CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 5º sessão ordinária, do 2º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, dia três de
setembro do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da Mesa
M
Executiva sob
presidência do 1º Secretario vereador Josimar Froes, e 2º secretário vereador Valdeci de
Andrade e na presença dos demais vereadores: Gilmar Luis Cordeiro, Adriano Cordeiro, Edson
Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter, José Eugênio Huller,
Huller, José Machado, Maicon
Figueiredo Faria, Miguel Marçalo Brudeck Scrobot, Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares o
“Rock”. Verificada a existência de um quórum regimental com a presença de doze vereadores
membros da Casa, o senhor presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão,
convocada na forma do Regimento Interno. Após convidou o vereador Pastor Valdeci para
assumisse a 1ª Secretaria e o Vereador Sidnei Cesar Mamede para que assumisse a 2ª
Secretaria, seguidamente convida o Pastor Valdeci para
pa fazer a leitura de uma passagem
bíblica, que assim o fez. O senhor presidente 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
sentados os contrários que se levantem, a ata está
aprovada. No PEQUENO EXPEDIENTE: O 1° secretário, o Pastor Valdeci fez a leitura dos
requerimentos, ofícios, pedidos de informação e correspondências recebidas pela Mesa que
terão encaminhamento regimental. Votos
Votos de pesar pelo falecimento do senhor José
Jos Rodrigues
que ocorreu no dia 02 de setembro de 2013, votos de pesar pelo falecimento do senhor Eloir
Dante Alberti que ocorreu no dia 29 de agosto de 2013. Inscritos os vereadores a se pronunciar
No grande expediente os quais; Ernani Winter, Gilmar L. Cordeiro, José Eugêênio Huller, Pastor
Valdeci, José Machado, Adriano Cordeiro, Edson “Baianinho”, Sidnei C. Mamede, Miguel
Scrobot e Valmir Soares “Rock
Rock”, ficaram acordados quatro minutos para cada vereador;
começa falando o vereador Ernani Winter cumprimenta todos fala do cartão alimentação dos
funcionários da prefeitura que estão movimentando o comércio
com rcio de Piraquara, e que algumas
pessoas estão agradecendo os vereadores pela aprovação do projeto do vale alimentação
alimentaçã o
vereador disse que fica orgulhoso com isso, agradece a presença dos vereadores que estavam
na reunião na parte da manhã junto com os profissionais do transporte escolar de Piraquara
disse que foi muito produtivo, agradece a Secretaria de Assistência Social, Cristina Galerane
que foi dar assistência a uma família na Planta Deodoro onde a casa ficou queimada a família
perdeu tudo, agradece a Secretaria
S
de Obras pela recuperação das ruas
uas nos bairros e
agradece. Fala o vereador Gilmar cumprimenta todos e fala da sua ausência na reunião no
período da manhã que foi avisado 15 minutos antes e tinha outros compromissos, fala do
desfile cívico que vai acontecer no dia 06 de setembro na sexta-feira
sexta feira é muito importante para
as escolas e que a escola Vila Macedo do qual é diretor também vai participar, agradece a
presença dos assessores do deputado Gilberto Ribeiro fala que recebeu a indicação dele sobre
a autorização de internação hospitalar para o hospital de Piraquara em entendimento ao
artigo 127 do Regimento Interno
nterno dessa Casa de Leis
eis após receber a aprovação do plenário
sugere a vossa senhoria o aumento de quota mensal de 300 para 700 mês AIH que são
autorizações, internações hospitalares para o hospital de Piraquara, é muito importante a nível
de estado precisa
cisa aumentar o número
n
de internação, mas precisa ter qualidade no
atendimento também, recebeu uma súmula
s mula de indicação sobre o programa Meu Campinho
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que é denominado o nome do projeto,
projeto garantira a estrutura adequada para equipar campo de
futebol suíço com grama sintética e iluminação isso é importante para o esporte da cidade,
Agradece o deputado Gilberto Ribeiro pelas as indicações enviada a essa casa de leis e
agradece. Fala o vereador Eugênio
Eug
cumprimenta todos disse que está resgatando a confiança
dos munícipes de Piraquara
iraquara pelo o trabalho bem feito do prefeito e secretários, diz que fica
feliz quando é bem recebido e elogiado pela população, fala do vale alimentação que muitas
pessoas agradeceram os vereadores pela a aprovação do projeto e estão recebendo
recebend 800 reais;
o vereador Baianinho pede aparte e fala que é 800 reais mais é retroativo e agradece; o
vereador Eugênio diz que é retroativo e agora segue recebendo mensalmente 200 reais, fala
que esteve com o vereador Ernani entregando panfleto do passeio ciclístico
iclístico nas escolas e
arrecadando brindes para fazer o sorteio e agradece. Fala o vereador Pastor Valdeci
cumprimenta todos diz que vai fazer moção de apoio a APAE de Piraquara e gostaria que os
vereadores fossem parceiros nessa moção, são importantes como gestores dessa cidade dar o
aval porque o trabalho deles é muito bom, agradece a Secretaria de Obras
bras por abrir uma
exceção de arrumar a Rua Ivaí no bairro Santa Monica e na próxima semana vão retomar as
obras no restante do bairro, fala do da lei 686/2013 de sua autoria que institui a semana
municipal do legislador, esse projeto vem para suprir aquela demanda que tinha a Câmara
Mirim,
irim, disse que gostaria de discutir porque seria a primeira semana de setembro talvez
mudasse para a última
ltima semana, mas que não deixasse de executar essa lei então pede ao
Presidente
residente para que desse encaminhamento a esse projeto e agradece. Fala o vereador José
Machado agradece a presença de todos diz que fica feliz por 2353
2353 servidores que receberam o
vale alimentação da prefeitura,
tura, disse que as pessoas estão perguntando sobre a CPI da Vila
Militar, talvez o vereador Miguel vá dar uma explicação para todos e que já deram um parecer
para o Sr. Pimenta que se encontra no plenário, parabeniza o vereador Rock pela a reunião
que tiveram de manhã; o vereador Rock fala que é uma grande honra poder contribuir com as
pessoas que fazem o transporte das crianças no dia a dia foram apenas dois itens que
conseguiram elaborar com a assessoria do Doutor
outor Jurandir, mas já é um grande avanço e
agradece
adece pela parceria dos vereadores;
vereadores o vereador José Machado agradece os membros da
comissão da CCJJ que também tiveram papel fundamental nessa reunião, fala da pedalada diz
que podem ter certeza que vai ser um sucesso talvez cada vereador precise dar 50 reais
re para
comprar frutas porque não vai ser feito almoço e agradece. Fala o vereador Adriano
cumprimenta todos agradece o Cleomar pelo trabalho na Agência do Trabalhador,
rabalhador, informa que
o Senhor Zezinho do Morro
orro do Canal faleceu agora a pouco, seu corpo vai ser velado na
capela, deve chegar em torno das 22:00 horas, fala do evento de MMA que aconteceu no
último
ltimo sábado com os atletas de Piraquara na academia arena em Curitiba a equipe do
Marcelo França teve grandes resultados, parabeniza o Andre gaucho que é o organizador
desse evento, parabeniza a Secretaria de Esporte
sporte que deu um apoio especial, parabeniza
também o atleta Rubinho que sofreu um acidente e precisou amputar uma perna mesmo
assim superou os desafios e venceu uma luta no sábado é um orgulho de ter um guerreiro
Piraquarense como esse, pede para o presidente
presidente em exercício para que marque uma reunião
com a SANEPAR, aqui a contrapartida ainda não ocorreu e os meses estão se passando;
passando o
vereador Rock pede aparte fala que todas as discussões
discussõ até o momento estão acontecendo no
nível do Executivo
xecutivo bem lembrando será de grande importância que a SANEPAR venha aqui dar
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explicações e dar contrapartida;
contrapartida o vereador Adriano disse que a SANEPAR continua tirando os
recursos naturais da cidade e a contrapartida
contr
não veio, fala do Passeio ciclístico convida a
todos que quiserem participar no dia 07 de setembro com saída as 09h00min do
estacionamento da Câmara e agradece. Fala o vereador Edson Baianinho cumprimenta todos
agradece a Deus por mais uma terça-feira
terça
agradece a presença de familiares, fala que a
SANEPAR pensa que essa cidade é uma cidade sem lei, a SENEPAR tinha até julho para
apresentar esse contrato da concessão da água, cabe ao Executivo
xecutivo dessa cidade e os nobres
vereadores cobrarem do Executivo
xecutivo a trazer uma resposta junto com os vereadores dessa Casa;
o vereador Eugênio pede aparte e fala que esteve na reunião na COMEC disse que cobrou do
Prefeito
refeito quando que ia ver a situação da SANEPAR e ele disse que em breve; o vereador
Baianinho fala que se não fosse até
at julho eles perderiam recurso, então esse recurso já foi,
disse que vai “sentar
sentar a marreta”
marreta nesses companheiros que dizem que vão discutir com o
legislativo e estão discutindo com o Executivo, o Legislativo
egislativo precisa participar,
participar disse que vai
começar “bater nessa tecla” e não dar sossego para esses folgados e agradece. O presidente
solicita que o jurídico da Casa
asa faça um ofício e que todos os vereadores assinem
assin
pedindo a
SANEPAR qual a data que pudesse fazer uma reunião com a Casa e com todos os vereadores.
Fala o vereador Miguel cumprimenta todos fala da CPI da Vila Militar que não deu tempo de
protocolar,
ar, foi através de relatos do vereador Gilmar e aberta a CPI ele foi ouvido por primeiro,
vários moradores, Seu
eu João Coutinho e Seu José Pimenta, vai estar no Diário
iário da Câmara e na
próxima sessão vai estar na Mesa
Mesa ai poderá explicar com todos os detalhes, mas o importante
é que ela foi terminada e agora vai seguir a remessa de material colhido ao Ministério
M
Público
para que lá eles venham ouvir funcionários da Prefeitura
refeitura que talvez facilitaram a venda de
terrenos, mas cabe a justiça e outra preocupação é a CPI do transporte da Viação Piraquara
ficou o dito pelo não dito, essa casa de leis fez a CPI da qual não foi fundamentada o qual seu
corpo jurídico não teve capacidade para fundamentar foi retirada uma CPI que nem foi
fundamentada, ai os vereadores fundamentaram a CPI e abriu novamente e na semana que
vem ou na outra vai dar andamento e agradece. Fala o vereador Rock cumprimenta todos fala
que com grande honra foi aprovado o projeto que destina 200 reais de vale alimentação aos
servidores da prefeitura de Piraquara,
Piraquara parece pouco,, mas para quem ganha perto de 700 a 800
reais e precisa pagar seus tributos, vai movimentar o comercio local, parabeniza o Prefeito
Marquinhos pelo a iniciativa e essa Casa de Leis
eis que também teve um papel fundamental,
fundamental
foram treze vereadores que votaram, fala da SANEPAR que há dois anos que o contrato está
est
vencido, essa é uma discussão
discussão bem complicada essa empresa detém uma grande área na Vila
Militar e em outros bairros, disse que não tem coragem de tomar a água da SANEPAR e que
forneceu algumas imagens em CD para o presidente e nessa discussão precisa apresentar para
a SANEPAR se eles não tiverem ciência do que estão fornecendo,
fornecendo o Executivo
xecutivo precisa chamar
para esta Casa de Leis
eis até porque são os vereadores que vão aprovar;
aprovar o vereador Adriano
pede aparte e relata que no Município de Pinhais a concessão já está em andamento,
andamento a
SANEPAR até concedeu uma área de aproximadamente de 18 milhões de reais para o
município; o vereador rock diz que isso fica bem confuso não consegue entender como que
em outros municípios andou e aqui não, fala da pedalada estende o convite a todos e diz vai
providenciar
denciar as frutas agradece a presença do Sr. Marcos que é operador do transporte escolar
e participou da reunião desta manhã e convida para que toda a terça-feira
terça
tenha um
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representante do transporte escolar e agradece. Ordem do dia. Dando continuidade o 1º
secretário Pastor Valdeci faz a chamada dos vereadores, constando a presença de todos com
ausência justificada do vereador Presidente em Exercício Erondi Lopes. Nesse momento
passou-se a leitura da Ordem do Dia.
Dia. O senhor 1º secretário faz a leitura do processo
p
064/2013
projeto de lei 059/2013 o projeto está em discussão; o projeto está em votação; o senhor
presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem; o projeto está aprovado em segunda discussão, Dispõe sobre: Inclui o parágrafo
único ao artigo 42 da lei 1252/2013 de 22 de julho de 2013.
2013 O senhor 1º secretário faz a
leitura do processo 065/2013 projeto de lei 060/2013 o projeto está em discussão; o projeto
está em votação; o senhor presidente pede que os vereadores
v
favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem; o projeto está aprovado em segunda discussão,
Dispõe sobre: dá nova redação ao anexo I da lei n°862/2006 que trata dos cargos de
provimento em comissão do PIRAQUARAPREV e dá outras providências.
provid ncias. O Senhor 1º
secretário faz a leitura do processo 066/2013 projeto de lei 061/2013 o projeto está em
discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto está aprovado em segunda
discussão, Dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito
cr dito adicional especial no orçamentoorçamento
programa vigente,
ente, no valor de R$ 701,01 (setecentos e um reais e um centavo) e dá outras
providências. O Senhor 1º secretário faz a leitura do processo 068/2013 projeto de lei
063/2013 o projeto está em discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente pede
que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto
está aprovado em segunda discussão,
discussão Dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito
cr
adicional
especial no orçamento-programa
programa vigente, no valor de R$290.000,00 (duzentos e noventa
no
mil
reais) e dá outras providencias. O Senhor 1º secretário faz a leitura do processo 069/2013
projeto de lei 064/2013 o projeto está em discussão; o projeto está em votação; o senhor
presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados oss contrários que se
levantem; o projeto está aprovado em segunda discussão, Dispõe sobre: Autoriza abertura de
crédito
dito adicional especial no orçamento-programa
orçamento programa vigente, no valor de R$ 343.264,00
(trezentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro
quatro reais) e dá outras
providências. O Senhor 1º secretário faz a leitura do processo 070/2013 projeto de lei
065/2013 o projeto está em discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente pede
que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto
está aprovado em segunda discussão,
discussão Dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito
cr
adicional
especial no orçamento-programa
programa vigente, no valor de R$6.736,00 (seis mil, setecentos e
trinta e seis reais) e dá outras providencias.
providenc
O Senhor 1º secretário faz a leitura do processo
072/2013 projeto de lei 067/2013 o projeto está em discussão; o projeto está em votação; o
senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem; o projeto está aprovado em segunda Discussão, Dispõe sobre: Autoriza abertura
de crédito
dito adicional especial no orçamento-programa
orçamento programa vigente, no valor de R$1.332.214,58
(um milhão, trezentos e trinta e dois mil, duzentos e quatorze reais e cinqüenta e oito
centavos) e dá outras providências.
provid
Terminada a ordem do Dia passa as Explicações pessoais.
Com a palavra vereador Pastor Valdeci deixa uma solicitação aos vereadores Rock e Gilmar
que representa Vila Macedo a respeito
r
da creche Ari Beraldin essa creche está passando por
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uma situação complicada quando chove alaga precisa rever o telhado pede os vereadores que
encaminhe ofício para dar uma resposta àquela população, solicita aos
os vereadores para fazer
uma visita à escola Cristina Panpuk é reivindicação de algumas
algumas mães precisa ver qual a
necessidade daquela escola, fala da leitura que o Ver. Gilmar fez da indicação que o deputado
Gilberto Ribeiro fez e que todos os vereadores precisam cobrar de seus deputado,s
deputado o
município ganha com isso, não só trazer a leitura aqui,
aqui, mas mandar um ofício dizendo que foi
lido em plenário e que estão aguardando que essa indicação aconteça, convida todos para
participar no dia sete que é o passeio da liberdade e agradece. Com a palavra vereador José
Jos
Machado agradece o vereador Pastor Valdeci pelas palavras em relação a APAE fala para os
vereadores se reunirem para ajudar APAE e para quem não conhece que vá conhecer o
trabalho dos educadores, diz que ficou triste pelo falecimento do Sr. Zezinho que foi uma
pessoa que acolheu centenas de
d pessoas na sua casa no Morro do Canal
anal diz que Piraquara
perdeu dois “Zé” hoje, fala da SANEPAR que tira a água de Piraquara
iraquara e não vem dar
explicações nenhuma aos vereadores, agradece o vereador Miguel pelas explicações a respeito
da CPI da Vila Militar, fala que Sr. José Pimenta
imenta aguarde um pouco que na próxima terça-feira
terça
vai ser lido seu documento da CPI, agradece o Prefeito
refeito Marquinhos pelo recanto das águas e
agradece a todos. Com a palavra vereador Ernani fala do evento que antecede o passeio
ciclístico que é na sexta-feira
feira o desfile cívico que é de grande importância para as escolas e
repartições convida a população para participar, agradece os vereadores que estão ajudando
na divulgação do passeio ciclístico, agradece o vereador Eugênio
Eug nio que estava ajudando
aju
a
panfletar em frente ao Romário Martins, a concentração será as 09h00min da manhã com
destino ao Parque Trentino, diz que já têm alguns brindes ganho para fazer o sorteio no dia do
passeio agradece a Rádio
dio Clube que está
est divulgando o passeio e a Rádio
io Gospel FM que
também está ajudando na divulgação e agradece. Com a palavra vereador Edson Baianinho
fala que nessa
essa cidade todo mundo acha que é dono,
dono chega e leva o melhor da nossa cidade,
cidade
como diz “chega
chega e come o filé e deixa os ossos para nós roermos”
roer
acham que os vereadores
são “João Ninguém”,, mas não são, fala do deputado Gilberto Ribeiro e pergunta onde está
alguma emenda que esses senhores deputados tem feito para mandar para Piraquara
P
recursos
para fazer uma casa, uma casinha de cachorro nessa cidade,
cidade, o ano que vem é ano eleitoral vai
vir mais de 200 candidatos levarem votos da nossa cidade e quando é eleito não trás uma
moeda furada para esse município ainda vem cantar de “bambambã”, está na hora do povo de
Piraquara
iraquara acordar, tem recebido vários ofícios
ofícios em sua mesa de deputado que nunca ouviu
falar na vida diz que está fazendo emenda para mandar ambulância mandar isso, aquilo manda
nada só manda o papel, o “pirulitinho
pirulitinho” deles dá para outros nem o “palito
palito do pirulito”
pirulito temos a
oportunidade de chupar quanto mais o pirulito, diz que não vai passar a mão na cabeça de
nenhum deputado porque nenhum deputado colocou aqui dentro, ninguém deu uma moeda
para chegar ao legislativo e agora fica mandando cartinha e agradece. Com a palavra vereador
Rock agradece a presença de alguns amigos, convida os vereadores para uma festa no dia 08
de setembro nas dependências da associação da Vila Vicente Macedo, agradece a gerente da
COPEL aqui de Piraquara que resolveu o problema do transformador da Rua Recife, fala da
SANEPAR que retira o bem maior que é a água e os dejetos aquilo que não serve para eles,
eles
joga no rio depois colocam num copo e oferece para a população tomar e ainda escreve que é
água de torneira isso é uma aberração,
a
com relação ao hospital louvável atitude do deputado
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Gilberto Ribeiro, porém não vai resolver trazer mais internos, naquelas condições que se
encontra o hospital infelizmente não adianta hoje a capacidade de atendimento de trezentos
leitos já é muito grande pela estrutura que tem ali recebem próximo
próximo de R$500 mil/mês,
aqueles funcionários dão ao máximo do que tem, mas tem muito pouco,
pouco eles não têm
condições de trabalhar, o raio-X
raio X só funciona até 11h00min, não adianta aumentar de 300 para
700 ou 1000 precisa de estrutura e agradece. Com a palavra vereador
reador Mamede cumprimenta
todos fala do cartão alimentação que no bairro do Guarituba os funcionários também estão
usando e vieram agradecer e pediram para estender o agradecimento para todos os
vereadores, fala de mais uma vítima
v
de acidente o Senhor Luis Gaita morador de Piraquara
que veio a óbito as 14h00min de domingo,
domingo deu entrada no IML e só foi liberado
erado por volta das
15h00min da segunda-feira, é um absurdo a demora do IML quando isso vai mudar, diz que
também está divulgando sobre o passeio ciclístico e terá condução para vir até Piraquara e
deixa uma palavra de reflexão:
reflexão “o perdão não é um sentimento meus irmãos,
irmãos mas é um
mandamento” e agradece. Com a palavra vereador Miguel falaa que o vereador Baianinho está
correto em relação aos deputados,
deputados não são todos, alguns fizeram emendas para
pa Piraquara,
porque Piraquara está na situação que está
est hoje porque não teve representatividade política,
Piraquara nos últimos 20 anos cresceu de maneira desenfreada,
desenfreada, trouxeram as casinhas para
Piraquara incharam o Município
unicípio sem estrutura, sem médico,
m dico, sem escola e sem saneamento
básico, esses deputados muitos deles mandam um cartão para o gabinete do vereador dizendo
feliz aniversario sem necessidade que vá correr atrás do governo do estado para dar as
contrapartidas
das que o município merece, tem o complexo prisional, a SANEPAR esses
deputados não prestam nem para isso para ir à assembléia e dizer que precisa defender o
município de Piraquara com exceção um ou dois deputados que tentaram, mas também não
conseguiram o governo federal não ajuda montar uma escola de ensino profissionalizante de
grande porte para tirar as crianças da rua,
rua, fala que teve gente que fez um parecer dizendo que
não é da Câmara fazer a CPI do transporte coletivo não foi o jurídico que fez o parecer
pare
deve ter
sido induzido, não tem conhecimento da lei orgânica e regimento interno da Casa, se é da
Assembléia
ssembléia como ele colocou,
colocou cadê os deputados, será que estão escondidos,
escondidos por isso vai
fundamentar a CPI e quem não assinou ainda está
est em tempo, diz que vai fazer uma audiência
com a população porque não da mais para aguentar
ag entar e não tem nada a ver com motorista e
cobrador e agradece. Com a palavra vereador Eugênio
Eug
diz que concorda com Baianinho e
Miguel a respeito dos deputados a maioria só vem buscar votos e ano que vem é ano eleitoral
e a população precisa dar o troco para os deputados,
deputados não adianta mandar papel para os
gabinetes dizendo que fez emendas, emendas da onde,
onde passar de 300 para 700 com dinheiro
de onde se 300 já é difícil precisa ter recurso, talvez ele foi atrás do recurso e por isso está
est
mandando, fala da CPI da Viação Piraquara disse que retirou o nome porque não tinha
fundamentos e não assina mais, parte de ponto de ônibus diz vai brigar e se tem como fazer
em audiência pública
blica vai fazer trazer
trazer a Viação, a COMEC, a URBS que é responsável para
responder as perguntas e agradece. Com a palavra vereador Gilmar fala que é obvio que
sempre tem posições diferentes tem inúmeros deputados, têm vários representantes de vários
partidos que detém seus deputados,
eputados, deveria levantar todas as emendas, todos os ofícios e
todas as propostas e trazer para esta Casa de Leis
eis e discutir de forma bem ampla, diz que tem
recebido muitos ofícios do Gilberto e ele tem se dedicado dentro do possível não deixou de
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atender a cidade de Piraquara e esta fazendo um bom trabalho e não são “deputadinho
deputadinho” que
estão lá pelo voto popular como os vereadores daqui,
daqui estão pelo voto popular e a mesma
dificuldade que os vereadores enfrentam frente ao Executivo
xecutivo muitas vezes eles também
enfrentam,
frentam, alguns dias concedeu o titulo de cidadão honorário ao Rossoni baseado nos 40
milhões que a Assembléia
ssembléia vai passar a cidade,
cidade precisa cobrar ou se não vai responder o porquê
falou de repassar o recurso, precisa procurar os deputados federais porque estão
e
fazendo uma
proposta no MEC para que os alunos das APAES sejam direcionadas àss escolas públicas,
p
as
escolas não têm condições de absorver as crianças com necessidades especiais e nem
profissionais para isso precisa pedir para os deputados não votarem porque vai desestruturar
as escolas, diz que foi feito sim um parecer embasado teoricamente e sabe da competência do
jurídico e em nenhum momento ele esteve privilegiando X ou Y e que estão abertos para
discussão, o transporte coletivo engloba a região metropolitana
metropolitana precisa ir a COMEC e a URBS
para verificar a legalidade da abertura de uma CPI e todos os pareceres foram bem
fundamentados e agradece. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou a
sessão encerrada convocando outra para a próxima
pró
terça-feira
feira em horário regimental. Para
constar lavrei__________________
_____________________________________ (Ivanilda Tupech) a presente ata.

