussão o
projeto de lei 050/2015. Dispões sobre a distribuição domiciliar dos
medicamentos e materiais necessários aos procedimentos médicos para
idosos com idade superior a 60 anos previamente cadastrados no
Sistema Único de Saúde do município de Piraquara e dá outras
providencias.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Disponho de minutos.
Com a palavra o vereador Adriano: Boa noite senhor presidente e demais
vereadores, comunidade presente, estive afastado nas duas sessões
anteriores por motivos de saúde, quero agradecer as pessoas que me ligaram.
Vou iniciar, falando sobre a exposição de fotos que ocorreu na sexta-feira na
casa da memória, quero relatar o grande trabalho que o Sr. José Carraro fez e
deixar registrado que eu não entendi o porquê a acessória de comunicação não
fez cobertura do evento, estive lá e não vi a prefeitura fazendo a cobertura,
quero parabenizar a todas as pessoas que trabalharam na festa da colônia
Santa Maria no domingo, da qual o vereador Rock esteve lá, se mais algum
vereador esteve, peço desculpas mas eu não o vi, parabenizar os membros
que participaram da cavalgada que não pude participar, em virtude da cirurgia
que fiz, ainda estou proibido. Quero dar os parabéns ao vereador Gilmar pelo
projeto de incentivo à leitura, deixo relatado que de um projeto pessoal meu é
ler um livro por mês, sem dúvida é importante. Com relação ao programa ‘ +
MEDICOS’, se não estou enganado, o pagamento dos médicos cubanos, está
suspenso por falta de repasse do governo federal e não municipal, vou
averiguar isso para dar o retorno. A questão da ambulância, como o vereador
Maicon falou, não temos como controlar mas tem que verificar, de repente a
ambulância está vindo para fazer um atendimento e as vezes ela liga a sirene
mas não está com o paciente dentro, mas tem que se deslocar para pegar o
paciente, isso ocorre muitas vezes, quando ela tem que fazer um atendimento
de urgência, mas mesmo assim deve ser averiguado, e se estiver ocorrendo,
todos os motoristas quando ouvem o barulho, acabam dando a passagem e
acredito que um profissional não esteja fazendo isso. Quero deixar meus
parabéns a todos os professores da rede municipal de educação, ultimamente
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tenho visitado algumas escolas e vejo que todos se dedicam, sabemos que
existem muitas dificuldades financeiras devido as nossas características, mas
não só os professores e sim todos os demais funcionários se desdobram para
levar um serviço de qualidade para a comunidade, sabemos que existem
algumas dificuldades e quando elas surgem, devem ser levadas a diante para
juntamente com todos, construir uma solução melhor para a educação, sinto
que em nosso pais algumas coisas acontecem e a população não reclama,
quando iniciou o 4º recesso do governo federal e contenção de gastos, a
primeira coisa que cortada foi na educação, aproximadamente R$
8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), se é na Europa isso para qualquer
pais, as pessoas devem cobrar porque não se pode admitir que cortem isso da
educação, falta dinheiro na ponta, porque quando foi desviado ainda tinha
grana, mas agora não tem e cortam de onde ? Isso, da educação porque
ninguém reclama, as pessoas saem na rua pedindo para derrubar, mas o que
foi lá atrás ninguém lembra. Sr. Presidente, gostaria de terminar minha fala e
me retirar porque tenho outro compromisso, seria só, uma boa semana a todos
e boa noite.
Com a palavra vereador Zé Machado: Senhores vereadores, senhor
presidente, comunidade presente, uma boa noite a todos. Como falamos a
respeito dos médicos, logico que Piraquara não está umas mil maravilhas,
precisei do CAPS e não consegui internar uma pessoa, porque não tinha
medico para dar o laudo, então não estamos um mar de rosas e não podemos
tapar o sol com a peneira, porque é a população que está sofrendo. Vereador
Rock, você falou a respeito da lombada, não é só aquela rua, tem várias sem
lombada, fazemos uma ali na laranjeiras, todo dia eu saio do Bela Vista e é 10
minutos para chegar na lombada, me arrependi, porque eu estava junto com a
população e me pediram que fosse junto até o protesto e graças a Deus não
deu, e hoje está nos matando aquela lombada, passou da lombada,
deslanchou e foi embora, até que não de um acidente é onde estamos sem a
lombada no Bela Vista, então pedimos ao secretário de obras que venha a nos
atender porque requerimentos já temos um monte e a população está nos
cobrando, estão querendo fazer protesto em cima da lombada para que não
tenha mais nada, temos que tomar uma providência. Falando sobre a casa da
memória, pensem que pessoa é o Jose Carraro, só tem a casa de memorias
graças a ele, estivemos pegando todo o histórico da Dona Corina que vai ser
colocada aqui, a respeito do Miguel que procurou, o Tuca, a gente também
procurou e parabéns a nós, onde acabou ele mesmo vindo até a gente, vai ser
a câmara ali com o nome da Dona Corina, e a respeito do Zé Carraro que fez
todos e aguentou a vida de Piraquara dentro da casa da memória, parabéns a
ele e pelo trabalho. O vereador Rock citou, sobre os terrenos baldios, foi onde
discutimos a respeito do IPTU, e onde eu não tinha visto que estava nas costas
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do talão de IPTU, e o meu querido cunhado e minha irmã Bela, estão sofrendo
por causa que até deram uma roçada ali por cima para dar uma tapeada, é
uma vergonha o que está ocorrendo, o Leverci ainda não mostrou trabalho,
porque ele deve mostrar e roçar o que está ali e onde o povo está sofrendo no
meio do mato, invadiu a rua e está até agora lá em um terreno da prefeitura,
deve mostrar trabalho ou então fazer uma doação do terreno da prefeitura para
a população porque assim eles vão limpar. Um abraço a todos e que Deus
acompanhe vocês.
Com a palavra o vereador Rock: Muito boa noite excelentíssimo senhor
presidente, nobres vereadores, quero cumprimentar também aos
representantes do PMDB municipal, que teve um grande evento recentemente
nessa casa, ao Valdir Osvaldo, pré-candidato executivo desse município, todos
os munícipes internautas, ao Alifer que tem liderança forte na Vila Macedo,
todos daquele bairro também, ao Rafael Boca pré-candidato a vereador,
Mauricio Barros que está aqui também, Orlei amigo do futebol, meu sincero
boa noite. Vou começar falando da Sanepar, destruíram a Rua Fortaleza, entre
a Rua Recife e Cuiabá, eles acabaram com tudo, disseram que estava sendo
feito esgoto, há 3 meses tem uma máquina dentro de uma residência com a
permissão do morador, falei com o secretário Girlei há 3 semanas ele está
prometendo que vai fazer uma visita comigo, talvez feche o mês e a gente não
consiga fazer essa visita, estão cortando o asfalto e deixando aqueles buracos
horríveis, contrato vencido desde 2009 com a nossa cidade na questão da
agua e esgoto, como estão cobrando taxa de esgoto e agua se não tem
concessão, encaminhamos uma solicitação ao ministério público e está tudo
normal, plano municipal de saneamento básico, essa casa já recebeu um aviso
se quer de como está procedendo esse trabalho? Tive a grata satisfação de ver
um funcionário na Vila Macedo sem informação nenhuma, ele não sabia onde
ele estava, com o mapa na mão no sábado, estou perdendo a paciência. Setor
de urbanismo, falar o que dessas lombadas, na rodovia foi emergencial o
vereador Zé Machado me perdoe, mas eu jamais concordarei com bloqueio em
rodovia, esse é meu pensamento, ali necessita de uma passarela para
pedestres porque rodovia não se faz barreira nem com semáforo e que muito
em breve será resolvido, nosso governador vai concluir essa obra, não
precisávamos tentar tapar o sol com a peneira, havia muitos acidentes antes
mas eles continuam talvez não com aquela violência toda, mas continuam, o
funcionário da prefeitura teve seu carro destruído naquela lombada, estava
vindo, reduziu a velocidade e um desavisado entrou na traseira dele, graças a
Deus ninguém se machucou, culpa da lombada, mas aquilo é paliativo e na
minha concepção não precisava essa interferência agora. Vereador Miguel,
cheguei atrasado por conta de um fato inusitado e lamentável, falamos agora
de ambulância e acredito que tenhamos seguro para veículos danificados, ao
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vir para essa casa me deparei com uma cena cômica, a ambulância de número
44 guinchando com uma corda emendada, puxando o gol da frota número 24,
em alguns momento nós ligamos e realmente a ambulância não está
disponível, está puxando um veículo, não sei se é ordem do valoroso Osni que
na minha concepção é um grande funcionário, não estou questionando o
trabalho dele, mas não sei de onde partiu essa autorização ou ordem para
guinchar um veículo, cometeu alguns crimes de transito ali, e um veículo da
saúde devia estar à disposição da população e não socorrendo carro. Seria
isso senhor presidente, muito obrigado, boa noite a todos, que Deus nos
ilumine e proteja sempre.
Com a palavra o vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, vereadores,
senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de trazer um assunto referente aos
nossos requerimentos, já estou no número quase 300 nesse ano e cada colega
nessa casa desde que iniciou a gestão tem muitos requerimentos, todos eles
preocupados com o bem estar da cidade, pedindo pavimentação, faça
patrulhamento, coloque saibro, todos pedindo que nossa cidade seja cuidada,
troca de lâmpadas, reparo em asfaltos onde vamos vemos asfaltos retaliados e
o que nos deixa muito chateado é que recebemos os votos da população para
representa-los, também nessas coisas, embora não seja nossa função de
executar e não tenhamos esse poder, os desinformados que pretendem um dia
ocupar essa cadeira e jogam pedras e entendem errado a função do legislador,
e um dia terão a responsabilidade de sentar nessa cadeira e verão o contrário,
hoje somos nós que estamos nas redes sócias ouvindo que não fazemos nada,
pagamos esse preço e somos o para-choque do executivo, e esses cidadãos
que se elegerem vão estar aqui passando por isso, mas isso não aconteceria
se o executivo atendesse nossas reivindicações, todos esses requerimentos,
desde limpeza de boca de lobo, troca de lâmpada, pavimentação, próprio
orçamento que temos trabalhado para isso e sendo sensíveis a voz do prefeito,
devemos recurso para ajudar na educação, saúde, parque das aguas, e tudo
poderia ser evitado se nos atendessem, agora precisam muitas vezes os
cidadãos desinformados denegrirem a imagem dos outros, são interesses
meramente políticos, não sei se resolveram atender nossos requerimentos ou
simplesmente atender o pedido desses cidadãos que se dizem os tais e
querem levar vantagem, o executivo deveria entender que nós fomos eleitos,
deixa eles se elegerem, chegarem nesse lugar e depois atender, fico indignado
com esse tipo de coisa porque estamos todo dia levando bordoada e as
pessoas dizem que não estamos fazendo nada, porque esses cidadãos não
tiram um dia de folga do trabalho e vem trabalhar um dia conosco acompanhar
o que estamos fazendo, e se nós quiséssemos trabalhar, iriamos parar aqui e
ver se as obras iam acontecer, as obras são graças a essa casa, porque
quando vem projetos aqui, e outras muitas coisas passam por aqui, podíamos
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fechar a cara e dizer tudo bem prefeito, há uns dias atrás o nobre vereador
Miguel chamou a atenção em uma situação que fizemos uma emenda e
tivemos que ceder, pedimos, porque ia nos atrapalhar e o que custa atender
nosso requerimento, e então acontece as coisas que vemos, fiscal entre obras
e meio ambiente se tiver 6 é muito mas estão fazendo o seu papel e não
podem fazer mais, fica aqui minha indignação nesse ponto porque não é justo
o que se passa por ai, mas sempre digo quem planta, colhe uma semeadura
inteira.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores
e comunidade presente quero estender meu boa noite a todos e agradecer a
Deus por mais essa oportunidade de estar aqui esta noite, quero pedir a
população o meu perdão, pela qual essa casa pela primeira vez hoje cumpriu o
regimento para se inscrever no grande expediente, espero que seja dessa
forma que foi colocada porque se não, vou sentar a marreta e doa a quem
doer, quero estender meus parabéns para o Gil, diretor dessa casa de leis,
presidente do PSB de Piraquara, quero também deixar meu abraço pro meu
amigo Jorge Ricardo, meu irmão Olair que faz parte da Assembleia de Deus e
candidato a vereador de Pinhais, e quando ganhar em 2016 vai nos contar
como é ser vereador, porque sofremos, estendo meu abraço ao meu amigo
Fontoura cidadão honorário dessa cidade e sua esposa Bela, também ao Eric
secretario da escola na Capoeira dos Dinos e todos que estão presentes nessa
noite. Quero falar sobre a lombada, quantos acidentes e pessoas morreram
naquele lugar? Lamentável, pode ser que ela venha trazer alguns prejuízos, 3
minutos de atraso para nós que saímos ao nosso trabalho pode fazer uma
grande diferença, mas uma vida faz muito mais diferença que 3 minutos,
quantas vidas que estão sendo poupadas com aquela lombada, não vou
discordar de ninguém pois vem aqui e pode falar o que quiser, mas temos que
olhar pro que vem de encontro, o de melhor para nosso povo, não consigo
entender, se está ruim, fala, se tenta melhorar, fala, tem horas que eu prefiro,
vou mudar minha fala a partir de hoje, tem que dar um nó no pescoço, porque
essa lombada trouxe muitos benefícios, lamentável a batida no carro do nosso
amigo João, a culpa não foi da lombada e sim do desatencionado que bateu na
traseira dele, quando vamos ao Detran tirar habilitação, precisamos tomar
cuidado, não estou criticando o cidadão que bateu na traseira, ele que pague
pois foi ele que bateu, tem que ter mais atenção, porque se não tivesse placa
naquele local eu iria buscar as informações, e iria cobrar aqui, quero dizer
também que ainda acredito nesse governo porque se não vão ter que esperar
até o ano que vem para mudar de governo, queira ou não ainda acredito que
as coisas vão acontecer nessa cidade, vou acreditar nesse governo até o fim,
dia 31 de dezembro de 2016, a partir dali vamos ter outra visão dessa cidade e
principalmente de outro administrador que vem, a política é assim mesmo, os
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cachorros tem que latir para nós bater palmas, se não nem adianta e muitos
estão de olhos na sua cadeira, para amanhã ou depois vir sentar nela, muito se
fala, mas essa cidade tem o crescimento através desses vereadores e também
desse executivo porque foi devolvido R$ 3.500.000,00 (três milhões e
quinhentos mil reais) para a prefeitura e feito uma nova câmara nessa cidade,
parabéns ao professor Josimar, Erondi e Gilmar, vão falar o que desses
vereadores ? Tem que lavar a boca para falar dos 13 vereadores aqui, não
importa a sigla partidária, estou aqui para defender o trabalho desses
vereadores nessa casa e aquele que não gostou que respeite esses
vereadores, seria isso senhor presidente, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra vereador Gilmar: Antes de tudo, gostaria de agradecer a
presença do Sebastião Borges, Alifer Aguiar, Osmar dos Santos, Dario,
Rogerio, Otavio, Osmar que hoje comanda o PSL em Piraquara, Valdir Negão e
a todos que estão presentes. Talvez minha trajetória seja curta nessa cidade,
porque não concordo com muita coisa que acontece, sou eu que tenho feito
inúmeras denúncias e realmente tem pessoas que vivem em baixo da asa do
prefeito com cargos comissionados e se sentem ofendidos quando eu denuncio
no ministério público, vivem a anos as custas dessa cidade, quando falamos
em carro temos mais de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) em
veículos alugados nessa cidade, será que não temos capacidade de comprar
uma própria frota para a cidade? Não sei se temos, talvez não tenhamos
pessoas comprometidas com a cidade, pessoas que vieram administrar a
cidade, vieram de Pinhais, e escuto nos cantos da cidade pessoas dizendo
será que não seria bom o prefeito de Pinhais administrar essa cidade, mas ele
já está administrando e o que não foi feito nessa cidade, as ruinas do posto de
saúde 24 horas, o abandono do parque das aguas, a pracinha do céu no
Guarituba, incompetência do ex-prefeito Gabão e da atual administração que
não tiveram capacidade para gerir os recursos dessa cidade, já fizemos
denúncias em relação aos requerimentos que não são atendidos por essa casa
e nem ao menos são respondidos pelo executivo, falta de respeito, é
prorrogativa dizer se vai fazer o serviço ou não, é prorrogativa de vocês saber
se as coisas vão acontecer mas isso não existe nessa cidade, temos uma
administração fechada em um gabinete e não está preocupada com essa
cidade que está em buracos, o pó toma conta e causa doenças respiratórias
em inúmeras pessoas, tenho visitado algumas com doenças crônicas, alugouse tanto carro, porque não alugou caminhão pipa para molhar as ruas
principais dessa cidade, não tem secretário de obras responsável no sentido de
atender a cidade, vai e faz uma burrice como fez na Rodovia João Leopoldo
Jacomel, já estava ruim, secretario que não tem noção de engenharia vai e
coloca duas lombadas, devia ir escutar o povo 6:40 da manhã, as pessoas
indignadas, fui falar com o Rogerio, chefe do setor leste, ele me prometeu que
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vai readequar colocando sinalização e arrancar uma daquelas lombadas,
secretario se diz tão bom e nem sinalizou uma das lombadas, percebam que
ela está em cima da lombada, não culpo os motoristas não e sim a cidade que
não se preocupou com o ser humano quando instalou duas lombadas na saída
de Piraquara, vamos a frente, Vila Macedo está destruída, entramos na Av.
Brasília que foi recapeada pela metade e quem fez essa obra? O atual, hoje
diretor da secretaria de obras, Leonel, deveria responder, já citei várias vezes,
aonde foi parar a emulsão asfáltica da Av. Brasília que só fizeram a metade,
está abandonado até hoje e vieram me dizer que foram feitas entradas de
casas, mas não tem uma casa, são pessoas não comprometidas essa é a
realidade da nossa cidade, falta remédio, falta zelarem pelo povo de Piraquara,
porque se fizessem isso não teríamos mais de 130 cargos comissionados, vai
ter cargo comissionado hoje de madrugada me rechaçando pelas redes
sociais, não tenho medo de vocês e volto a dizer, Pinhais já administra
Piraquara. Obrigado.
Com a palavra vereador Miguel Scrobot Senhor presidente, vereadores e
comunidade presente, ouvi o Rock falando de ambulância puxando carro e é
primordial o que o Gilmar falou, tem ruas que não tem condições por causa da
poeira, será que não tem locado um caminhão pipa de repente e o serviço não
sai, estou indignado com certas coisas e quando eu acho que está errado eu
falo, goste quem gostar, a câmara devolveu R$ 3.500.000,00 (três milhões e
quinhentos mil reais) para fazer anti-pó, passamos e estavam fazendo a Rua
Josemael Alberti, com bastante anti-pó, mas quem mora nessa rua ? Meia
dúzia de pessoas, será que algum empresário? Os bairros, a Rua Fernando
Teixeira Nogueira na Santa Maria, merecia um anti-pó como no Araçatuba, e
em outros bairros com muita população naquela rua, será que tem algum
empresário ou foi uma escolha ruim do prefeito, ou de repente uma intervenção
de ex-prefeito, quanto a questão de requerimento, não me atenderam, o
Araçatuba parolaram através do promotor, não vou ficar chorando e vou
protocolar no ministério público, se não for atendido, cabe a nós vereadores
esses requerimentos que não retornam para cá, não responde os
requerimentos e não atendem, cabe sim levar ao ministério público, se não
estiver, cabe sim levar a casa de leis, tem que respeitar, por isso acontece lá
em fora as pessoas falando dos vereadores mas isso não é o problema, e sim
o prefeito não atende, esses dias estive vendo que o Pastor Valdeci tem vários
requerimentos mas se não conseguem fazer meia dúzia de anti-pó, não
consegue patrolar uma rua no Santa Mônica, o que vai falar para a população ?
Tem que tomar um choque de gestão e arrumar muita coisa. Gilmar, cargo de
direção se você ganhar a eleição ou de repente um outro ganhar, não se sabe,
cargo de direção que não é supérfluo eu defendo, o cara que vai pegar um
cargo de direção pode continuar trabalhando normalmente, esses dias me
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falaram que tem cargo de Pinhais que veio pelo rio e parou, não consegui ver
onde ele está mas vou procurar, o Marquinhos tem que fazer um choque de
gestão, tem gente que está sobrando dentro da máquina pública, uma poeira
porque não chove, não é culpa dele porque não chove mas sim porque não
tem um caminhão pipa, rua Francisco Sbrissia no São Cristóvão não tem como
andar, como aquela população aguenta, será que não tem capacidade de jogar
uma agua lá ? Ou tem que ir no ministério público e pedir para o promotor?
Será que não tem um para ver isso com 100 cargos na prefeitura ou será que
ninguém aceita opinião porque estou vendo que o vereador faz papel e não é
atendido, eu parei de reclamar, não vou fazer pedido porque não acontece as
coisas lá, mas nós deveríamos ter vergonha, se os requerimento não sair daqui
e não acontecer as coisas, temos uma prorrogativa de 30 dias, acho que o
Marquinhos tem que dar uma reavaliada na administração e ver o que é melhor
no município porque o povo não merece o que acontece hoje, vereador muitas
vezes não é respeitado e eu concordo, e esse negócio de ambulância sair com
sirene ligada, o Osni que tome uma atitude, será que é pra mostrar porque
estão trabalhando ? Quero agradecer a presença do sr. Antonio, do meu amigo
Eros, Fontoura e todos que vem na sessão independente de sigla partidária.
Não havendo mais ninguém escrito, agradecendo a presença de cada um dos
senhores e de todos aqueles que nos acompanharam online, temos centenas
de pessoas nos acompanhando nesse momento, declaro encerrada a presente
sessão, convocando outra para a próxima terça-feira no horário regimental, boa
noite a todos e muito obrigado. Para constar _________________________ eu
(Luiz Antonio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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