CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 4ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia vinte e cinco 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: Edson Manoel
“Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luís Cordeiro, José Eugenio
Huller, José Machado, Sidnei César e Valmir Soares “Rock”. Verificada a
existência de quórum 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 “pastor Valdeci”
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 os ex-vereadores Eroni
Alves da Silva e Antenor Dominico, 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 silencio para a população presente para
poder manter o regimento interno, que assim o fez. E agradecendo a
compreensão de todos, chama o Sr. José Luis Carraro para ser homenageado
por trabalhos relevantes e prestar um serviço cultural e histórico em Piraquara,
é um pesquisador aficionado por fotos e imagens da parte histórica de nosso
município.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
professor Gilmar: Boa noite a todos, boa noite aos professores, cumprimento
ao professor Marcelo em nome de todos os professores, também diretor de
escola a muitos anos, de extremo respeito e capacidade técnica, comprimento
também hoje o PRB através da sua fundação a nível nacional, parabéns pelo
partido. A moção para o José Luis Carraro é singela, mas é de coração, sei da
capacidade e do empenho, quantos anos de trabalho ele tem se dedicado,
aqueles que puderem ir até a casa da memória, por favor compareçam, porque
é de extrema valia o que ele tem feito, e agora busca a edição de um livro de
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fotografias, contando a história da captação da agua na cidade de Piraquara, é
muito importante para o resgate cultural e histórico da nossa cidade. Trago a
questão do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (CNES), o nosso
município é contemplado com esse programa desde 2013 através da estratégia
de saúde a família (ESF), contudo, analisando o CNES e o ESF, eu e o
vereador Mamede que somos de oposição nessa casa, fazemos como todos a
avaliação de todos os programas, verificamos um pequeno erro por parte da
secretaria de saúde, através do CNES, descobrimos que existe um programa
chamado ESF, o qual tem 5 servidores municipais cadastrados com carga
horaria de ambulatório na UPA24hrs, que hoje se localiza na Rodovia João
Leopoldo Jacomel, o que me causa estranheza é que como pode uma
UPA24hrs, com 5 servidores cadastrados, com recurso vindo para essa cidade,
sendo que a UPA nem foi inaugurada ainda, a cidade através da secretaria de
saúde, passo essa questão, estarei levando a comissão de saúde para
verificar, como pode uma secretaria de saúde autorizar valores de empenho,
recursos financeiros, alimentar cadastro no SUS a nível nacional, sendo que a
unidade nem foi inaugurada, é algo complicado e acho que essa casa de leis
deve averiguar, por que se isso está ocorrendo conforme consta nos relatórios,
o recurso está vindo para uma unidade que nem funciona, estaremos
repassando a secretaria de saúde e ao ministério público para que averigue a
nível de Brasília, quem está alimentando esse cadastro efetivamente na cidade
de Piraquara, obrigado.
Com a palavra vereador Ernani: Boa noite Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade presente em especial aos alunos do Colégio Estadual Gilberto
Alves do Nascimento, e aos alunos do Colégio Estadual Mario Brandão Teixeira
Braga, a quem tenho orgulho de dizer que conclui meu ensino médio naquela
escola, agradeço aos mestres, o Antonio Silva que é chamado de professor
cebolinha, obrigado por ter me ajudado a ser um bom cidadão. Quero deixar
registrado o agradecimento, na semana passada esteve no nosso município a
atriz Katiuscia Canoro da Rede Globo, Zorra Total, onde esteve gentilmente
gravando uma propaganda da semana municipal da doação de sangue e
medula óssea, projeto de minha autoria, ela esteve em Curitiba e gentilmente
esteve em Piraquara sem cobrar cache, para fazer essa gravação, a semana
de doação ocorrera nos dias 21, 22 e 23 com palestras em algumas escolas
estaduais, também no dia 24 temos uma parceria com o EMEPAR, estará a
unidade móvel em Piraquara para que a população possa fazer a doação de
sangue e medula óssea, será em frente à casa da memória, das 8 às 15 horas,
no ano passado o vereador Gilmar esteve lá, e esse ano estaremos
novamente, já no dia 25 estaremos finalizando aqui na Câmara Municipal com
uma palestra em relação a questão da leucemia. Quero estender um convite
aqui, aos alunos, estamos com as inscrições abertas do maior evento esportivo
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da região metropolitana de categoria de base, a copa Winter de futsal, quero
estender os convites, meninos e meninas, para participarem, se não jogarem,
que vão ao Ginásio Gilberto Alves do Nascimento acompanhar as partidas,
estendo o convite a vocês, monte seu time ou vá torcer e vibrar, ver com
certeza bons lances, vários alunos estiveram participando ano passado e conto
com a presença deles novamente, fico por aqui, muito obrigado, boa noite a
todos e a todas.
Com a palavra vereador José Machado: Sr. Presidente, o tempo está
avançando pois temos até 21 horas e 20 minutos, então abro mão da palavra.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores
e comunidade presente, senhores professores e alunos aqui presentes estendo
meu boa noite a vocês. Primeiro agradeço a Deus por ter me dado mais uma
oportunidade aqui, quero agradecer o meu amigo e querido, cidadão honorário
Fontoura e sua esposa Bela, a qual em homenagem ganhei esta gravata dele e
uso com muito orgulho, obrigado Fontoura, você merece o meu respeito e
dessa casa também, quero dar meus parabéns ao Gil, diretor dessa casa de
leis e presidente do PSD. Quero dizer aos senhores, que a maldade existe, use
quem não tem Deus no coração, a maldade faz mal para si próprio, é
lamentável que na humanidade ainda exista essa situação, quero dizer que
bom, suave e saudável se toda terça-feira vocês estivessem aqui, estendo o
meu convite com todo respeito a cada um de vocês, viessem toda terça-feira,
não quando alguém usasse a maldade para vocês estarem presentes aqui,
mas sem precisar acompanhar o trabalho desses vereadores, e se todos os
cidadãos tivessem o mesmo pensamento que vocês vieram aqui hoje, poderia
ser que o pais tomasse um rumo melhor, a formação política é fundamental
para aqueles que pensam algo direcionado ao bem, vocês fazem parte de uma
renovação, quero dizer que cada um de vocês está de parabéns, Deus
abençoe cada um, a formação permanece dentro da sala de aula, tenho
certeza que os professores tem ensinado o melhor para vocês e gostaria que
vocês seguissem a ideologia deles, não vou dizer como aquele cachorrinho
que entrou aqui porque ele não tem professor, seria isso, Deus abençoe.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres
vereadores quero dar meu boa noite, e ao cumprimenta-lo quero estender meu
boa noite a todos os presentes, especial ao Jose Carraro, com uma belíssima
exposição a qual não tive oportunidade ainda, até porque faço expediente na
prefeitura de Piraquara das 8 horas da manhã até as 17 horas, e ainda não foi
possível, mas com certeza conseguirei um tempo para prestigiar esse evento.
Aos internautas, principalmente aos alunos presentes, ao SINDISEMUP, ao
Gico, e a imprensa local que estão disponibilizando esta belíssima participação,
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sem os jovens não chegaremos a lugar nenhum, é dessa participação que
sairão os próximos administradores e legisladores da nossa cidade, se os bons
não tomarem conta, os maus virão, um conselho para eles é que venham mais
dias, não pensem que a internet é a dona da razão porque ela tem pessoas
maldosas escondidas atrás das telas e escrevem o que querem, e nos aqui
passamos por esses constrangimentos, uma inverdade em relação a pauta de
hoje, a pessoa que postou, acredito que não tinha louça para lavar ou outra
coisa para fazer, de uma postagem da gazeta do povo do dia 19/02/2014, a
postagem era de 2014 e vocês não perceberam isso, peço a vocês que não
sejam usados como massa de manobra, como eu fui no passado, é muito
interessante que os senhores estudem e venham para esta casa de leis, vou
fazer uma indicação em relação a lei orgânica da nossa cidade e o regimento
interno da nossa casa, para qualquer pessoa acessar o nosso cite, baixar
inclusive o da lei orgânica e do regimento, é importante que tenhamos a
vontade de mudar esse pais começando pelo nosso município, parabéns ao
corpo docente e ao discente para que venham mais vezes, nossos gabinetes
estão abertos, dos 13 vereadores, esse tanto de requerimentos é nosso
trabalho do dia a dia, enquanto muitos vão na internet e diz que vereador não
faz nada, temos as comissões internas, ajudamos na LDO, trabalhamos a todo
momento, obrigado senhor presidente e continuo nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, professores e alunos do Gilbertinho e Mario Braga, acho que errar
todos erram, se a pauta não era o que foi postada não importa e sim que é ato
democrático, os professores e alunos estão aqui, acho que os alunos de
qualquer escola, precisam prestigiar a câmara, e hoje em especial precisam
prestigiar uma pessoa que foi homenageada, o José Carraro, senhor
piraquarense, da qual muitos de nós, não fazemos o papel que ele faz, ele tem
um trabalho magnifico em relação a preservação da serra do mar, da agua, da
mata e em preservação da nossa história que muitas vezes é jogada pelos
poderes aos cantos de Piraquara, é dada as costas pela realidade que
acontece no nosso município, é de grande valia ter os alunos aqui, seja de
qualquer escola, mas precisamos que a história de Piraquara seja preservada,
tem 125 anos e uma história massacrada pelo poder político de gerenciamento
de máquina pública, não conseguiram até hoje em Piraquara gerir a máquina
pública, uma cidade que tem umas das maiores riquezas, a agua e a pedra
sendo retirada da nossa cidade a 65 anos e não temos nem saneamento
básico na nossa cidade, por isso é importante a cada piraquarense, tenho
certeza que os professores que estão aqui vão levar esses alunos até a
exposição e ai nasce uma semente de preservação a nossa cidade, e muitos
no dia do rio, veio aqui na câmara e a usam para maquiar o dia do rio, o rio
verdadeiro esta soterrado em lixos, por isso precisamos do ato de cidadão de
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verdade, e o dia do rio seja de valia, hoje temos mais de 1200 nascentes
constatadas, e jogam lixo, atrás da garagem, esta soterrado, nosso pulmão, a
agua que é o futuro dos filhos de vocês amanhã, por isso é importante a
presença de cada um, queria dizer que essa montanha de ofícios é
desgastante mas é sinal que a prefeitura não vem fazendo a lição de casa e
por isso os vereadores fazem requerimento, é chato os alunos não queriam
ouvir isso, mas acho que eles precisam vir mais vezes, termino nas explicações
pessoais, mas agradeço a presença de cada um que veio aqui, inclusive
aqueles que estão sem rumo e querem participar da política, devem participar
com os professores porque assim, algum dia vamos chegar, seria só, muito
obrigado.
Com a palavra vereador Mamede: Sr. Presidente, eu gostaria de passar minha
fala, mas agradecer esses alunos pela paciência, e democracia é isso mesmo,
Gilmar está de parabéns pelo posicionamento, é isso mesmo, mas eu passo a
palavra senhor Presidente.
O Sr. Presidente passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario vereador
pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: todos presentes, com a
ausência do vereador Adriano Cordeiro, justificada.
´ 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 artigo
por artigo 2ª discussão: 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 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.
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O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
068/2015: que assim o fez, Processo 068/2015 projeto de lei 056/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Denomina de Unidade
de Saúde Maria Francelina dos Santos dá outras providências. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação artigo
por artigo 2ª discussão: 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 056/2015. Denomina de Unidade de Saúde Maria Francelina
dos Santos dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
102/2015: que assim o fez, Processo 102/2015 projeto de lei 085/2015,
iniciativa do vereador Josimar Froes, que dispõe sobre: Declara de utilidade
pública a Associação dos Magistrados do Paraná AMAPAR e dá outras
providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação global, maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente
salienta, 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 085/2015, iniciativa do
vereador Josimar Froes, que dispõe sobre: Declara de utilidade pública a
Associação dos Magistrados do Paraná AMAPAR e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
103/2015: que assim o fez, Processo 103/2015 projeto de resolução
008/2015, iniciativa mesa executiva, que dispõe sobre: Altera o parágrafo 1º
do artigo 5º da resolução 006/2012, e dá outras providencias. Parecer favorável
das comissões técnicas competentes, discussão global votação simbólica,
maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente salienta, 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
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projeto de resolução 008/2015, altera o parágrafo 1º do artigo 5º da resolução
006/2012, e dá outras providencias.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
104/2015: que assim o fez. Processo 104/2015 projeto de lei 085/2015:
Iniciativa vereador pastor Valdeci, Dispõe sobre: Concede o título de cidadão
Honorário do município de Piraquara ao Sr. Hidekazu Takayama, Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação
simbolica1ª discussão: o Sr. Presidente salienta, o projeto está em discussão: o
projeto está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem o projeto de lei 085/2015 foi aprovado em 1ª
discussão. Concede o título de cidadão Honorário do município de
Piraquara ao Sr. Hidekazu Takayama.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Disponho de minutos.
Com a palavra o vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, quero concluir,
nesta noite agradeço o meu nobre prefeito Marquinhos, dessa cidade a qual
tomamos cuidado para fazer uma cidade melhor para todos, estendo meu
agradecimento a todos que me deram 1.036 votos, e também aqueles que não
votaram muito obrigado, em dois anos e oito meses que estamos nesse
legislativo tive a felicidade através do nosso prefeito, da nossa secretaria de
saúde, levar o grande projeto de uma farmácia municipal a qual atende 3.200
pessoas mensal naquela região, obrigado prefeito e secretaria da saúde e a
todos que acreditaram nesse pequeno, humilde que nem sabe falar mas todos
que se julgam altos suficientes e inteligentes, se julgam para si mesmo, quero
dizer ao vereador Gilmar que hoje ele teve uma nobreza muito grande de dizer
que houve um pequeno equívoco na saúde, assim podemos construir uma
cidade de uma forma inteligente, coerente, fiscalizando e apresentando os
pequenos problemas para que não venha os grandes, parabéns a ele, quero
dizer também que a qual nós estamos chegando, um final de mandato, mas me
sinto honrado e digo mais para todos, meus amigos e inimigos, aqueles que um
dia julgava que esse vereador não iria subir aqui, mas um dia tive o prazer de
ver meus inimigos me aplaudindo aqui em cima, também gostaria de deixar
registrado todos vocês que aqui estão presentes, é uma nação que pode
mudar os princípios políticos, inteligência vocês tem de sobra, humildade e não
se dizer que é mais sábio que qualquer um aqui, vocês tem algo para me
ensinar, eu olho em cada um de vocês e vejo uma transparência e uma
inteligência, um futuro melhor para nosso pais, mas não deixem ser enganados
por alguém que mentiu para vocês, com toda essa sabedoria que vocês tem,
não deixem eles enganarem vocês, porque a nação tem que ser respeitada
desde o pequeno ao maior, esses mal-educados que passaram essa
informação para vocês, colocando diante de todos esses vereadores, quero
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dizer a vocês, são guerreiros, contudo quanto foi lido nesse plenário, quero
dizer a vocês que são muito guerreiros e merecem meu respeito, quero dizer
também que aqueles dois cachorrinhos que entraram aqui também estão de
parabéns, obrigado e que Deus abençoe a todos.
Com a palavra vereador Rock: Senhor Presidente quero pedir, na presença de
todos, desculpas pela forma que me dirigi a pessoa que postou de forma
equivocada, em nome do professor Marcelo, me perdoem pela minha
colocação, mas causa até um sentimento de revolta quando pessoas colocam
por causa de projetos pessoais que não levam a nada, projetos de tentar levar
vantagem em cima de algumas coisas, é importante saber a informação
correta, publicam numa rede social para induzir as pessoas ao erro, me sinto
orgulhoso de estar presente nessa sessão junto com esses jovens com olhar
brilhante, estão à procura de transformar as suas vidas, cada um retornara
para seus lares e terá um pensamento diferenciado dessa casa de leis, faço
um convite, o democrata jovem e mulher, estará de portas abertas, nos
próximos meses vamos fechar as possibilidades de novas filiações para quem
quiser concorrer a novas eleições, estamos à disposição, pais democrático e só
através do voto vamos transformar esse pais, é importante que as pessoas
participem, me permita vereador José Machado fazer esse convite em nome de
vossa excelência, para que o jovem venha participar e entender o poder do
vereador que é, oratória, requerimentos, poder de votar LDO e isso é o que dá
a possibilidade do executivo trabalhar, se a câmara de vereadores deixar de
votar LDO, ou um credito adicional especial, enfim, se deixar de votar um
projeto do executivo, o município para, é importante que esses alunos se
interessem pela nossa democracia e venha participar efetivamente, parabéns
pela iniciativa dos nobres educadores, sem vocês, não seriamos nada, conclui
meu ensino médio no Romário Martins em 2012 mas não pude dar sequência,
sou muito feliz, estudei com João Pinto, professor Iedo, professor Gabão, sou
honrado em dizer que aprendi muito com vocês, parabéns por essa aula de
democracia que os senhores nos deram hoje, quero dizer ainda aos nobres
vereadores Valdeci e Maicon, agora a Vila Macedo será atendida, tenho
diversos requerimentos pelo município inteiro, nós somos representantes dos
municípios, nos quatro cantos da cidade, do Jardim Tropical a Roça Nova,
temos que andar todos os dias por toda nossa cidade, parabéns pela iniciativa
e muito obrigado por compactuar com o pensamento do morador da Vila
Macedo, me sinto profundamente honrado em saber que estão de acordo com
nossos requerimentos, talvez consigamos sensibilizar o coração do Girlei
Eduardo, melhor secretário de infraestrutura da história da gestão do prefeito
Marquinhos, talvez agora consigamos uma recuperação verdadeiramente
humana, o carteiro Ivaldo, figura ilustre da nossa cidade trouxe aqui ao pé da
orelha, uma informação relevante em relação a campanha de vacinação na
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nossa cidade, é contra poliomielite e está aberta para crianças de até 5 anos, a
poliomielite é aquela que traz a paralisia infantil, então seria importante nesse
quesito levar as informações para dentro das escolas para esses alunos
transmitirem as famílias e levarem as irmãs, filhos, sobrinhos ao postinho,
quero agradecer pela paciência dos alunos, agradecer a paciência dos
professores, e mais uma vez deixar aberto, o gabinete 14 do vereador Rock
está aberto e peço mais uma vez que baixem a lei orgânica é de graça, está no
site, a lei orgânica e o regimento, levem para sala de aula e façam dinâmica de
grupo para discutir o que é melhor para nossa cidade, muito obrigado, desejo a
todos uma boa noite, peço a Deus que nos ilumine e proteja sempre.
Com a palavra vereador Gilmar: Não podíamos através dos 13 vereadores,
nesses últimos 3 anos tem dado o exemplo de economia, não temos gastos
dinheiro com diárias, temos devolvido recursos sobre a minha presidência, do
Erondi e Josimar, em 100 anos de história nunca sobrou dinheiro, podem
criticar em todos os cantos da cidade, mas devolvemos mais de R$
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) no ano passado, foi feito um
cheque, e repassado ao prefeito municipal, fico feliz em ver os alunos aqui, é
um momento de transformação política, angustia e anseio, no Vila Macedo do
qual eu sou diretor, hoje foi inaugurado um mural político onde critica as ações
do vereador Gilmar, falta de investimento nos bairros, o que vem acontecendo
na cidade, independentemente de qualquer coisa, a escola tem que ser laica,
não deve ser manipulada por um ou outro, fui eleito graças a um trabalho de
diretor que sou a mais de 10 anos em uma escola, porque combati a violência
e trafico e drogas e fiz com que aquela escola saísse do anonimato entre as
piores do estado do Paraná e hoje é referência a nível de município, consegui
desenvolver vários projetos com parceria de vários professores, especialmente
do Noel Moreira, o projeto clube da arvore que muitos viram na televisão
educativa, não é mentira, produzimos mais de 210.000 mudas de arvores
dentro de uma única escola, e sempre tivemos um debate muito amplo na
minha escola, fila, cantamos hino nacional toda semana, fazemos o momento
cívico com os alunos, escutamos os alunos, a comunidade e graças a esse
empenho, não temos violência na nossa escola, se tivemos uma briga esse
ano, foi muito, e convido a trabalhar no Vila Macedo e verificar o que acontece
lá, sei que muitos professores discordam de algumas metodologias, não
discordo, respeito a metodologia dos professores, tenho meu próprio
posicionamento político e isso é muito importante, se chama democracia
porque vivemos em uma República Democrática e temos o direito de ir e vir e
de mencionar situações coerentes, é obvio que algumas situações surgem mas
ai é problema individual de algumas pessoas, nós quando verificamos hoje,
nunca teve tanto requerimento sendo lido, eu como membro da oposição, qual
a leitura que podemos fazer desse contexto todo que aconteceu aqui hoje,
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nobres professores, diretor Marcelo, que a cidade não está funcionando porque
se estivesse ocorrendo corretamente, não teriam vários requerimentos para
serem lidos, porque não haveria condições dos vereadores efetuarem pedidos,
são centenas, os meus ultrapassam duzentos, desses 3 anos de mandato já
chega a 700 requerimentos, inúmeros projetos de leis, e agora eu pergunto,
porque as coisas estão indo para esse lado ? As coisas devem ser revistas, é
importante o papel da comunidade porque nunca vi a mobilização e acho que é
o momento agora, nas próximas LDOs e audiências públicas de educação,
obra, venham escutar o que está sendo passado aos vereadores, foi em uma
dessas audiências por exemplo que eu peguei a compra indevida de R$
20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais) em marmitex no posto 24 horas para
uma empresa terceirizada, foi através de uma audiência pública como essa que
eu localizei inúmeros cargos comissionados exercendo função meio nessa
cidade e do qual foram afastados do processo de contratação, é muito
importante que isso não fique só aqui, que seja continuo e se faça as devidas
avaliações em suas escolas, se não, palavras vão ao vento. Obrigado.
Não havendo mais nenhum vereador escrito, agradeço a todos os presentes,
muito obrigado a imprensa através do jornalista Ângelo da gazeta
metropolitana e outros órgãos da imprensa que não registraram a presença,
obrigado a cada um de vocês, declaro encerrada a sessão marcando a próxima
terça-feira regimentalmente. Para constar _____________________________
_____________________ eu (Luiz Antonio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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