CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 7ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 3ªsessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquára, Estado do
Paraná, no dia sete de abril 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 e Sidnei César
Mamede. Verificada a existência de quorum regimental com a presença de
doze vereadores membros da casa, o Sr. Presidente invoca as benções de
Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do regimento interno.
Após convidou o vereador Pastor Valdeci 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.
Passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: O Sr. Presidente acorda o tempo de
quatro minutos para as deliberações e chama o vereador Pastor Valdeci: Sr.
Presidente senhores vereadores começo agradecendo o Sr. Girlei por estar
atendendo aos nossos requerimentos há um comentário sobre fiscalização ,
tem funcionario rodando com veículos da administração para uso particular, se
isto tiver ocorrendo tem que ser punido. Os futuros legisladores estão tentando
saber quantas cadeiras vai haver, eu acho que deveria até diminuir para 9 mas
que 13 é um numero ideal, obrigado. Com a palavra o vereador José Eugenio
Huller: Boa noite Sr. Presidente, comunidade presente, hoje varias pessoas
estão ai, e eu fico muito feliz que venham acompanhar o trabalho da gente. Na
minha primeira fala eu quero dizer do meio ambiente, ta faltando quem tenha
capacidade lá, outra coisa, limpeza e fiscalização, limpar as valetas a céu
aberto e a dengue esta ai. Tivemos hoje com vários vereadores fomos ver a
frota dos ônibus novos, e também ver sobre o projeto com o Marquinhos, do
novo terminal para a população. Como já comentei na sessão passada, tive
vendo pessoas andando com carro com timbre da prefeitura com a mulher
dentro fazendo mercado. Isso não pode acontecer, da próxima vez eu vou
fotografar, eu acho isso uma falta de respeito com o dinheiro publico. Boa noite
e muito obrigado. Com a palavra o vereador Gilmar: boa noite a todos os
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vereadores a todos os munícipes presente, em especial gostaria de
cumprimentar o Brenhack, colega candidato a vice prefeito a 7 anos, grande
companheiro que caminhou bastante conosco. Voto contra o aumento de
cadeiras, estes suplentes que almejam o aumento de cadeira , tem que ir para
a rua trabalhar para vir aqui para dentro no voto. É quase unânime que não
vamos mexer em cadeiras nesta casa. Quanto aos carros, nobres vereadores,
isso é uma torre de babel, já tenho as placas dos veículos, e já estamos
verificando veículos rodando nos fins de semana sem o timbre a serviço
particular. Aos vereadores da base que quando forem falar com o prefeito,
avisem que tem assessores passeando com carros da prefeitura. Nossa função
é fiscalizar o que acontece nesta cidade. Gostei que estão tomando
providencias de minhas denuncias da empresa Trader, estamos sustentando
com o dinheiro publico os pequenos meios de comunicação desta cidade. Fui
procurado pelos agentes de saúde que querem saber quando vão receber o
retroativo dos salários, pois disseram a elas que não tem uma data prevista.
Mas vejam se estas empresas e jornais não estão recebendo todos os meses
certinho as suas faturas. Isso é um absurdo o que acontece na cidade. E quero
falar dos alugueis que chegam a R$ 1.616.000,00 (um milhão seiscentos e
dezesseis mil reais) e falar sobre os cargos comissionados que vão levar R$
2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) dos cofres públicos. Daí não
tem dinheiro para remédio e asfalto. Boa noite. Com a palavra o vereador
Baianinho: Sr. Presidente nobres vereadores, comunidade presente quero
primeiro agradecer a Deus por mais um dia, eis me aqui meu Senhor. Quando
o nobre vereador Gilmar fala dos alugueis desta cidade nós não temos prédios
publico, não tem um terreno para fazer uma construção de sede própria, vamos
instalar onde as secretarias. Vamos armar tendas nas praças desta cidade,
mas não tem nem praças esta cidade. Onde vamos atender os munícipes,
pasmem os senhores. Passou vários Prefeitos nesta cidade e não construíram
nem um prédio, o que é que nós vamos fazer, vamos buscar uma solução
inteligente para o nosso município. Muitos aqui ajudaram seus deputados
estaduais, federais. Agora esta na hora de cobrar para que estes deputados
mandem verbas para nossa cidade. Teve um ex prefeito que chegou
mendigando, e trocou o “M” de mendigo pelo “M” de milionário, fazer o que.
Esta na hora de acharmos solução inteligente para o nosso município, e
gostaria de compartilhar. Quero falar sobre estes carros, é como o vereador
Eugenio diz, tem que tirar foto e trás para cá para provar estas coisas, nós não
podemos deixar se alastrar isso. Eu tenho certeza que se chegar uma denuncia
destas e ele não resolver, nós quebramos ele também.nós temos que ser mais
severo, é isso obrigado. Com a palavra o vereador Mamede: Sr. Presidente,
nobres companheiros vereadores, comunidade que esta aqui presente. Eu
tenho de agradecer ao nosso secretario de obras, Sr. Girlei Eduardo que tem

2

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ
nos atendido nas obras do guarituba, mas temos que saber o que aconteceu
com o plano federal, com os asfaltos das obras sobre o PAC, que agora
empacou mesmo. As ruas estão intransitáveis. Quanto a dengue teremos de
por uma secretaria especial para isso, as águas estão tomando conta dos
terrenos com águas empossadas. O mato ta tomando conta. O governador fez
um decreto para ajustar as subdivisões os condomínios em toda região
metropolitana e Piraquára caiu feio neste decreto. As construtoras que faziam
casinhas uma do lado da outra, não farão mais. Para concluir eu tive no SESP
e lá tinha só 2 funcionários, temos que ver estes alugueis. Seria isto obrigado.
Com a palavra o vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade aqui presente, já que o vereador Mamede puxou sobre o assunto
da dengue, na Barão do Serro Azul no centro de Piraquára, temos aqui do lado
da Câmara, como que as crianças passam, e é um terreno da Prefeitura. Nós
estamos sendo cobrado, nem rua tem na Almirante Barroso, a população nos
cobra, queremos que o Secretario de Meio Ambiente de um parecer para a
população. Nós queremos saber o nome de quem ta fazendo compras com o
carro publico, por que se eu ver vou tirar foto dele e da esposa, o prefeito não
sabe o que esta acontecendo, por isso temos de deixar o Prefeito a par da
situação. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Miguel: Sr. Presidente,
vereadores , comunidade presente eu estava vendo o vereador Pastor Valdeci
e o vereador Gilmar falar das cadeiras. A lei permite chegar até 17 cadeiras, um
quer 17 outro quer 15, outro 13 outro 9, é simples de resolver isto, como ta, no
meu ver, esta mais ou menos equilibrado com a condição do município de
Piraquára. Mas se quiserem diminuir eu também concordo. Oferecer à mesa
para que a mesa coloque à apreciação dos vereadores. Para Piraquára 13
seria o ideal hoje, no meu ver só não pode acontecer o que esta acontecendo
aqui hoje. parece que uns tem medo de falar o nome da pessoa que estava no
mercado com o carro publico, eu ouvi alguns falando baixinho o nome de
Helio, parece que tem medo de falar. Não temos de assumir isto de publico,
nós somos fiscal mesmo, agora ficar ameaçando, um vai fazer outro não vai
fazer, isto é feio para o legislativo, se tem o nome do cara, vamos por na lista
ver quem não assina o documento. A questão das ruas e das valetas, todos
sabem que Piraquára tem 125 anos, e a maquina publica nunca deu para a
cidade o que ela merece, tirando o Prefeito Alceu Zielonka, que comprou
caminhão construiu prédio e não deixou divida publica, e morreu e não
terminou o seu mandato. Fora ele, teve os pitombas da vida que saquearam o
município. Tem que ser falado, não da para proteger essa gente não, ai o
Marquinhos assume a prefeitura com uma divida grande, e aparece gente lá
que anda com o carro publico e nós não temos coragem de denunciar. As ruas
do Bela Vista foram contemplados com os asfaltos graças ao projetos do
Marquinho, do Governador Beto Richa e da Câmara dos vereadores, e as
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valas tinham que fazer as manilhas na garagem e cobrar da pedreira os 5%
que temos direito no artigo 38 a constituição nos garante, e nunca é cobrado. A
empresa de ônibus, outra parafernália, já sobre a CPI que nos não
conseguimos, ela fica sucateando o transporte coletivo e não da o que o
usuário merece. O numero de cadeiras temos de definir. Termino nas
explicações pessoais. Com a palavra o vereador Adriano: Sr. Presidente,
vereadores, comunidade presente. Seguindo as palavras do vereador Miguel,
já foi dado o nome, que o Sr. Hélio Moreira que estava fazendo compras, então
vamos fazer um documento agora, e que isso sirva de lição, e se alguém quiser
pensar em fazer, talvez não vá fazer mais. E nas ruas ainda tem muita coisa
para acontecer, tem muitas coisas pendentes, na semana passada já fiz esta
fala. Então temos a necessidade de fazer este encaminhamento. Na semana
passada já tivemos discutindo sobre a limpeza dos lotes, há uma lei, e que seja
cumprida, não adianta nos falarmos e não sermos atendido. A viação Piraquára
adquiriu carros novos, foi para diminuir custos, se não eles ficavam com os
carros velhos. Por isso eles não fazem mais que a obrigação. Vamos fazer o
oficio hoje, senão a marreta não come. Vamos fazer o encaminhamento do
motivo de estar no mercado. Termino nas explicações pessoais. Com a palavra
o vereador Erondi Lopes: Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras e
senhores, boa noite a todos e a todas. Na ultima sessão eu disse que nós
vivemos num mundo contraditório, eu venho dizendo incansavelmente que o
governo deste país, tanto federal, estadual e municipal, deve seguir o exemplo
dos paises desenvolvido e investir incansavelmente em educação, se o povo
fosse educado, não teríamos terrenos sujo, não teríamos lixo nas ruas, não
teríamos lixões a seu aberto se formando a cada dia que passa. Eu venho mais
uma vez falar temos de investir decididamente e não fingir que estamos
investindo em educação. Um povo sem educação não tem futuro, não tem
norte, a prefeitura lima os lotes e na semana seguinte já esta formado novo um
lixão. Quero defender o nosso prefeito que esta em Brasília, e o pessoal ta na
internet tirando sarro que foi pra Brasília com o dinheiro publico. É claro que o
município paga a passagem e a estadia do prefeito, que foi lá atrás de recursos
para a cidade, se tivermos um prefeito que fique trancado dentro de seu
gabinete o ano inteiro e nos quatro anos, não vai ter uma pedra nas ruas. O
prefeito tem que falar com ministros, com os senadores com o governador, com
os deputados e tentar atrair recursos para a cidade, senão não há porque ter
prefeito, se não for atrás de recursos para a cidade. Em 125 anos é a primeira
vez que a câmara devolve recursos ao poder publico e guardamos mais
R$1.800,00 (um milhão e oitocentos mil reais) em caixa para a construção do
anexo, para dar maior conforto ao cidadão. Isto esta sendo alvo de critica na
internet, infelizmente isto é falta de educação, é falta de visa de um povo mal
educado. Estes são os mesmos das redes sociais que não tem o que fazer, e
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se dizem jornalistas. Falando nisso eu quero dar os parabéns aos jornalistas de
verdade, é que hoje é o dia do jornalista. Tem uns pré-candidatos a vereadores
que com seus seguidores, que parecem que não fazem nada, pios ficam o dia
inteiro nas redes sociais. como que se administra um município sem recursos,
é humanamente impossível, nossa arrecadação é minúscula, sem os recursos
federais e estaduais podemos fechar as portas. Quando tem que se criticar
critica-se, quando tem que falar a verdade, tem que ser dito. Muito obrigado.
Sem mais inscritos, o Sr. Presidente parabeniza o dia do jornalista, uma
função que é um desafio em buscar a verdade, buscar a noticia, investigar,
publicar e correr riscos. Temos aqui uns representantes desta profissão, meus
parabéns em nome de todos os vereadores e em nome da casa. Tenho em
minhas mãos uma ATA notarial, na semana passada quando estávamos lá no
palácio Iguaçu, com diversos vereadores, fomos comunicados que a câmara
estava sendo atacada com fotos e comentários maldosos, através da rede
social. E em defesa da instituição da câmara municipal de Piraquára, e em
defesa da integridade, nós registramos hoje, no cartório da cidade de
Piraquára, das pessoas que fizeram os comentários maldosos e ofensivos aos
vereadores e a instituição no Facebook. Peço através da promotoria publica
para que estes cidadãos sejam responsabilizados criminalmente pelo que
estão dizendo à instituição Câmara Municipal de Piraquára. Não vamos nos
curvar para estes que ficam fazendo comentários falsos e mentirosos,
colocando em cheque cada pessoa que esta aqui, eleita pelo voto direto,
popular e democrático. São vários nomes, que serão tirados copia da ATA e
passado para cada gabinete. A ATA é lida pelo 1º secretario. Constado o nome
de Carlos Rebelo Rebelo. O Sr. Presidente passa para ORDEM DO DIA: e
solicita ao 1º secretario para fazer a chamada dos vereadores: todos presentes
com a ausência justificada do vereador Rock. O 1º secretario é solicitado para
fazer a leitura do processo 021/2015: que assim o fez, mensagem 026/ 2015
autoriza a abertura de credito no orçamento programa vigente no valor de R$
350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) e da outras providencias, iniciativa
do executivo municipal. Mensagem, 027/ 2015 autoriza a abertura de credito
no orçamento programa vigente no valor de R$ 679.442,66 (seiscentos e
setenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis
centavos) e da outras providencias, iniciativa do executivo municipal. Processo
021/2015 projeto de lei 014/2015, iniciativa do executivo municipal, que
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 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
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esta em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o projeto 014/2015
aprovado em 2ª 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. Processo
021/2015 projeto de lei 014/2015, iniciativa do executivo municipal, que
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. 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 reais e oitenta e quatro centavos) e da outras providencias.
Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global
votação 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 permaneçam sentados os contrários que
se levantem, o projeto 015/2015 aprovado em 2ª 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 reais e
oitenta e quatro 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 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. pede ao 1º
secretario para ler o artigo 2º, que assim o fez. O projeto esta em discussão: o
projeto esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, o projeto 025/2015 aprovado em 2ª discussão.
Concede o titulo de Cidadão Honorário do Município de Piraquára ao Sr.
Luiz Augusto Breinhack. Parabéns o Sr. É merecedor desta honraria. 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.Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
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discussão global, votação artigo por artigo, 2ª discussão: O Sr. Presidente pede
ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O projeto esta em
discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem, o projeto de decreto do legislativo
003/2014: aprovado em 2ª discussão. 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. 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 artigo por artigo, 2ª discussão: O Sr.
Presidente pede ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O projeto
esta em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o projeto de decreto
legislativo 004/2015 aprovado em 2ª 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 Dikarion e da outras providencias. Parecer favorável
das comissões técnicas competentes, discussão global votação artigo por
artigo, 2ª discussão. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario para ler o artigo 1º,
que assim o fez. O projeto esta em discussão: o projeto esta em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o
projeto de decreto legislativo 005/2015 aprovado em 2ª discussão. Convenio
do município de Piraquára, através da secretaria municipal de assistência
social e associação beneficente Dikarion da outras providencias. O Sr.
Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo 032/2014: que
assim o fez. Processo 032/2015 projeto de lei 024/2015: Iniciativa executivo
municipal, dispõe sobre, autoriza a abertura de credito adicional especial no
orçamento programa vigente no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil
reais) 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 permaneçam sentados os contrários que se levantem, o projeto
015/2015 aprovado em 1ª discussão. autoriza a abertura de credito adicional
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especial para fins de adequação orçamentária da secretaria municipal do meio
ambiente e urbanismo e da outras providencias. O projeto esta em discussão: o
projeto de esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados
os contrários que se levantem, o projeto de lei 024/2015 aprovado em 1ª
discussão tendo 2 votos contrários, dos vereadores Mamede e Gilmar.
Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento programa
vigente no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) e 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,
começamos com o parque das águas, vamos pedir também o nome do dono
da firma e os gastos do que estamos repassando ai. Juntar com o pedido do
vereador Gilmar para que o Marquinhos mande junto para a próxima sessão. E
quanto as cadeiras, que fiquem as 13 cadeiras. Tivemos conversando com o
Everaldo sobre o novo terminal, com novas linhas. Quem esta escutando, que
saibam que o Rebelo Rebelo não vai sair atrás de recursos pro município de
Piraquára. Pois ele difama quem esta atrás de recursos para a cidade. Este
não merece o carinho do povo. E no dia do jornalista, parabéns pelo seu dia. E
a respeito do Helio Moreira, sobre este carro da prefeitura que esta indo no
super mercado, que seja investigado, para que a população não caia em cima
dos vereadores. Para que o prefeito tome providencias. Que Deus acompanhe
cada um para suas casas. Com a palavra o vereador Ernani: Sr. Presidente,
nobres vereadores, comunidade aqui presente. Gostaria de agradecer aos
vereadores pelas palavras favoráveis ao titulo de Cidadão Honorário do Sr. Luiz
Augusto Breinhack. Quero também desejar um ótimo dia aos jornalistas, quero
estender o meu carinho aos moradores da vila Fuck, Macedo e Guarituba que
estarão sendo contemplados com uma pista de esqueite. Quero agradecer a
todos os vereadores que estão somando esforços para o passeio ciclístico para
que todos participem, com saída do estacionamento da Prefeitura, no dia 1º de
maio dia do trabalhador as 9:00hs com destino ao parque Trentino. E vai ter um
almoço para todos os participantes, e com o sorteio de 7 bicicletas e mais
brindes para todos os que participarem. Pela lei de incentivo. Obrigado a todos
e a todas. Com a palavra o vereador Gilmar: dando continuidade aos cargos
nomeados neste ultimo dia 13/03 e até a presente data, tivemos 15 pessoas
nomeadas com valores de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais, foram exonerados e
renomeados, ate membros de meu partido estão nessa, isso me causa espanto
de tanta nomeação, na saúde esta apinhado de tanto funcionário, no centro de
formação cidadã. Temos no total 29 imóveis alugados que geram uma despesa
mensal de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais). Ate a casa da mãe
do ex prefeito foi alugada para que sirva de centro de especialidade e tem 2
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pessoas trabalhando lá dentro, e o valor do aluguel R$ 7.680,00 (sete mil
setecentos e oitenta reais), esta cidade ta indo ao ralo. Não temos recursos
para nada, não tem remédio , não tem uma praçinha reformada. Vamos fazer
uma CPI para a empresa de publicidade Traide, já tenho muitos documentos
comprovados que houve compra de notas e outros favores com empresas de
publicidade em homenagem com o dia do jornalista hoje, sugiro abrir uma CPI
contra a empresa Tride Comunicação Marketing ltda. Para saber o que se
gastou neste mandato, obrigado. Boa noite e fiquem com Deus. Com a palavra
o vereador Pastor Valdeci: Sr. Presidente, nesta fala quero parabenizar o Sr.
Luis como homenageado e o Ernani por ter elaborado este projeto de lei que
deu a ele este titulo reconhecidamente, e parabenizar também os jornalistas
que fazem da publicidade uma informação correta, autentica e não colocam as
suas palavras, aos jornalistas sérios.e responsáveis, os meus parabéns que
possam cada vez primar pela verdade. Em grande parte da questão da
corrupção eles tem seu mérito. E quanto as redes sociais é bom saber o
horário pio quem compartilha tem responsabilidade, já existe jurisprudência
neste sentido, quem compartilha também tem culpa. E a polemicas das
cadeiras, que entrem primeiro depois discutam, 13 ta de bom tamanho. A
imagem não pode ser denegrida, parabéns pela atitude. Com a palavra o
vereador Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores, comunidade
presente. Mais uma vez eu quero deixar registrado nesta casa de leis, os
parabéns ao Sr. Luis Brenack, cidadão honorário desta cidade. Também quero
mencionar o meu amigo irmão Fontoura cidadão honorário desta cidade a qual
tenho grande respeito pela família dele, inclusive o Zé Machado. O prefeito
nomear 2 cargos no seu partido, ta me dando um nó, este prefeito vai fazer a
diferença nesta cidade. Quanto mais vereadores nesta cidade, agora temos 13
mas se tiverem mais 4 ou mais 2 mais representatividade política vamos ter.
que façam um papel com transparecia, e não fazer o jogo, este jogo tem que
acabar no legislativo e no executivo. Fazer uma obra no seco é fácil, fazer uma
obra dentro do banhado que é difícil. Fazer uma obra no banhado é difícil,
temos que ter bom senso, cabe aos vereadores irem lá para fiscalizar, mas nos
não temos o direito de fazer a cidade parar, era isso e que Deus abençoe a
todos. Com a palavra o vereador Mamede: vejo na fala do nobre vereador, o
nome do parque é Parque das Águas, a empresa foi contratada para trabalhar
no meio da água e do brejo se não seria parque nos secos, para trabalhar no
seco. A empresa tinha ter que saber. Me estranha as sapatas estarem
demorando tanto, esta obra tem que saber o valor também, ter a garantia dos
investimentos do rendimentos, qual empresário que vem investir aqui, eu sei do
que estou falando, tem que ter a garantia do investimento, boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Miguel: quando a gente vê este duelo, isso não vai
chegar em lugar nem um. Se tem que investigar se tem que pedir informação, o
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Marquinhos tem que atender o pedido de informação, mas fazer as obras não e
fácil assim, a empresa quando fez a licitação ela no mínimo participou de uma
sondagem e sabia disto para poder dar o valor da obra. Mas muitas vezes uma
obra não pode ser terminada com o valor da licitação, o que vale disto é que a
obra saia com menos gasto possível, vamos fazer uma comissão e ir ver. Duelo
de vereador não vai trazer beneficio pra cidade. Nos queremos fazer um pedido
ao Marquinhos para dar uma resposta para a população aqui presente. A
câmara devolveu dinheiro, mas é pouco. Temos que fazer que o Marquinhos
nos enxergue. Temos que mostrar a população, que todos temos o mesmo
peso, e agradecer as pessoas que vem aqui. Seria só, muito obrigado. Não
havendo mais inscritos, o Sr. Presidente pede ao 2º secretario Maicon para ler
o Documento elaborado pela acessória legislativa, assinado por todos os
vereadores. Pedido de informação 001/2015. solicitar informações referente ao
Sr. Helio Moreira. Por uso do veiculo da prefeitura. Que o leu. Não havendo
mais inscrito e parabenizando os jornalistas presente, 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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