CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 6ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 3ªsessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquára, Estado do
Paraná, no dia trinta e um de março 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 Miguel Scrobot, 1º secretario Valdeci
de Andrade 2º secretario Maicon Faria e a presença dos demais vereadores:
Adriano Cordeiro, Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes,
Gilmar Luis Cordeiro, José Eugenio Huller, José Machado, Sidnei César
Mamede e Valmir Soares “Rock”. Verificada a existência de quorum regimental
com a presença de treze vereadores membros da casa, o Sr. Presidente invoca
as benções de Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do
regimento interno. Após convidou o vereador Sidnei Mamede para fazer a
leitura da passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente fala que a ata
da sessão anterior está publicada no Diário da Câmara e no site para
conhecimento dos vereadores. A ata esta em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, a ata esta
aprovada. No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes
solicita ao 1º secretario Valdeci de Andrade para fazer a leitura das
publicações, ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências
requeridos pela mesa das quais terão encaminhamento regimental. Lido os
requerimentos o Sr. Presidente agradece e salienta sobre um comunicado do
executivo: hoje esta casa juntamente com seus vereadores, esteve presente no
Palácio Iguaçu com na presença do governador Beto Richa, que autorizou para
Piraquára a quantia de mais de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) para a
vitalização de ruas de vários bairros da cidade. Com previsão de inicio já em
junho e julho de 2015. Passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: O Sr. Presidente
acorda o tempo de cinco minutos para as deliberações e chama o vereador
Gilmar Luis Cordeiro: Boa noite aos vereadores a comunidade presente aos
munícipes, aqueles que sempre participam das reuniões plenárias, é
satisfatório saber que o nosso governador Beto Richa libera estas obras, eu já
estiva com ele pela manhã com 35 membros da assembléia de Deus no Centro
Cívico, e lá ele comunicava sobre esta reunião, estamos acompanhando.
Sempre acreditei no governador Beto Richa, e demos o apoio a ele do que a
imprensa anda falando para destruir a imagem do governador, que esta
saneando as contas e que teremos um Paraná enxuto. Esperemos que
também a nível municipal, tenhamos a mesma prerrogativa de ter contas pagas
e serviços executados. Não entendo que alguns servidores foram contratados
por um salário e de repente quase dobraram em algumas citações. São mais
de 33 nomes que geram em 24 meses uma despesa de R$ 1.680.000,00 (um
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milhão seiscentos e oitenta mil reais), para os cofres públicos desta cidade.
Obrigado. Com a palavra o vereador Pastor Valdeci: Sr. Presidente senhores
vereadores, ficou bonito o folder bem colocado bem detalhado, bacana. Nós
esperamos que na pratica isto possa acontecer, e que nos bairros distantes
isso aconteça. Eu estava lendo e papel aceita tudo. Quero deixar aqui os votos
de aplauso pelo trabalho da policia civil e que gostaríamos muito que a
prefeitura reconsidere os estagiários para ajudar que são de suma importância
para eles que estão se batendo tirando os agentes para colocar no serviço
burocrático. Esperemos que estas coisas comecem a acontecer, o nosso
governo municipal não vai poder dizer que seja por falta de recurso, para
implantar essa iniciativa. Seria isso por em quanto obrigado. Com a palavra o
vereador Rock: meu boa noite a vossa excelência, aos nobres vereadores a
comunidade presente, estivemos no ultimo domingo a partir das 7:00 hs da
manhã em uma expedição no rio iraizinho como nós havíamos dito que
faríamos. Por causa do tempo inóspito, tivemos algumas dificuldades para
navegarmos no rio, começamos ali no mercadinho do Bis, fomos até o horto e
vimos apenas o assoreamento que tira o rio de seu leito. Devido a isso alguns
autos funcionários da SANEPAR me convidaram para um almoço, me pediram
para provocar vossa senhoria para convidar o Presidente da SANEPAR para vir
aqui fazer uma explanação e dar esclarecimentos e pudesse se manifestar.
Estou feliz, por estarmos dando exemplo para o estado devolvendo dinheiro
para o município e não termos nenhum projeto, ou processos engavetados
nesta casa. Temos de trazer à luz deste plenário as contas dos ex prefeitos de
nossa cidade. Temos contas de 2001 que ainda não foram colocadas sobre a
apreciação deste plenário. Seria este um dos pedidos, não tive podido estar na
reunião com o governador, mas estamos gratos pelos R$ 7.300.000,00 (sete
milhões e trezentos mil reais), sei que a oposição as vezes é dolorosa mas as
ruas serão revitalizadas. Nós aprovamos o organograma e o executivo por
prerrogativa pode ter até 140 cargos em comissão e pode subir um descer
outro a critério do executivo. Sr. Presidente muito obrigado. Acolhendo o pedido
do vereador Rock a acessória já solicitou para que amanhã mesmo seja
encaminhado o convite para que o Presidente da SANEPAR para que se
possível esteja na casa na próxima reunião ordinária para usar a tribuna, e
responder as perguntas dos vereadores. Com a palavra o vereador
Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores, comunidade presente,
agradeço a Deus diante de tantas dificuldade para que mais um dia eu pudesse
estar aqui. Agradeço a minha família que esta presente e a todos os munícipes
desta cidade. Confesso que o discurso do nobre vereador Gilmar é excelente O
Sr. Conquistou esta cadeira através do voto, como o vereador Rock disse que
o executivo tem a prerrogativa para nomear 141 cargos, só espero que o Sr.
Venha disputar uma cadeira do executivo, ai eu vou perguntar quantos cargos
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o Sr. Vai ter, vou defender a dona Elza que trabalhou com uma enxada nas
costas e merece, tem mérito, trabalha, tem dignidade tem honestidade e tem
outros valores. Acredito que os outros que o Sr. deu os nomes, devem ter seus
valores. Eu não tenho nem um cargo nesta casa, acho que não mereço e me
sinto feliz pelo os que tem, quer dizer que o poder executivo trabalha desta
forma. Deixo aqui meu apoio ao poder executivo desta cidade. E esta é mais
uma prova deste merecimento, conseguiu mais R$ 7.000.000,00 (sete milhões)
para pavimentar as ruas desta cidade, na Bela Vista a mais de 20 anos não era
pavimentada nem uma rua, e ainda se fala de um prefeito deste. Quero
agradecer ao presidente do PDS que fez uma reunião no domingo em sua
casa, teve um almoço maravilhoso, na minha casa não tem um almoço
daqueles, mas confesso que sou muito grato, muito obrigado. Com a palavra o
vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores , Comunidade presente, quero
falar do nosso Governador, já que levamos bordoadas dos professores, mas
temos que pensar em nossa cidade que é Piraquára, e o Beto Richa esta
sendo um grande governador para Piraquára e acho que vai ser melhor ainda,
assinando mais recursos trazendo mais infra-estruturas mais investimento para
nossa cidade. 125 anos passando pela rodovia João Leopoldo Jacomel,
passou vários governadores e ninguém teve a coragem de por este dinheiro, e
os asfaltos da Bela Vista, juntando todos os prefeitos não tem o tento de asfalto
que tem hoje lá. Hoje pela manhã teve o Gilmar, com o Governador com o
pessoal da igreja Quadrangular, e logo após nos tivemos lá também, e na sua
fala foi o Governador que mais deu aumento aos professores, e falou qual a
empresa que deu o aumento que ele deu de 60% e contratou 10.000
professores. A professora é a segunda mãe, e a gente respeita, o transporte
escolar ele manda o dinheiro em dia, a segurança melhorou muito. Eu sempre
disse e digo, o prefeito tem a prerrogativa do executivo, mas nós estamos aqui
para fiscalizar, se o funcionalismo for em excesso a gente vai ter de tirar. Tem
pessoas qualificadas aqui mesmo no município, não precisa ir buscar fora.
Obrigado. Com a palavra o vereador Mamede: Sr. Presidente vereadores, hoje
estamos falando sobre o Governador do estado, eu tive o convite para estar
com o Governador através do apostolo Davi de Freitas da nossa comunidade
que esteve lá hoje, mas infelizmente tive outro compromisso e não pudemos
estar lá neste café. E na fala com a policia civil e que haviam duas estagiarias e
hoje não tem, a policia civil ta pedindo socorro. O cartório da mulher não tem
também, não sei onde fica a casa de apoio da mulher, precisei e não achei, eu
tive de dar o suporte, tentei achar, mas na pratica não tem, gostaria de saber o
que fazer. Um rapaz teve de fazer uma cirurgia em Pinhais pios não temos um
hospital. Defendo a cidade e apanho , não temos aula de violão por R$
170.000,00 (cento e setenta mil reais) hoje estou light. se vai ter alguma
mudança, só se for de prefeito. Obrigado. Com a palavra o vereador Zé
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Machado: Sr. Presidente, vereadores, comunidade aqui presente, uma boa
noite a todos, quero me desculpar com os vereadores pois não pude estar lá
com vocês devido ao horário escolar de meu filho, pedi ao vereador Rock para
mandar um abraço no Governador que é amigo nosso e de minha família.
Agradeço vocês terem representado a gente lá. Ontem tivemos com o
Presidente da ASPP e logo teremos uma ASPP de primeiro mundo ele vai
mandar o desenho do projeto de Piraquára. E o salário que teve aumento dos
funcionários, e eu tive aqui uma consulta de risco e não tivemos marcado, não
tem insulina para cuidar de uma criança, as fitas, a gente fica triste com isso.
Este projeto seu vereador Gilmar é muito bom, para não usar dinheiro do
município para fazer campanha, pode contar comigo. Era isso Sr. Presidente.
Com a palavra o vereador Adriano: boa noite Sr. Presidente, população
presente, como ouvi as palavras do nobre vereador Zé Machado, e sei da
situação do seu filho, fico imaginando os demais pais de família se encontrar
numa situação desta, é muito complicado, precisando do medicamento e não
tendo. Se foi por incompetência ou por falta de capacidade, isso não pode
acontecer. Estamos tratando de vida e a diabete mata. E seguindo na linha da
saúde, na semana passada recebemos um relatório de consulta e cirurgias
especializadas as quais se encontram consultas especializadas em fila
aguardando, 10.153,00 consultas, 1025 cirurgias especializadas, isso só vai ser
atendido daqui a três anos no ritmo que anda, tendo em vista a equipe que esta
marcando, a tempos atrás esta lista estava quase zerada mesmo sabendo que
70% fica para Curitiba e 30% é dividido por toda a região metropolitana, e a
equipe anterior que incluía a esposa do vereador Rock era capaz mas foi
destituída do cargo, e isto é lamentável por que todos eram atendidos sem
privilégios ou favorecimentos pessoais. A secretaria da saúde se comprometeu
a colocar uma ambulância com um enfermeiro padrão lá no conjunto Caiçara,
quero agradecer ao Deputado Acido Couto, através do seu assessor Ilario,
conseguiu um caminhão refrigerado para puxar leite, obrigado. Com a palavra
o vereador Erondi: Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores
boa noite a todos e a todas. Infelizmente a gente vive num mundo contraditório,
contradições de todos os tamanhos acontecem nossa delegacia de policia civil
esta sem funcionário suficiente, tive estes dia falando com o superintendente o
policial Rodrigo, que esta fazendo tudo o que pode para dar conta do trabalho,
tinha estagiários mas infelizmente o município tirou. Mas eu gostaria de lembrar
que segurança publica é dever do estado, e se falta funcionário na delegacia é
dever do Governador Beto Richa colocar funcionário na policia civil. Quero dar
os parabéns pelo Governador ter nos emprestado os R$ 13.000.000,00 (treze
milhões) para a pavimentação e pela duplicação, todos sabem que não pactuo
com esta forma de governo, mas quando as coisas acontecem, eu agradeço,
mas se ele é governador tem que ajudar os municípios, esta é a função dele.
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Nós vivemos numa instituição democrática e se ele é governador tem que
governar e se a casa estava em desordem foi ele que desorganizou. E dizer
que o governador deu 60% de aumento é mentira pois minha mulher é
professora e não recebeu nada, só se foi os do PSDB. O prefeito Marquinhos
paga o piso salarial hoje, não sei se ele vai pagar pra frente, eu estarei sempre
com os professores e jamais votarei contra os trabalhadores. Seria isto, boa
noite obrigado. A casa recebe um oficio da APP, e gostaria de propor se todos
concordarem que seja na segunda feira as 10:00 hs. Todos concordam. O Sr.
Presidente passa para ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario para fazer a
chamada dos vereadores: todos presentes. O 1º secretario é solicitado para
fazer a leitura do processo 019/2015: que assim o fez, processo 019/2015
projeto de lei nº 012/2015 iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre
altera o código de metas das prioridades da administração da lei municipal
1317/2013 alterada pela lei 1392/2014 do plano plurianual de 2014 a 2017 e da
outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
votação global artigo por artigo, 2ª discussão: O Sr. Presidente pede ao 1º
secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. Por ser de conhecimento de
todos é pedido para fazer votação global. O projeto esta em discussão: o
projeto esta em votação, os vereadores favoráveis se mantenham sentados os
contrários que se levantem, o projeto 012/2015 aprovado em 2ª discussão.
altera o código de metas das prioridades da administração da lei municipal
1317/2013 alterada pela lei 1392/2014 do plano plurianual de 2014 a 2017 e da
outras providencias. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura
do processo 020/2015: que assim o fez. Processo 020/2015 projeto de lei
003/2015: Iniciativa executivo municipal, altera o código de metas das
prioridades da administração da lei municipal 1401/2014 das diretrizes
orçamentárias para o exercício de 2015 e da outras providencias Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, votação global artigo por
artigo, 2ª discussão. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario para ler o artigo 1º,
que assim o fez. Por ser de conhecimento de todos é pedido para fazer
votação global. O projeto esta em discussão: o projeto esta em votação, os
vereadores favoráveis se mantenham sentados os contrários que se levantem,
o projeto 003/2015 aprovado em 2ª discussão. altera o código de metas das
prioridades da administração da lei municipal 1401/2014 das diretrizes
orçamentárias do exercício de 2015 e da outras providencias. O Sr. Presidente
pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo 023/2015: que assim o fez.
Processo 023/2015 projeto de lei 016/2015: Iniciativa vereador Edson
Baianinho: Dispõe sobre da nova redação a lei 288/96 conforme especifica:
Parecer favorável das comissões técnicas competentes, votação global artigo
por artigo, 2ª discussão. O projeto esta em discussão: o projeto esta em
votação, os vereadores favoráveis se mantenham sentados os contrários que
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se levantem, o projeto 016/2015 aprovado em 2ª discussão: Da nova redação
a lei 288/96 conforme especifica. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que
faça a leitura do processo 021/2015: que assim o fez. Processo 021/2015
projeto de lei 014/2015: Iniciativa executivo municipal, dispõe sobre, autoriza a
abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor
de R$ 8. 066,58 (oito mil e sessenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos) e
da outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, votação simbólica maioria simples 1ª discussão. O projeto esta
em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis se
mantenham sentados os contrários que se levantem, o projeto 014/2015
aprovado em 1ª discussão. autoriza a abertura de credito adicional especial
no orçamento programa vigente no valor de R$ 8. 066,58 (oito mil e sessenta e
seis reais e cinqüenta e oito centavos) e da outras providencias. O Sr.
Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo 022/2015: que
assim o fez. Processo 022/2015 projeto de lei 015/2015: Iniciativa executivo
municipal, dispõe sobre, autoriza a abertura de credito adicional especial no
orçamento programa vigente no valor de R$ 103.295,84 (cento e três mil
duzentos e noventa e cinco mil reais e oitenta centavos) e da outras
providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, votação
simbólica maioria simples 1ª discussão. O projeto esta em discussão: o projeto
esta em votação, os vereadores favoráveis se mantenham sentados os
contrários que se levantem, o projeto 015/2015 aprovado em 1ª discussão.
autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento programa
vigente no valor de R$ 103.295,84 (cento e três mil duzentos e noventa e cinco
mil reais e oitenta centavos) e da outras providencias. O Sr. Presidente pede ao
1º secretario que faça a leitura do processo 033/2015: que assim o fez.
Processo 033/2015 projeto de lei 025/2015: iniciativa vereador Ernani Winter,
dispõe sobre: Concede o titulo de Cidadão Honorário do município de
Piraquára ao Sr. Luiz Augusto Breinhack. Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global votação simbólica maioria simples 1ª
discussão. O projeto esta em discussão: o projeto esta em votação, os
vereadores favoráveis se mantenham sentados os contrários que se levantem,
o projeto 025/2015 aprovado em 1ª discussão. Concede o titulo de Cidadão
Honorário do município de Piraquára ao Sr. Luiz Augusto Breinhack. O Sr.
Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo 140/2014: que
assim o fez. Processo 140/2014 projeto de lei do legislativo 003/2014:
Iniciativa mesa executiva, dispõe sobre: referente ao convenio 01 do município
de Piraquára, através da secretaria municipal de assistência social e
associação de apoio a criança e adolescentes a Crica da outras providencias.
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Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global
votação simbólica maioria simples 1ª discussão. O projeto esta em discussão: o
projeto esta em votação, os vereadores favoráveis se mantenham sentados os
contrários que se levantem, o projeto de decreto legislativo 003/2015 aprovado
em 1ª discussão. Convenio 01 do município de Piraquára, através da
secretaria municipal de assistência social e associação de apoio a criança e
adolescentes a Crica da outras providencias. O Sr. Presidente pede ao 1º
secretario que faça a leitura do processo 141/2014: que assim o fez. Processo
141/2014 projeto de lei decreto legislativo 004/2014: Iniciativa mesa
executiva, dispõe sobre: referente ao convenio 02 do município de Piraquára,
através da secretaria municipal de assistência social e associação de apoio a
criança e adolescentes a Crica da outras providencias. Parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global votação simbólica maioria
simples 1ª discussão. O projeto esta em discussão: o projeto esta em votação,
os vereadores favoráveis se mantenham sentados os contrários que se
levantem, o projeto de decreto legislativo 004/2015 aprovado em 1ª discussão.
Convenio 02 do município de Piraquára, através da secretaria municipal de
assistência social e associação de apoio a criança e adolescentes a Crica da
outras providencias. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura
do processo 142/2014: que assim o fez. Processo 142/2014 projeto de lei
decreto legislativo 005/2014: Iniciativa mesa executiva, dispõe sobre:
referente ao convenio firmado do município de Piraquára, através da secretaria
municipal de assistência social e associação beneficente Dicarion e da outras
providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação simbólica maioria simples 1ª discussão. O projeto
esta em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis se
mantenham sentados os contrários que se levantem, o projeto de decreto
legislativo 005/2015 aprovado em 1ª discussão. Convenio do município de
Piraquára, através da secretaria municipal de assistência social e associação
beneficente Dicarion da outras providencias. O Sr. Presidente comunica
passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: como acordado no tempo de cinco
minutos. Com a palavra o vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, colocamos um reforço que o vereador Rock, fica nas
suas mãos a conta dos ex prefeitos para sejam colocados na casa o mais
rápido possível, hoje tivemos fazendo umas visitas com meu assessor na Bela
Vista a respeito dos asfaltos. E ver onde os moradores estão brabos com a
gente, o prefeito esta fazendo uma limpeza geral no rio Manjolin estão trocando
as manilhas e fazendo as galerias. Obrigado. Com a palavra o vereador Rock:
obrigado Sr. Presidente, gostaria de agradecer o vereador Adriano por ter
mencionado o nome de Bernadete Brande Soares pessoa com quem me casei
e sou muito feliz, tenho uma filha de 5 aninhos. Quero dizer que sim, é uma
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pessoa muito trabalhadora honesta, que sai de casa num feriado chuvoso para
trabalhar, é concursada e faz com carinho e com amor seu trabalho. A equipe
que ela trabalhava na época estavam em dia, e não com mais de 10.000 como
consta hoje. alguma coisa tem que ser feito com urgência. A Urbes esta tirando
os ônibus de nossa cidade. Com a palavra o vereador Pastor Valdeci: Sr.
Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, gostaria de fazer
menção do nome do Pastor Maurilei, ele que é homem publico e trabalha com
casa de recuperação ,com jovens e adultos e que também é militante do
PSDC. O povo evangélico também participa da política, a CPI, teria de ter uma
equipe técnica para ver o que é legal, espero que esta CPI não termine em
pizza. Quero agradecer ao Floval que nos ajuda junto ao jurídico. Seria só isso
agradeço a todos. Com a palavra o vereador Baianinho: Sr. Presidente,
nobres vereadores, e comunidade presente, quero agradecer a presença de
todos e a minha família que esta aqui presente, quero agradecer ao vereador
Adriano pela ambulância do Guarituba, agradecer ao vereador Mamede que
tem ajudado a cobrar, o Sr. Prefeito que disponibiliza a ambulância para a
população de Guarituba, para que fique 24 hs, que tem base na unidade de
saúde Caiçara. Os membros daquela casa de saúde. Prometo que este
vereador não vai beneficiar aos que cometeram falhas. O povo vai ter uma
resposta. Seria isso, obrigado. Com a palavra o vereador Gilmar: dando
continuidade, vergonha que o prefeito tenha renomeados com salários de R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e dizem que é justo o salário. Existe um
contrato de uma empresa de violão do qual é parente de servidores do
município de Piraquára. Abriram uma licitação na data de ontem para
contratação de coral, maestro para banda marcial, dança e capoeira, apenas
R$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais). Estão fazendo farra com o
nosso dinheiro, não tem remédio, valores excessivamente alto com razão a
realidade desta cidade. E agora recontrataram as gráficas no valor de R$
510.000,00 (quinhentos e dês mil reais) para refazer os trabalhos gráficos
desta cidade, mas não tem remédio. Falar dos alugueis, 29 no valor de
aproximadamente R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Cadê o
serviço publico desta cidade, temos que tomar providencias. Vamos apurar as
irregularidades. Obrigado. Com a palavra o vereador Ernani Winter: Sr.
Presidente, vereadores comunidade aqui presente meu boa noite a todos e a
todas, queria fazer um convite aos nobres vereadores no dia 1º de maio da lei
de incentivo ao ciclismo que procurem a acessória para comemorar o dia 1º de
maio. Tenho ficado contente com o dinheiro para a pavimentação dos bairros.
Quero que dizer também das verbas para o ginásio Gilberto Alves do
Nascimento e vai ter a primeira grade reforma neste ano. Gostaria de
agradecer e desejar uma boa noite a todos e a todas. Com a palavra o
vereador Miguel Scrobot: quando o vereador Gilmar falava de cargos
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supérfluos dentro da pasta eu não posso deixar de contribuir, quem trabalha
tem que ganhar bem, o problema é quando incha e o Marquinhos tem que
fazer um choque de gestão, o Beto Richa esta investindo em Piraquára, é claro
que vai ter oposição e agente vai ter que respeitar. Aquele professor que esta
dando aula, dependendo o lugar não é fácil, as crianças nos ensinam a não
jogar lixo nos rios. Eu era contra o governo passado, mas eles faziam o papel
,como o Roque falou da esposa dele nas marcações de consultas. Não é por
que eu era contra, mas eles trabalhavam, quem paga é amigo do rei e aparece
no jornal, quero agradecer a presença do Sr. Irone, o Antenor e de todos aqui
presente, do Ribeiro e sua esposa, a Vera do conselho tutelar, e a todos que
vem aqui. Com a palavra o vereador Adriano: Presidente, vereadores,
comunidade presente, o nosso papel foi fazer o pedido e a ambulância que
poria em risco devido a distancia, em atendimento medico as vezes um minuto
pode fazer a diferença, fiz a cobrança, agora faço o agradecimento. A
população nos cobra e temos de dar satisfação. O produtor rural pede socorro,
por que tem de fazer manutenção no acesso ao campo. E as academias ao ar
livre estão sem condições de uso. Uma ótima semana e fiquem com Deus.
Com a palavra o vereador Erondi Lopes: Sr. Presidente senhores vereadores.
Estou afiliado no Partido dos Trabalhadores 1994 porque acredito por
convicção da forma desta política, e tenho convicção política. Desde que
assumi aqui minha linha é a mesma, defendo por convicção, acredito na
educação, e por isso que não mudo de opinião. Seria isso, boa noite para todos
e para todas. Não havendo mais inscrito encerro esta sessão. Convocada a
próxima para terça feira no horário regimental. Para constar, ______________
__________________________________________________ eu (Luiz Antonio
Massuchetto) lavrei a presente ata.
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