CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 20ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia quinze de dezembro 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 Maicon Faria e
a presença dos demais vereadores: Adriano Cordeiro, Edson Manoel
“Baianinho”, Ernani Winter, Gilmar Luís Cordeiro, José Eugenio Huller, José
Machado, e Valmir Soares “Rock”. Verificada a existência de quórum regimental
com a presença de onze 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 “Rock” para fazer a leitura da passagem da
bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo a presença da nossa
secretaria de educação Loireci e o esposo e de todos os presentes, 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.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
1º secretario vereador Valdeci de Andrade para fazer a leitura das publicações,
ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências recebidos
pela mesa das quais terão encaminhamento regimental. Que assim o fez.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador pastor
Valdeci: Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que
compõem este plenário nesta noite, aos que nos assistem pela internet, em
especial minha esposa, pastora Célia que nessa noite nos prestigia com a sua
presença, nossa filha Nicole, a homenageada Elvira, enfim, a todos, nosso boa
noite. Vou iniciar minha fala, dizendo que hoje é a última sessão ordinária,
gostaria de ter um tempo maior para trazer um breve relatório do nosso
trabalho, mas estou satisfeito até aqui pelo que realizamos, chegamos a quase
500 requerimentos esse ano, infelizmente poucos foram atendidos, mas é
nosso papel, fizemos aproximadamente uns 15 ou 20 projetos de leis, do qual
alguns ficaram pelo caminho, alguns por questões políticas, outros por suposta
inconstitucionalidade, com meu voto de repudio em alguma situação porque
entendo que não cabia ali uma certa inconstitucionalidade, mas enfim
deixamos isso para lá, além dos atendimentos que temos feito, quero
agradecer aos meus assessores, Marcia, Junior, aos funcionários dessa casa
que também tem sido bastante companheiros, em especial a Cibele, Felipe que
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lidam com a questão plenária, dos projetos e tem dado uma boa assistência, se
conseguimos chegar a esse ponto, obviamente eles tiveram participação,
agradeço a todos os vereadores pelo carinho e respeito dos nossos projetos,
tivemos embates polêmicos, que tivemos que entrar em algumas divergências,
mas entende-se que no campo das ideias, essas coisas acontecem, mas
estamos a salvo e creio que tudo isso contribui, porque são pensamentos
diferentes de pessoas diferentes, então agradeço ao carinho, a secretaria da
educação, secretário de obras, de saúde, enfim, alguns secretários que foram
parceiros em algum ponto para que pudéssemos chegar a dizer que
cumprimos nosso papel, gostaria também de falar nesses segundos, estou
muito lisonjeado, na semana passada se não me falhe a memória, nós
pudemos homenagear os conselheiros tutelares e hoje vou poder homenagear
minha filha Nicole, e não é porque é minha filha, no dia 27 de setembro fizemos
a homenagem a todos os conselheiros, dia do conselheiro municipal, mas pelo
trabalho que ela prestou a comunidade, foram 2 mandatos muito bem
trabalhados, ela sempre foi honesta, ela também se elegeu em Florianópolis
como conselheira, isso prova o mérito do trabalho dela, na pessoa dela,
gostaria mais uma vez de deixar nosso carinho a todos aqueles conselheiros
tutelares, tanto os que saíram quanto aqueles que vão ter uma nova
empreitada, também agradecer a Sr. Elvira pelo trabalho que ela tem feito junto
a comunidade e por causa disso poderemos homenageá-los essa noite, seria
isso, boa noite a todos, que Deus nos abençoe, tenhamos um natal abençoado,
um próximo ano cheio de realizações e esperança, porque precisamos de
esperança e que as próximas gestões venham com homens comprometidos
com a verdade porque é isso que nosso Brasil precisa, obrigado.
Com a palavra vereador Eugenio Huller: Boa noite Sr. Presidente,
vereadores, comunidade presente, secretaria Loireci, professores, diretores
que aqui se encontram, vou começar com um agradecimento a todos,
vereadores, presidente, assessores, passou pelas comissões 157 projetos
dentro desse ano de 2015, 132 aprovados, em trâmite 13 projetos e 12
rejeitados, essa é a prestação de contas dos projetos que entraram, teve
vereador que passou de 500 requerimentos, é muito papel, muita coisa para
fazer, presta mais da gente e da comissão que somos parceiros junto ao pastor
Valdeci, desde o primeiro mandato, sempre estamos juntos nessas comissões
fazendo a diferença, quero agradecer de coração todos os funcionários da
câmara, por serem parceiros, companheiros, a Cibele é uma profissional, só
queremos agradecer e pedir a Deus que 2016 todo mundo venha com saúde e
mais vontade de trabalhar, tivemos essa semana uma denúncia no Colégio
Manoel Eufrásio, não foi verdade, a pessoa não tinha o que fazer e foi fazer
uma denúncia, dá gosto de entrar lá, a diretora e as pessoas da secretaria
estão de parabéns, capricho, eu e o vereador Zé Machado estivemos lá, até
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queria que um dia a secretaria pedisse um espaço aqui para falar alguma coisa
de merenda, secretaria, alguma coisa a mais, porque merece todo nosso
respeito, porque sou uma pessoa que fala muito alto, e tivemos uma
divergência, mas não foi nada, a não ser um mal entendido, continuo nas
explicações pessoais.
Com a palavra vereador Ernani Winter: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade presente, ao cumprimentar a secretaria de educação, Loireci,
cumprimento todas as mulheres, cumprimento quem nos acompanha em casa,
mas gostaria de estender meu boa noite especial ao campeão mundial de
natação, nosso atleta piraquarense Moises Domingues Batista que representou
o Brasil, representou o Paraná e Piraquara em Atenas, 2004, Pequim, 2008,
nas paraolimpíadas, temos orgulho de ter um atleta em Piraquara com esse
gabarito. Gostaria de agradecer a prefeitura municipal de Piraquara, juntamente
a secretaria de esportes, secretaria de obras, porque nesse último sábado foi
inaugurado a pista de skate na Vila Fuck, mas um equipamento de lazer para
aquela população, então deixo aqui meus agradecimentos ao vereador Maicon
e Josimar, somos moradores e vereadores daquela região, como um todo,
vereadores de Piraquara, mas ficamos felizes em receber equipamento para
aquela comunidade. Gostaria de convidar os vereadores, população para
assistir as finais e semifinais da 9ª edição da Copa Winter de Futsal,
campeonato esse que iniciei quando era presidente do grêmio estudantil do
Colégio Mario Braga para proporcionar mais lazer e recreação para as crianças
e adolescentes de Piraquara, participam desse campeonato 52 equipes
direcionadas em 4 categorias, e também na modalidade feminina, até hoje é o
maior campeonato de categorias de base da região metropolitana, quero deixar
meu agradecimento as pessoas que de forma voluntaria me ajudam, João
Claudio, Matheus Antute, Douglas Miranda, Douglas Fontana, que estão todo
domingo me ajudando e ajudando a comunidade para que esse campeonato
possa ser realizado, então, próximo domingo será realizado as semifinais e
finais das 9 às 19 horas, será todo o dia de campeonato, no ginásio
poliesportivo de Piraquara. Quero convidar os vereadores e comunidade para
amanhã em sessão ordinária, dar o título de cidadão honorário ao Luiz Breinak,
estendo o convite para participarem da entrega do título de cidadão benemérito
ao Paulo Roberto Lourenço, duas pessoas de Piraquara que de forma
voluntaria, ajudam as instituições. Encerrando esse ano legislativo, não
poderíamos fechar os olhos para tudo que acontece no pais, fico indignado em
todos os dias assistir o noticiário de um pais de tanta sacanagem e corrupção,
mas quero deixar aqui, um breve relato, dizer que tenho orgulho em ser
político, orgulho em ser vereador da cidade de Piraquara, porque sou uma
pessoa trabalhadora, honesta, tento procurar sempre fazer as coisas certas,
porque no dia que tomei posse aqui, minha mãe e meu pai primeira vez que
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vieram na câmara, no final minha mãe falou, orgulhe sua mãe e seu pai sempre
fazendo as coisas certas, e isso que procuro fazer como vereador da minha
querida cidade de Piraquara, cidade que me criei e amo, muito obrigado, boa
noite a todos e a todas.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos, a todas, em especial
vereadores, última sessão do período legislativo, gostaria de cumprimentar
todas as mulheres presentes, na presença da secretaria de educação, Loireci,
cumprimentar todos os diretores e diretoras presentes, em nome do Cicero
Dantas meu companheiro do Colégio Vila Macedo, gostaria de cumprimentar
em nome dos pré-candidatos a vereadores, o Barbosa, do Guarituba, em nome
de toda a população de Piraquara, gostaria de dar um boa noite a meu amigo
Moises Domingues Batista, campeão mundial, do qual tenho a honra de
homenagear hoje, fui atleta a muitos anos atrás e sei das dificuldades que esse
pais passa, também sei das suas dificuldades, você que é um campeão
mundial por Piraquara, não deixaríamos em nenhum momento de homenageálo, nosso pais precisa de educação, escola e esporte, que integra, é saudável,
espanta os jovens das drogas, da indisciplina, infelizmente num ano de
olimpíada, nós vemos muito pouco investimento do governo federal no estado
do Paraná, isso me assusta porque temos uma população grande e
deveríamos ter mais representantes na seleção brasileira. Em relação ao
trabalho do vereador, que é fiscalizar e fazer leis, nesses 3 anos e 2 dias, do
qual estamos sentados nessas cadeiras, eu através do meu gabinete, fizemos
inúmeras leis, a lei que criou o dia dos agentes comunitários de saúde, lei que
instituiu a farmácia solidaria, lei que estabeleceu critérios de concessão de
licença especial para atendimento ao portador de necessidades especiais aos
servidores públicos da cidade de Piraquara, lei que dispõe sobre a
recomposição dos logradouros públicos, calcadas e avenidas, todas
recuperadas em um prazo curto, lei de minha autoria que exige que as
empresas façam essa recomposição, lei que isenta no ano da doação, aqueles
que prestam concurso público na cidade, ou seja, aquele que doa sangue, é
isento do concurso público, lei que obriga as agencias bancarias de ter acentos
aos clientes, lei que vai ser votada hoje, em relação aos guarda volumes, no
banco do Brasil por exemplo, não tem guarda volume, lei que dispõe sobre a
distribuição domiciliar de medicamentos e materiais necessários de
procedimentos médicos para pessoas idosas, acima de 60 anos, quase 40 leis,
apresentei enquanto vereador, mais de uma dezena foram aprovadas,
deixamos um legado grande, além da economia que fizemos enquanto nessa
casa, em parceria aos vereadores, fizemos uma devolução através da minha
gestão no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) ao
executivo da cidade, foi acumulado com a gestão do Josimar e do Erondi,
através desse repasse, fizemos com que houvesse uma forma mais
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transparente na câmara, então a câmara pela primeira vez na história,
conseguiu passar um recurso muito vultuoso que foi de forma maravilhosa para
as secretarias no sentido de obras, um abraço a todos os moradores e aqueles
da Vila Macedo que estão aqui e vão ser homenageados pelo vereador Rock,
semana passada homenageamos nossos alunos também, muito obrigado, boa
noite a todos.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, a gente fala, feliz natal, é para bastante gente, mas tem
uma população do Jardim Bela Vista como eu já tenho frisado, não pela estatal
mista, mas por uma empresa covarde no município de Piraquara, vem nos
trazendo vários prejuízos, temos o projeto de 97 onde perguntamos ao prefeito
Marquinhos que não tinha conhecimento, logico que não tinha, porque é de 97,
o projeto, acredito que deve ter uns 20 moradores do Bela Vista, aqui, o Lucio
que mora a mais de 20 anos naquela região, onde a LL, trouxe o nome dessas
pessoas, só estou com os do Bela Vista, mas tem do São Cristóvão, da Vila
Fuck, do Araçatuba, 39 famílias que esses covardes estão tentando colocar na
rua, nos jamais vamos deixar, conto com vocês, estamos montando o abaixoassinado, vamos juntar dentro de Piraquara 15.000 assinaturas e vamos levar
ao juiz, porque essa empresa não pode tirar o que temos de bem aqui,
afogando os moradores do Bela Vista, não fazem uma galeria para salvar o
povo, o Araçatuba esta afogado, a Vila Fuck, São Pedro, todo mundo morrendo
afogado, não tenho palavras para xingar essa empresa que vem tirar nossa
população, eles tem a residência deles, foi citado para a prefeitura arrumar
uma moradia e abrigo, arrumem abrigo para eles, são milionários, tirando
dinheiro e matando nosso povo afogado dentro da agua, o ser humano que
paga imposto, o tempo é curto, peço desculpa, mas podem ter certeza, não
vamos ficar quieto, todos esses vereadores que estão aqui, vão abraçar a
causa, vamos fazer e levar ao juiz porque duvido que vão tirar vocês dali, e se
tirarem, vamos nos abraçar juntos, podem ter certeza disso, palavra do
vereador Zé Machado, garanto que vocês tem a força para salvar nosso povo
que não tem a casa própria, mas está ali a 20 anos, assino por vocês, termino
nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, quero agradecer a Deus por mais um dia,
mais um ano, que me permitiu nessa casa de leis, quero justificar para todos
que talvez estão estranhando que estou de óculos escuros, fiz uma cirurgia,
estou meio passando mal, sou da seguinte opinião, sou pago para trabalhar,
minha recuperação pode vir durante a semana, porque tenho um compromisso
nessa casa de leis. Quero fazer um agradecimento a todos os vereadores
dessa casa, ex-presidentes que passaram por aqui, Gilmar, Erondi, e o senhor
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que está diante dessa presidência, quero pedir antemão, perdão a todos os
vereadores, se um dia direcionei uma palavra para todos vocês, quero pedir
perdão publicamente, porque talvez ano que vem não estarei aqui, só Deus
sabe o dia de amanhã, quero fazer um agradecimento ao nosso querido
prefeito da cidade, a prefeitura esse ano não vai investir nos presentes
natalinos, enfeitar a cidade, a prefeitura está economizando, prefeito que me
sinto orgulhoso em dizer, nosso prefeito, tomou iniciativa em comprar um
prédio público no Guarituba, uma creche para as crianças, vai dar o benefício
para 180 crianças, pagando R$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil
reais), com R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) de entrada, e 12
parcelas sem juros, pagando-se um prédio público, podemos dizer que esse é
um dos melhores prefeitos da cidade, podemos dizer que esse prefeito tem
transparência e honestidade para conduzir um processo de uma administração
pública, ampliou os horários dos funcionamentos dos postos de saúde, dividas
da prefeitura foram pagas, mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)
em asfalto, comprou-se esse imóvel, reajuste dos salários dos funcionários
públicos dessa cidade, mais vale refeição, esse sim é o prefeito que temos que
agradecer e orar pela vida dele, pensar muito bem na hora de falar dele, quero
dar os parabéns ao nosso secretario Pedrosa, um dos grandes nomes da
nossa secretaria da administração da nossa cidade, dando parabéns ao
Pedrosa, estendo o parabéns a todos os secretários municipais dessa cidade,
sinto orgulho de ser vereador dessa cidade, junto com os senhores e nosso
querido prefeito da cidade, teve a transparência, honestidade de tocar 3 anos
essa cidade, um dos melhores prefeitos, até hoje não teve corrupção que
falasse desse prefeito, se tiver, eu e essa casa desconhecemos, obrigado.
Com a palavra vereador Miguel Scrobot: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, cumprimento a secretaria de educação, cumprimento
todas as mulheres, aproveitando, cumprimento todos os homens presentes
nessa sessão, queria pegar um gancho, vereador Eugenio disse que estiveram
no Manoel Eufrásio por causa de uma denúncia, queria agradecer a humildade
do Eugenio em vir e falar que teve erro, porque a diretora do Manoel Eufrásio é
competente com os funcionários, crianças daquela escola idônea, histórica, ela
é comprometida, se tivesse algum erro, ela teria se manifestado quanto a isso,
então queria agradecer ao Eugenio e ao Zé Machado que estiveram presentes,
pela coerência que tiveram, teve erro de denuncia falsa onde se faz transtorno,
de repente somos xingados, fizeram papel certo. Quero parabenizar nosso
atleta, Moises Domingues Batista que representa o município de Piraquara,
pouca gente consegue chegar e representar, isso é gratificante, queria dizer do
que acontece na cidade, vereador não é para ficar aqui adorando prefeito,
vereador é para fazer papel de vereador, ver o que está certo, o que está
errado, legislar, fiscalizar, esse é nosso papel, do qual tentamos fazer com
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tranquilidade, embora, temos que agradecer a cada um, nosso município tem
que crescer, Marquinhos não mostrou o trabalho e Piraquara sabe disso, temos
esperança que ele arrumo, porque o melhor prefeito que passou por essa
cidade, não deixando dividas, se chamava, Antônio Alceu Zelonca, esse fez
ações, construiu fórum, creche, não locou prédio público, esse sim deixou sua
marca, e Marquinhos tem oportunidade de deixar sua marca, hoje conversando
de manhã, falei dos asfaltos no Esmeralda, da buraqueira que concertam,
porque fizeram mal feito, com o serviço na Av. Brasília transtornou a situação,
indenizações na rua José Eliseu Hipólito, que está passando a primeira
mensagem, transito caótico na cidade Piraquara, na Avenida as placas de
sinalizações tudo errada, tem que melhorar, a malha viária não tem condições
nenhuma, todo piraquarense sabe disso, o Zé Machado quando traz o pessoal
do Bela Vista, está correto, no entorno, quem é LL? Veio explorar e extorquir
nosso município, não traz nada em troca, ainda quer tirar o pessoal de lá, tem
que fazer um abaixo-assinado, levar ao juiz para que ele olhe com carinho, a
câmara tem que assinar todos juntos com o Zé Machado, termino nas
explicações pessoais, muito obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, muito boa noite,
estendo meu cumprimento aos demais pares dessa casa, cumprimento a Sr.
Loireci Dalmolin, nobre secretaria de educação do município, estendo a todas
as educadoras da nossa cidade, cumprimento em especial aos lotados nas
escolas, Ermínio de Azevedo, CMEI Tia Angela, CMEI Ari Beraldin, assim como
o da Escola Vila Macedo que se faz representar pelo professor Gilmar, quero
agradecer ao Felipe Teodoro, Elizete Mazon, ao Anderson e todos os
funcionários, servidores, que proporcionam uma tramitação tranquila e ágil
nessa casa, sem esses guerreiros, Cibele, Gil, nosso trabalho seria
prejudicado, estendo meu cumprimento ao Moises que luta contra tudo e contra
todos, principalmente contra o preconceito, até porque aquele atleta que está
nas mídias, tem todo tipo de propaganda e é chamado de herói, mas herói é
você, herói é o povo piraquarense que luta dia a dia para sobreviver e
representar nosso município, parabéns atleta, parabéns guerreiro, tenho
certeza que sua luta é grande e vai trazer grandes conquistas para nossa
cidade. Sr. Presidente, se meu mandato se encerrasse hoje, já me faria muito
feliz, estaria completamente realizado, sou membro integrante, relator da
comissão de finanças e orçamento dessa casa, concluímos com êxito o
relatório para analisar as contas dos ex-prefeitos, votamos do Sr. Gil Lourusso
do Nascimento e agora estamos com 2001, 2002, 2003 e 2004 do ex-prefeito
João Guilherme Ribas Martins, nosso trabalho foi concluído, o cidadão se
esconde, não quer tomar ciência que terá que ser julgado por esse plenário,
estamos falando de contas de 2004, contas que as gestões anteriores não
julgaram, acredito que essa cidade tem que passar a limpo todo um passado
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de omissão, estamos aqui para resgatar isso, vereador Zé Machado, não tenha
dúvida que jamais abandonaremos essa população, é nesse momento que
precisam da gente, nesse momento que precisam de união, oração, precisam
do parlamento unido, precisam do executivo com olhos carinhosos, nesse
sentido que hoje ofereço uma singela homenagem aos guerreiros da educação,
principalmente da Vila Macedo, professores, funcionários, colaboradores, que
um dia foram parceiros de escola dos meus filhos, da minha mulher, me sinto
muito honrado em agradecer a presteza que os senhores tem se dedicado aos
nossos filhos, não tenham duvida que estou profundamente honrado, Sr.
Presidente, continuo nas explicações pessoais, muito obrigado.
Com a palavra vereador Maicon Figueiredo: Sr. Presidente, nobres
vereadores, quero cumprimentar a secretaria de educação, Loireci,
cumprimento os atletas, Claudio Omar Pedra, lutador de boxe profissional,
morador da nossa cidade, Moises, e todos os munícipes da nossa cidade. Se
encerra mais um ano, quero parabenizar os vereadores pelo trabalho de cada
um, hoje vimos cada um falando das comissões pelo compromisso que cada
um tem com o dinheiro dos senhores, da população, passa várias coisas por
essa casa, tenho certeza que essa é uma casa transparente, durante 3 anos de
mandato, devolvemos R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) ao
prefeito para reverter em obras, pergunto aos senhores se no passado, se
economizassem 20% ou 30% do que economizamos, quanta obra teria sido
feita nessa cidade? Está aqui meu desabafo, o Miguel que foi vereador do
passado, vem de vários mandatos, mas sempre cumprindo com seu papel. Zé
Machado, sou solidário, não sei se é união, o Rock deve saber, não é estatal,
não tem direito nenhum de tirar ninguém de suas casas, temos que trazer para
dentro dessa casa, se for o caso, montar um processo e enviar ao ministério
público, e que essa empresa nova, venha com rumo de pensamentos novos,
sem contar a vergonha que essa LL é, hoje se um piraquarense parar no centro
de Piraquara, se uma ambulância estiver levando um paciente ao hospital
Angelina Caron, e o trem estiver parado, esses dias fiquei 20 minutos parado,
então espero que essa empresa tome ciência de tudo isso, nossa cidade é
valorosa, queremos o melhor para todos, não vou estender muito porque é uma
noite festiva, muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine cada um dos
senhores.
O Sr. Presidente agradece e registra a presença dos pastores e professores e
outros e passa para o MOMENTO DE HONRARIAS, com a homenagem Nicole
Kioteka, Elvira Rodrigues para receber das mãos do pastor Valdeci a moção de
aplausos, do qual é convidada a fazer seus agradecimentos e mostrar o seu
trabalho na comunidade. As homenagens do vereador Gilmar, Moises
Domingues Batista, que agradece. As homenagens do vereador Maicon,
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Claudiomar Pedra dos Santos, que agradece. As homenagens do vereador
Rock, Marina de Oliveira, Cicero Dantas de Oliveira, que agradece. Aurora da
Silva, Maria da Luz Borges Carvalho, Michele Dariff de Oliveira, que agradece.
Regina Célia, Analisa Cletemberg, Angela Maria Ribeiro Franco, Ivania de
Cassia Souza, Marcia Avedoi e Escola Municipal Ermínio de Azevedo Costa,
Janicleia dos Santos, Neldir de Lima, Catarina de Oliveira, Iara do Rocio de
Castro, Ana Marcia dos Santos, Ariana Silva, novamente a Aurora que é
diretora, que agradece. Neldir de Fatima de Lima sendo homenageada pela
segunda vez, Veni Maria dos Santos, Luciane Pereira, Lilian da Luz Carvalho,
Janete Aparecida, Andreia Aparecida da Silva de Souza, Maria da Luz.
O Sr. Presidente passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao vereador Maicon para
assumir a 1º secretaria para fazer a chamada dos vereadores: Que assim o fez,
estando todos presentes. Com a ausência justificada dos vereadores Erondi
Lopes e Sidnei Mamede.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
115/2015: que assim o fez, Processo 115/2015 projeto de lei 097/2015,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Institui o programa de
Regularização fundiária do município de Piraquára 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 aprovado. 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 097/2015 Institui o programa de Regularização
fundiária do município de Piraquára e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
137/2015: que assim o fez, Processo 137/2015 projeto de lei 115/2015,
iniciativa vereador Ernani Winter, que dispõe sobre: Denomina de Rua Monte
Sião a rua sem denominação oficial, conforme especifica 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
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permaneçam sentados os contrários que se levantem. Aprovado em 2ª
discussão. Projeto 115/2015 está aprovado: Denomina de Rua Monte Sião
a rua sem denominação oficial, conforme especifica e dá outras
providencias
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
144/2015: que assim o fez, Processo 144/2015 projeto de lei 122/2015,
iniciativa vereador Gilmar Luis Cordeiro, que dispõe sobre: a
obrigatoriedade da instalação de armários e guarda volumes nas agências
bancárias privadas providas de portas giratórias do município de Piraquára e
dá outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global 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. Projeto 122/2015 está aprovado: a
obrigatoriedade da instalação de armários e guarda volumes nas agências
bancárias privadas providas de portas giratórias do município de
Piraquára e dá outras providencias
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
149/2015: que assim o fez, Processo 149/2015 projeto de lei 126/2015,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Revoga a lei municipal Nº
1260/2013 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. Projeto 126/2015 está aprovado:
Revoga a lei municipal Nº 1260/2013 e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
150/2015: que assim o fez, Processo 150/2015 projeto de lei 127/2015,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Revoga a lei municipal Nº
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1262/2013 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. Projeto 127/2015 está aprovado:
Revoga a lei municipal Nº 1262/2013 e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
151/2015: que assim o fez, Processo 151/2015 projeto de lei 128/2015,
iniciativa vereador Josimar Froes, que dispõe sobre: Institui a escola do
legislativo da Câmara Municipal de Piraquára 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 a
emenda do projeto, que assim o fez. A emenda está em discussão, 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. Projeto 128/2015 está aprovado: Institui a escola do legislativo
da Câmara Municipal de Piraquára e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
152/2015: que assim o fez, Processo 152/2015 projeto de lei 129/2015,
iniciativa vereador Erondi Lopes, que dispõe sobre: Institui o programa de
combate a pedofilia do município de Piraquára Lei Raquel Lobo Genofre.
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: 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
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vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem.
Aprovado em 2ª discussão Projeto 129/2015 está aprovado: Institui o
programa de combate a pedofilia do município de Piraquára lei Raquel
Lobo Genofre.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
154/2015: que assim o fez, Processo 154/2015 projeto de lei 131/2015,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a concessão de
subvenção de auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro de
2016 e dá outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação simbólica maioria simples 1ª discussão.
O Sr. Presidente coloca o Projeto em discussão, projeto em votação,
vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei
aprovado em 1ª discussão o projeto de lei 131/2015 Autoriza a concessão
de subvenção de auxílios financeiros e contribuições para o exercício
financeiro de 2016 e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
155/2015: que assim o fez, Processo 155/2015 projeto de lei 132/2015,
iniciativa todos os vereadores, que dispõe sobre: Altera o dispositivo da lei
1.127/2011 conforme especifica. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação simbólica maioria simples 1ª discussão.
O Sr. Presidente coloca o Projeto em discussão, projeto em votação,
vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei
aprovado em 1ª discussão o projeto de lei 132/2015 Altera o dispositivo da
lei 1.127/2011 conforme especifica e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
156/2015: que assim o fez, Processo 156/2015 projeto de lei 133/2015,
iniciativa vereador José Machado, que dispõe sobre: Denomina de Azize
Corina Cordeiro da Silva “DONA CORINA” O anexo 1 da Câmara Municipal de
Piraquára e dá outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação simbólica maioria simples 1ª discussão.
O Sr. Presidente coloca o Projeto em discussão, projeto em votação,
vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei
aprovado em 1ª discussão o projeto de lei 133/2015 Denomina de Azize
Corina Cordeiro da Silva “DONA CORINA” O anexo 1 da Câmara Municipal
de Piraquára e dá outras providencias.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra o
vereador Eugenio Huller: Sr. Presidente, vereadores, quero falar ao Zé
Machado, eu também tenho o mesmo documento em meu gabinete, que o
senhor tem, conversamos hoje com o prefeito, espero que você não esteja
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sozinho nessa briga, porque na verdade o documento atingiu mais pessoas no
Araçatuba e em outros lugares, sou parceiro nessa briga, jamais deixarei atingir
nenhum morador dentro de suas casas, se eles querem tirar, que deem casas,
não vamos abandonar, se for preciso, temos advogados, não vamos abandonar
e deixar eles a mercê, pode ter certeza que vamos bater de frente, como falei
com 4 que vieram em meu gabinete, que ia falar com o prefeito, pegar uma
comissão de vereadores, um pessoal deles, e ir nessa empresa, RUMO, para
ter uma conversa e eles ter conhecimento que não vai ser do jeito que eles
pensam, o Sr. Prefeito disse que colocaria um advogado, para manter o
processo na legalidade, eles falar, pode, o problema é ter conhecimento do que
eles estão falando, não pode tirar as pessoas assim, a LL fez isso, foi embora e
largou o processo, a bomba na mão dos outros, e realmente não vai acontecer
do jeito que eles pensam, tem uns 4 moradores que vieram, me trouxeram
documentos, vamos bater de frente, estou junto, pode ficar certo, não vamos
dizer amem para ninguém, somos parceiros de vocês e não vamos deixar
barato. Quero dar parabéns mais uma vez para pastoral da criança, uma festa
maravilhosa no final de semana, ficamos felizes, outra coisa, o esforço, tinha
uma senhora a 8 meses sem agua, inclusive na LL, cortaram a agua dela, fui
para cima e colocamos a agua para ela de volta, se a prefeitura não liberasse
para colocar, eu iria para o ministério público, doesse a quem doesse mas ela
não iria ficar sem agua, esse é um direito de todos, o secretário foi muito
parceiro e garantiu que colocaríamos, chegamos juntos, a Sanepar não quis,
mudamos o documento, e eles foram e colocaram, é injustiça ficar 8 meses
emprestando agua de um, agua de outro, está colocado a agua, não sou de
agradecer ninguém, mas o secretario Leverci eu agradeço pela força e o
Marcelo que foi junto, hoje estão contentes, mais uma vez quero agradecer
todos os vereadores pedir desculpas de algumas palavras, porque no sangue
quente, sabe como que é, as vezes uma discussão de processo, podemos ter
ofendido alguém, então peço desculpas a cada um de vocês, ao público,
acredito que somos parceiros, tem que ser claro as coisas, peço perdão, e um
feliz natal e ano novo, que Deus abençoe, seria isso.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, internautas, para fechar esse ano quero
agradecer o prefeito Marquinhos, todas as secretarias que estive e fui recebido
muito bem, todos os funcionários da prefeitura pelo progresso que está
acontecendo na cidade, é mérito do prefeito mas não podemos esquecer dos
que estão envolvidos no processo do executivo, quero Deus abençoe aqueles
que me atenderam bem e aos que não me atenderam, também, quero nesta
noite, deixar registrado, agradeço ao Sr. Presidente, tem conduzido a sessão
da casa já se foi um ano, o senhor teve uma felicidade de ser presidente dessa
casa de leis, através de todos os pares, que elegeram o senhor para sentar
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nessa cadeira e conduzir o processo legislativo dessa casa, parabéns senhor
Presidente, muitas vezes posso atropelar a vossa excelência, mas quero em
público, pedir perdão se assim um dia eu errei, quero deixar registrado,
agradeço a todos os funcionários de casa que tem me acolhido, muitas vezes
me aguentado, é só por mais um ano que o Baianinho estará nesse legislativo,
quero dizer ao nobre vereador Zé Machado, o senhor me perdoe, vou fazer
uma brincadeira, mas diz que a boca nunca fala aquilo que o coração não está
cheio, senhor vereador, veio muito elegante hoje, é uma pena que o senhor
não aprovou aquele projeto que apresentei nessa casa de leis, para que o
senhor pudesse vir toda terça feira, lindo, bonito e maravilhoso dessa forma,
quero dizer a todos que acompanharam essas sessões, ouviram aquilo que os
vereadores tinham para falar, os projetos que foram apresentados, foram todos
em benefícios dessa comunidade, não conheço muitos, mas Deus conhece
cada um de vocês, quero também, estender meu agradecimento ao Rafael que
passou por esse legislativo, não teve um sucesso muito grande, não pela
incompetência dele, porque a competência dele é muito avançada, que hoje ele
faz parte da secretaria do governo do estado do Paraná, da nossa pasta do
PHS, quero desejar tudo de bom para ele e para família dele, o Batatinha que
tem nos ajudado a conduzir, quero desejar um feliz natal a ele e a família dele,
a todos que acompanharam essa sessão nesses 3 anos, quero agradecer meu
assessor Felipe, de vez em quando dá vontade de torcer o pescoço dele, mas
é meu colega, meu irmão em cristo e tem me ajudado a conduzir os trabalhos
nessa casa de leis, Sr. Presidente, para finalizar, se o senhor continuar com
esse perfil que o senhor tem de conduzir no processo democrático dentro
dessa casa de leis, o senhor vai ter um sucesso muito maior que essa cadeira
que o senhor está sentado, gostaria de fazer parte desse progresso que o
senhor vai alcançar, se assim um dia o senhor lembrar de mim, quero desejar
tudo de bom para todos os assessores de todos os vereadores dessa casa,
confesso que tenho um carinho muito grande por todos que trabalham nessa
casa, Cibele, Dr. Roberta, assessora do pastor Valdeci, também minha amiga
que aprendi a admirar, assessor do Gilmar, Deus á de abençoar cada um,
principalmente a cabeça dessa cidade, que é a cabeça do Marquinhos, junto a
1ª dama, e a 1ª dama de vossa excelência, Sr. Presidente, que possa conduzir
os trabalhos dessa casa, que Deus abençoe todos que estão assistindo, Miguel
Scrobot que Deus abençoe sua vida, seja sucesso, Zé Machado, Eugenio,
Ernani, Rock que dispute eleição e volte para essa casa para fazermos uma
devolução maior ao nosso executivo, que Deus abençoe a todos e assim eu
termino as minhas palavras e peço a Deus a proteção de cada um de vocês, e
também aquele feto que vai vir para essa terra, filho do meu irmão Felipe, seria
isso, me perdoe se falhei com vocês.
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Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade aqui presente, vamos iniciar essa conversa a respeito do exprefeito de Piraquara, precisamos fazer duas extraordinárias, tem que ser
votado esse ano as contas desse ex-prefeito, ainda em 2015, para que em
2016 possamos votar a do Gabão, porque terminamos nosso mandato em
2016, então pedimos que seja feito essas duas extraordinárias ainda em 2015.
Vereador Eugenio, estivemos juntos no Manoel Eufrásio em uma denúncia,
fizemos a fiscalização, a casa correta, em dia, uma maravilha o que aconteceu,
onde eu e o Eugenio estivemos, ainda teve polemica por causa da fiscalização,
mas estamos fazendo nossa parte, denunciaram, nós temos que fiscalizar,
estamos aqui, o grupo Manoel Eufrásio está de parabéns pelo que observamos
dentro do colégio, agora só basta saber o porquê dessa pessoa que fez essa
denúncia tentando puxar tapete de educadores de Piraquara, isso fica no ar,
mas daqui uns dias devemos saber, para finalizar, o feliz ano novo a todos os
vereadores, parabéns Miguel por ser um grande amigo, Presidente, Eugenio,
Ernani, Rock meu irmão, então, agradeço de coração pelos 3 anos,
construímos um família de responsabilidade, cuidamos dos munícipes dentro
de Piraquara, muito obrigado por serem amigos da gente, parabéns a todos os
meus assessores, todos da casa, agradecemos de coração, Lucio parceiro do
Bela Vista, moram no meu coração, peço desculpa a todos pelos nossos erros
no decorrer do mandato, somo seres humanos, quem não erra é quem não
atira, o pouco que podemos fazer por vocês, vamos estar aqui, a LL colocou
um rumo, ela que tome um rumo, se não vamos fazer ela criar um, o que vocês
sofrem, eu sinto na pele, feliz natal, feliz ano novo, boa noite a todos.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, algumas pessoas
aqui presentes, quem está nos vendo pela internet, não poderia deixar de
agradecer os funcionários da casa, Cibele, Felipe, assessores, cada um que
trabalha aqui dentro, e também, o Rock, dar um projeto a ele, porque temos
muitas coisas para discutir dentro dessa casa, não podemos dizer que está
tudo certo, que o prefeito cuide da cidade como nós e a população lá fora está
pensando, tem muita coisa para ser ajustada, concessão da agua, correram e
vão ver se o prefeito Marquinhos coloca no começo da sessão para nos
discutirmos, não tem esgoto no Laranjeiras, saneamento básico no centro,
complexo prisional, 10.500 homens jogados em Piraquara, sem contra partida,
essas são as grandes funções que temos que travar dentro dessa casa, as
pedreiras tirando matéria prima a 65 anos, nenhum prefeito até hoje teve
coragem de cobrar os 5% que está no artigo 37 da constituição brasileira, fica
para as pessoas pensarem, o porquê que ninguém cobra? Poderíamos fazer
lajota, manilha, saneamento básico, cobertura em quatro anos em toda a
cidade, porque será que não fazem isso? 5% de matéria prima em 4 anos,
qualquer prefeito daria conta do saneamento básico no município inteiro em
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galerias fluviais e calcamento na cidade, por isso o Marquinhos tem muito
serviço a fazer, falta muita coisa nos bairros e no centro da cidade, no centro
da cidade ao lado da Pernambucanas, o esgoto jorra a céu aberto e nos
cobram o absurdo de 80% do talão de agua de cada mãe e pai piraquarense,
nos servimos porque a nascente do Iguaçu é aqui na cerra do mar, 1.116
nascentes constatadas e nem se quer essa empresa relapsa não tem vergonha
de defender aquele piazinho que está ali, vem aqui meia dúzia de bonecos
engravatados pensando que estão lidando com um bando de otarios, mas
desde 2001 nunca corri desta raia, e acredito que esses vereadores não vão
correr, o Rock tem batido muito nisso, precisamos da população, do prefeito do
ministério público, do judiciário, para debater contra a Sanepar e eles venham
dar aos moradores o que eles merecem, não jogar esgoto e agua de um
complexo prisional bombeado jogado na torneira do piraquarense aqui para
traz, mas, torcer que o Marquinhos venha com essa empreitada, ele é o
prefeito, nós somos os vereadores, e a comunidade que está aqui, quem está
em casa que travem uma batalha junto com o legislativo e cobrem de nos
vereadores para que possamos dar o melhor para a cidade, por isso quero
desejar para você Rock, um bom natal, bom ano novo, tenho certeza que você
não veio de graça para essa casa de leis, Ernani também, que sempre batalha
em rumo do esporte, que continue, cada um faz uma parte e a coisa anda,
Eugenio que vive batalhando para cá, para lá, no Guarituba, sucesso no
próximo ano, Josimar como presidente que conduza essa casa imparcialmente,
temos que ser independentes do poder executivo e legislar, que você tenha
essa grandeza para diluir isso ai e passar esses processos para que a
população ganhe, Zé Machado, quando a população vem do Bela Vista não
deixe de conversinha, faça abaixo assinado, coloca no papel porque esses
caras depois que entrarem, é difícil, pede pra população lá de baixo assinar,
todo mundo, CPF, RG, pede no São Cristóvão, em torno da linha, a população
ao lado que defenda essa gente, para termos um documento para protocolar
no judiciário, que o prefeito seja o primeiro a assinar o abaixo assinado e os
vereadores na sequência, então, a cada um presente, cada funcionário, cada
um que sempre nos prestigia na internet, um bom natal e um bom ano novo
para todos os piraquarenses.
Com a palavra vereador Rock: Sr. Presidente não vou me estender muito até
porque o tempo já se esgotou, está bem tarde, mas estou vendo um clima de
despedida, só quero salientar que não estaremos amanha de férias porque
temos duas sessões extraordinárias, estaremos de prontidão até o dia 23 de
dezembro e a qualquer momento poderemos voltar a esse plenário para fazer
as votações necessárias. Só quero desejar um feliz natal a todos os cristãos e
algumas pessoas até que não são cristãos, mas que Deus ilumine a mente
dessas pessoas, e dizer que a luta continua sim, vereador Miguel muito
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obrigado pelas palavras, companheiro Zé Machado estaremos sempre juntos
não tenha dúvida disso, Presidente, Eugenio, Ernani, me permitam chama-los
pelo primeiro nome pela amizade que conquistamos, transformamos uma
família nesta casa, e parabenizar a paciência de todos os munícipes que até
nesse horário ainda tardio se dignaram em ficar nessa sessão, bom se todos
aqueles que iniciaram, continuassem conosco, porque tem muita coisa, estou
aqui com um rascunho de como a sessão foi extensa, Vila Militar o secretario
Girlei esteve comigo lá, prometeu e está cumprindo, as maquinas estão
fazendo o patrolamento, encaibramento, abertura de ruas. A estatal mista do
estado, diz que a melhor do Brasil em termos de saneamento, uma ‘pinoia’, a
implantação da academia ao ar livre já está acontecendo, uma base já está
pronta na Vila Militar, assim que terminar lá, segundo o secretário, passara para
a Vila Macedo para dar uma recuperada nas ruas, será implantado ainda esse
ano uma academia ao ar livre na associação de moradores da Vila Macedo, Av.
Brasília que foi uma importante luta, não só do executivo e do legislativo, mas
de toda comunidade envolvida, Vila Militar, Vila Macedo, Jardim Esmeralda,
complexo penal que usam muito aquela avenida, Hospital de dermatologia São
Roque, enfim, tem muita coisa para lutarmos, mas tem um projeto na Vila
Macedo que é questão de honra, estou do falando do CMEI Tia Angela, não
depende só da gente, mas vamos nos mobilizar, pegar forca, falar com nossos
deputados federais, tentar resolver essa situação através do ministério da
educação, paralelo a isso, aquela pracinha, fizemos um projeto, apresentamos,
deputado veio aqui assinou a intensão e não saiu do papel, pracinha de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) a comunidade precisa de um local de lazer não
só na Vila Macedo, mas em todo bairro, enquanto isso a gente vai quebrando o
galho com essas academias ao ar livre que acaba virando parquinho, porque
alguns parquinhos que tínhamos, acabaram-se, estão todos perdidos, podres,
não tivemos uma secretaria responsável por isso, é a secretaria de cultura
esporte e lazer, assinamos junto com o prefeito Marquinhos na sexta feira a
autorização pra um comodato na Vila Macedo pra instalação de academia ao ar
livre, mas é muito pouco para uma secretaria que tem R$ 4.371.000,00 (quatro
milhões trezentos e setenta e um mil reais) anual, não consegue fazer
manutenção da lâmpada do poliesportivo, prefeito Marquinhos vai ter que rever
muita coisa, Sr. Presidente, seria isso, quero desejar ao senhor, nobres pares,
todos que nos ouvem, Luciano meu amigo, parceiro de longa data, sua família,
desejar que retornamos com segurança a nossos lares, que Deus nos proteja,
nos ilumine e nos abençoe sempre, muito obrigado.
Não havendo mais inscritos declaro encerrada a presente sessão,
agradecendo a presença de todos, lembrando que amanhã as 10h temos a
sessão extraordinária e as 08:30 da CCJ, obrigado a todos, grande abraço, até
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a próxima. Para constar ____________________________ eu (Luiz Antônio
Massuchetto) lavrei a presente ata.
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