CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 1ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia dezesseis de fevereiro do ano de dois mil e
dezesseis, 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 e a presença dos demais
vereadores: Adriano Cordeiro, Ernani Winter, Gilmar Luís Cordeiro, José
Eugenio Huller, José Machado, Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares “Rock”.
Verificada a existência de quórum regimental com a presença de dez
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 “Mamede” para fazer a leitura da passagem da bíblia, que assim o
fez. O Sr. Presidente agradecendo a presença de todos, e fala que a ata da
sessão anterior está publicada no Diário da Câmara e no site para
conhecimento dos vereadores. A ata está em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem a ata está
aprovada.
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. Lido os requerimentos:
O Sr. Presidente agradece a presença dos demais, aqui presentes.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador Zé
Machado: Sr. Presidente, vereadores, comunidade presente, primeiramente
damos as boas vindas de 2016, início dos trabalhos, primeira sessão de 2016,
então que todos sejam bem-vindos. Então, as calamidades que estamos
enfrentando no município, agora me ligou a dona Vanda do Rosa de Saron,
estão sendo prejudicados por causa da construção da caixa econômica, não
manilharam lá dentro e derrubou todos os muros, do César, da Dona Vanda, Sr.
Ivo, não pode passar para a baixada do Rosa de Saron, e como vão trabalhar?
Fizemos um monte de pedido a respeito disso e não fomos atendidos, ficamos
chateados porque não sei como a prefeitura me libera um alvará para uma
construção daquela que não tem nem o saneamento básico na Santiago,
matando o povão afogado, fica aqui registrado, para que o Girlei, ou o
responsável tome uma providência, eu e o vereador Rock estivemos juntos
naquela rua ao lado da Tijucas e vem judiando do povo, além disso, temos um
lixão no Jardim Bela Vista, o Departamento da saúde vem entrando na nossa
casa, não incomodando, mas procurando agua por causa do vírus, mas faz 15
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dias que venho batendo naquilo ali, fui no meio ambiente, conversei com o
Marcelo, conversei com Loireci, conversei com a Elsa e ela me disse que estão
negociando com o Girlei para ter um caminhão para tirar o lixão do meio da
rua, onde a população tem que passar por cima de sofá, tudo em cima da
ciclovia, a população xingando a gente, dei o prazo de 15 dias que resolveria e
não consegui, isso é uma vergonha no nosso município, esperamos que
resolva essa semana, a população quer fazer protesto, estou segurando, mas
pelo jeito vou ter que deixar a população fazer protesto para que tire o lixão de
lá. A respeito das enchentes, venho sofrendo dentro da minha casa e não é de
agora, essa firma VDL, não sei o que veio fazer no município, vai e faz 50m de
ciclovia, volta só depois de 15 dias para dar uma alisada e não conclui a obra,
está lá matando todo mundo, tem um cadeirante que não consegue sair de
casa para comprar um cimento, e eu disse, não compre o cimento, Sr. Nelson,
você vai perder o cimento, isso faz 15 dias e até agora, nada, fiquei com
vergonha dele, nem 1km de ciclovia, não executaram ainda, então, fica a
indignação não só minha, mas dos moradores. A respeito de ideologia de
gênero, mais uma vez, diz que está vindo do governo federal, eu espero que
seja só uma brincadeira de mal gosto, porque para vir para essa casa de novo,
para termos aquela discussão polemica, quem viu aquele vídeo, é o fim do
mundo ver aquele vídeo, criança de 5 anos querendo ensinar a fazer sexo, o
fim do mundo, goste quem gostar, o importante é defender a família
piraquarense, família paranaense e vamos bater na tecla, não vamos deixar
passar, vamos até a morte defendendo a população, seria isso, muito obrigado
a todos, Sr. Gil, um abraço no seu coração, Gico, cunhado, Bela, compadre
Gilmar que fez uma cirurgia e está se recuperando, Deus trouxe você de volta
e já está no trabalho.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres
vereadores, quero dar um boa noite especial ao Sr. Gil Lorusso, ex-presidente
do DEM, hoje presidente do PP, possível candidato a prefeito da nossa cidade,
assim como Beto Cunha que também é um pré-candidato, nosso amigo
Antenor Dominico pré-candidato, seria importantíssimo que essas pessoas
registrassem a candidatura, para que tenhamos possibilidade de uma
discussão mais ampla, e a troca de ideias, quero estender meu boa noite ao
Giovane Lorusso que também vai pleitear uma cadeira neste parlamento,
assim como Gico, presidente do nosso partido, Democratas, então fica o boa
noite aos senhores e as senhoras presentes neste parlamento, com relação a
ideologia de gênero mencionada pelo vereador Zé Machado e Mamede, não
vejo que temos que ter tantas preocupações, até porque vejo um grande grau
de consciência dos pais da nossa cidade, nós já não deixamos legalmente
passar dentro do plano municipal de educação, e acredito que nossa família
piraquarense estará atenta, a nossa secretaria de educação, tenho certeza que
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não permitirá, até porque o parlamento já repudiou, já colocamos a emenda
contraria, a maioria dos municípios do Brasil está retirando do texto, governo
federal simplesmente copiou e colou, não concordo com o absurdo, direito de
educação é da família, o direito moral, direito cristão, direito de transmitir os
conceitos familiares, religiosos, tenho certeza que é uma responsabilidade da
família, não estamos falando de preconceito, muito pelo contrário, isso está
garantido na constituição federal, no artigo 5º, todo cidadão brasileiro nasce
igual perante a lei, então já está assegurado todos os tipos de direitos e
deveres, acredito que nossa secretaria terá o bom senso, acredito que teremos
que fazer algumas incursões, durante as aulas, visitar nossas professoras,
professores, direito nosso, de verificar o material que está sendo aplicado e
está balizando o caráter futuro das crianças, fica aqui o meu comentário a
respeito disso. Zika, Chikungunya e Dengue, Aedes Aegypti, está na moda falar
disso, mas não é moda, diferente da modinha de falar sobre ideologia de
gênero que tentam implantar, isso é calamidade, Av. Brasília, a direita de quem
vai para Vila Macedo, está infestado de larvas, não sei do que, mas tem muitas
larvas de mosquitos, tenho várias fotos mas não quero entrar no mérito, já
solicitei a secretaria de infraestrutura que faça urgente uma limpeza naquele
local, não interessa se é do estado, temos que fazer uma ação conjunta,
conscientização, não apenas no antigo horto, os veículos apreendidos pelo
estado, fica abandonado no pátio da delegacia ou no pátio da 6ª Companhia da
polícia militar, Ernani já colocou um projeto para recolhimento desses veículos,
estive na Planta Deodoro ontem, é absurdo, em cada esquina tem um carro
podre acumulando agua, então não adianta, a vigilância sanitária está fazendo
um ótimo trabalho, visitando os terrenos particulares, mas e nós? O que
estamos fazendo com a parte pública? Dia 24 de dezembro de 2015, estatal
mista mais relapsa do estado do Paraná, Sanepar, véspera de natal, alegação
da Sanepar pela falta de agua, cortaram agua da cidade inteira e disseram que
foi o alto consumo, capacidade de fornecer agua estava no limite e o alto
consumo não permitiu que eles fornecessem a agua que pagamos caríssimo,
pagamos 10m³ independente se usarmos essa agua ou não, estamos
discutindo o plano municipal de saneamento, a empresa apresentou o
prognostico e o diagnóstico, o que temos hoje e o que teremos daqui 30 anos,
segundo a empresa estatal mista, Sanepar, somos auto suficientes no
fornecimento de agua para Piraquara até 2025, mas na véspera de natal, para
103 ou 105 mil habitantes, faltou agua por incompetência dos gestores desta
estatal mista, temos que trazer esta responsabilidade para dentro dessa casa,
apertar a empresa que está fazendo o plano municipal de saneamento básico,
quando apresentarem para que a gente votem, temos que prestar atenção nos
seguintes itens, pediram 30 anos de renovação, investimento 0, hoje, fizeram
uma porcaria na rua Fortaleza da Vila Macedo, está aberto até hoje, nunca
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antes havia entrado agua na minha residência, dessa vez entrou por conta de
uma tubulação que a Sanepar passou por dentro do duto de aguas fluviais,
estatal mista relapsa, não adianta torcer o bico, tem alguns funcionários que
acabam recebendo informações retorcidas, a gente faz uma solicitação e eles
torcem o bico, não tem problema, esgoto na rua Aracaju, estivemos com
Mounir Chaowiche, na sala, nos garantiu que fariam aquela obra, vai passar
2016, 2017, 2020 e não fara, porque são incompetentes, não estou falando do
servidor, aquele vai com a marreta fazer o serviço, que as vezes fazem até as
10hrs da noite, não tem engenharia, projeto, planejamento.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite vereadores, último período
legislativo meu nesta casa, sou pré-candidato a prefeito desta cidade, que hoje
é administrada de forma incompetente, temos que transformar Piraquara para o
futuro porque os índices que foram divulgados hoje pelo FIRJAN, comprovam a
incompetência administrativa da cidade de Piraquara, desde 2013, mas antes
de entrar nos méritos, gostaria de agradecer a presença dos poucos
munícipes, do universo de 100 mil, o que demostra o quanto esta casa está
valorizada, queria agradecer Luciane, colega do sindicato, Rick presidente do
PR, Otavio presidente do PPS, Gil Lorusso ex-prefeito da cidade, Sargento
Valdir do PPS e sua esposa Rute, e demais presentes, hoje o índice de
desenvolvimento municipal foi divulgado a nível nacional, a cidade de
Piraquara ficou em 395, num total de 399 municípios, uma vergonha para a
cidade, isso comprova que nossa cidade está sem direção e sem gestão, não
tem secretários, não tem prefeito, está à deriva, esta é a verdade, quando
avalia o índice de saúde, educação, emprego e renda, nossa cidade ganha de
poucas cidades, como Tuna, Cerro Azul, Adrianópolis, se é que Adrianópolis
não está na nossa frente, me deixa muito triste, até mesmo porque estamos
fechando o mandato com um dos piores índices de avaliação de município na
história dessa cidade, 126 anos, não tem o que dizer, acho que temos que
pensar a cidade para o futuro, com um bom plano de governo, pessoas
comprometidas, que isso não seja uma farra, em cargos comissionados, em
horas extras, secretaria de saúde em 2013 gastou R$ 713,000,19 (setecentos e
treze mil e dezenove reais), secretaria de saúde em 2014 gastou em hora
extra, R$ 927.000,00 (novecentos e vinte e sete mil reais), em 2015 gastou R$
823.000,00 (oitocentos e vinte e três mil reais), total de hora extras pagas em
uma única secretaria dessa cidade, R$ 2.470,000,00 (dois milhões
quatrocentos e setenta mil reais), cabe a nós abrir uma sindicância nessa casa,
ver porque estão pagando hora extra de forma rotineira, hora extra tem que ser
paga de maneira eventual e não rotineira, falta de respeito, quando saímos nas
ruas e as casas todas alagadas, porque não fazem drenagem mas pagam hora
extra, secretaria de obras então, está aqui o valor, enviamos ao ministério
público, acatou nossa denuncia, servidor que recebeu hora extra irregular vai
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ter que devolver os recursos para essa cidade, tem os protegidos do prefeito ou
do executivo, estou aqui com o contracheque de cidadão que deveria estar
recebendo R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) mas o cidadão é protegido
pela administração e recebe R$ 3.377,00 (três mil trezentos e setenta e sete
reais) porque o irmão dele está no gabinete do prefeito, o outro recebe R$
4.227,00 (quatro mil duzentos e vinte e sete reais) mas o salário base é de R$
980,00 (novecentos e oitenta reais) como pode em uma legislação brasileira,
permitir que um servidor ganhe valores superiores em hora extra, do que seu
salário, não pode, isso é ilegal, tem servidor que deveria estar trabalhando para
receber o que recebe, 11 horas e 40 minutos por semana, vai ver se está
trabalhando isso, fiz os cálculos, contratei contadores, levante 200 nomes e
200 contracheques e levei ao judiciário dessa cidade, uma vergonha o que vem
acontecendo na cidade de Piraquara, cai as chuvas, arrebenta os bairros que
já estão arrebentados, Vila Macedo nem diga, está abandonada porque sou
oposição e querem destruir oposição, a verdade é que não vão ter votos na
urna. Abriram uma licitação para na sexta feira uma concorrência pública
número 15, do qual tentavam burlar aquela da TREID comunicação para
contratar uma nova empresa de publicidade, que iria fazer um serviço de
marketing, ações institucionais, educativas, num valor R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais) para fazer jornalzinho, entrei com uma denúncia, o
promotor acatou, isso virou uma bagunça, ou essa casa toma o devido respeito
com a população ou vamos pagar com o mandato dentro dessa casa, cabe a
nós, averiguarmos isso, não podemos deixar acontecer, o povo está embaixo
da agua e eles abrindo licitação para contratar empresa de publicidade, se não
é a oposição, estaria contratada por R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos
mil reais) nos fiscalizamos, ainda há tempo para salvarmos essa cidade, não
deixarmos esse cidadão e essa turma de incompetentes enterrarem essa
cidade, obrigado.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretario vereador pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que
assim o fez, estando todos presentes. Com a ausência justificada dos
vereadores Maicon, Erondi e Edson “Baianinho”.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Disponho de cinco
minutos. Com a palavra o vereador Rock: Sr. Presidente, retomando minha
fala, quero enaltecer o trabalho do departamento de turismo, sou servidor
público concursado e hoje presto serviço, neste sábado e domingo estivemos
na represa do Carvalho, apresentando as belezas que Piraquara tem, primeiro
reservatório de agua pura que abastecia Curitiba e nossa Piraquara, hoje já se
mistura com a podridão que tem ali para baixo, inclusive resíduos de Curitiba
também, e acaba voltando para nossas torneiras, estivemos lá, onde
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aproximadamente 300 pessoas passaram entre o sábado e domingo,
estivemos das 9hrs às 19hrs, só um relatório para que algumas pessoas que
falam, ‘essas pessoas não fazem nada’, estamos trabalhando para mostrar as
belezas da nossa cidade, infelizmente também temos coisas ruins a mostrar,
fato que aconteceu na quarta feira de cinzar dia 10, estava no meu setor, tive
que trazer um documento aqui na câmara e ao retornar, parei na rua Carlos
Belão, havia um chafariz que graças a Deus já concertaram, mas dava quase
um metro de agua jorrando, desci a Barão, já estava totalmente encharcado,
em frente à casa do Gil Lorusso, ficou uma piscina natural, fiz o contorno,
porque tive que trocar de roupa, vim pela Getúlio Vargas, gente, quem foi para
o litoral final do ano? Eu pensei que eles tinham conseguido trazer o mar aqui
para Piraquara, em frente aos comércios, casas completamente alagadas, ao
lado da Pernambucanas tinha uma cascata em uma casa, fui solidário ao
Eugenio e fui ao Araçatuba, rua Curitiba, rua Irati, rua Malé, culpa de quem?
São Pedro? Não é do prefeito e nem do prefeito, é falta de planejamento do
executivo, não estou falando do executivo atual, mas sim de várias e várias
gestões, nossa também como cidadãos, vemos um papel de bala e não
recolhemos, vemos um colega jogar um papel e não reclamamos, colocamos
dentro do vaso uma fralda, nossa população está soterrada, estive na Planta
Deodoro, asfalto da rua da Paz, novo, acredito que nem entregue ainda, está
bonito, as casas para o lado de baixo todas estavam alagadas, mas espera ai,
a tubulação é nova, subdimensionada, tubulação que não venceu a agua, isso
hoje com 100.000 habitantes, e quando tivermos 150.000 habitantes? Talvez eu
não alcance, mas meus filhos e netos vão alcançar, no Araçatuba
estrangulamento de umas manilhinhas que colocaram lá, tem que trocar, na
Planta Deodoro fizeram uma galeria que escoa a agua da rua da Paz, absurdo,
não tem como fazer passar um caminhão dentro de um fusca, vai transbordar e
vai para as casas, na Carlos Belão caiu muro, na Santiago caiu muro, o que
estamos fazendo aqui? Obrigado Sr. Presidente.
Com a palavra vereador Gilmar: Ratificando, disse na palavra anterior que
servidor trabalhava 11 horas por semana, é 11 horas por dia, 15 horas por dia e
mais 6 horas no final de semana, só que o servidor trabalha no período
noturno, como trabalha isso? Tenho os contracheques dos servidores que
estão trabalhando de maneira excessiva, até parabenizo, são homens,
mulheres que se dedicam demais ao serviço público dessa cidade, porque tem
servidores que trabalha 16 horas por dia e mais 6 horas sábado e domingo,
estou com o contracheque aqui, se eu for mentiroso quando levantei a questão,
o ministério público também está mentindo porque acatou, extremamente legal
a denúncia que fizemos. Estou feliz, recebi do gabinete do governador do
estado do Paraná, Beto Richa, solicitei agilidade da licitação das obras do PAC
3, marcou uma audiência comigo, vai iniciar as obras, me mandou ofícios com
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datas e previsões, me pediu que faça uma visita ao seu gabinete juntamente
com lideranças da região, para juntamente com o presidente da COAPAR,
Abelardo, lançarmos o início do PAC 3, será lançado no gabinete do
governador junto com os moradores e presidentes de associações daquela
região, ofício remitido para nosso gabinete, pelo Eduardo Ciarra, chefe da casa
civil, e pelo Abelardo Luís Lupion Mello, presidente da COAPAR, agradeço a
resposta do governo, espero nos próximos meses, tenhamos início daquela
obra, para concluirmos o tão sonhado projeto dos moradores, para evitar
alagamentos por diante. Em relação as enchentes, culpa sim dessa
administração, das anteriores também, vamos avaliar qual foi o projeto
desenvolvido dessa administração para sanear os alagamentos na cidade de
Piraquara, qual foi o recurso que trouxeram dos ministérios das cidades, para
avaliarmos e resolver problemas ligados a enchentes nessa cidade, nenhum,
esse governo não tem capacidade para trazer recurso federal, se não é o
governo do estado acreditar em Piraquara, estaríamos à mingua, vejo que é
culpa sim da administração, de um secretário de obras que só se preocupa em
fazer politicas imediatistas em locais impontuais, esquece de limpar galerias,
assorear rios e córregos, então, começam a jogar toneladas de saibros em
Piraquara, metros cúbicos do qual nunca mencionamos a quantidade que foi
jogado, essas toneladas de saibros assorearam todos os córregos, afluentes,
riachos e pequenas valetas na cidade, qualquer chuvinha, alaga tudo, não é
culpa? Tenho ouvido, culpa de São Pedro e tal, sim, temos problemas
climáticos, mas administração não soube planejar um sistema de drenagem
para evitar o sofrimento dos moradores de Piraquara, o negócio arrebentou nas
casas dos vereadores, por isso estou pedindo ao executivo municipal, para
declarar a abertura do fundo de garantia através do governo federal, para que
os moradores que foram atingidos por enchentes, possam retirar seus recursos
do fundo de garantia, para fazer reconstrução de suas casas, muitos
moradores perderam tudo dentro de suas casas, não vi defesa civil em nenhum
momento atender esses moradores, como podemos ajuda-los? Libere o fundo
de garantia, assume que nosso governo municipal é inoperante, obrigado, boa
noite e até a próxima sessão.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, eu perdi o momento da fala do grande expediente, mas vi o Rock
falar, e não é novidade, Piraquara está atrasada pela máquina pública, é fácil
de falar, São Pedro, Araçatuba, os bairros mais antigos de Piraquara, nenhum
gestor teve a capacidade de negociar contrapartida com o governo do estado, a
não ser o ex-prefeito Gabão que discursava mas não conseguiu, colocam
10.000 detentos dentro de uma bacia comprometendo essa bacia para a
região metropolitana, isso se chama gerenciamento da máquina pública do
governo do estado e municipal, ai tem os bairros do Araçatuba, o prefeito atual
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não tem o planejamento, não tem a drenagem, não tem o pedido, mas temos
que discutir uma coisa, Gilmar falou corretamente, governo federal nesse
mandato só ficou com a lava jato, virou uma picaretagem dos infernos e a
cidade está largada, se não fosse o governo do estado fazer essas ruas de
asfalto que estamos vendo hoje em Piraquara, não teríamos nada, isso é
investimento do estado, pegando a duplicação e triplicação, mais os asfaltos de
todos os bairros, chega perto de R$ 228.000.000,00 (duzentos e vinte e oito
milhões de reais) de investimento do estado do Paraná, cadê o governo federal
que fica por baixo do tapete, é fácil repetirmos, se Piraquara está desse jeito, é
porque faziam galeria de 30, onde tinham que ter colocado 60, a rua antiga,
Tijucas no Araçatuba está soterrado de areia, manilha de 30, é notório que a
agua vai por cima das vias públicas, tem claro culpa do morador que construiu
na parte baixa, mas tem a grande parte da máquina pública, porque as aguas
vão correndo pelas vias públicas, derrubando muro, porque não tem para onde
ir, falta abrir embaixo na via férrea, essas manilhas devem ser arrancada e
fazer valeta, cadê o plano comunitário, cadê os internos da penitenciaria que
tem que ter coragem para pedir ao governo do estado para fazer manilha e
artefato na garagem, só inauguraram e pararam, todos os prefeitos fizeram
isso, ninguém teve capacidade de construir manilha, trazer a mão de obra do
interno da penitencia ou da colônia penal, através do governo do estado, a
custo 0, será que é pra comprar em um deposito e prestar conta? Eu acho que
é culpa nossa sim, temos que pressionar, esse povo do Araçatuba não aguenta
mais, passa um monte de prefeitos, vereadores, eu já estou no quarto
mandato, ou falamos com o Marquinhos, descemos no Araçatuba, tem verba
de contingencia, abra essas valetas, para de esconder maquinas desse lugar,
põe máquina para trabalhar, e vai dar conta da drenagem sim, se não tem
manilha, pelo menos deixa a valeta aberta, a rua Tijucas, qualquer chuvinha
alaga, Sr. Lourival, um homem que trabalha honestamente, se ajoelha pedindo
pelo amor de Deus, é uma vergonha, não tem que ficar passando a mão na
cabeça de ninguém, o Marquinhos é engenheiro, prefeito da cidade, tem que
descer do cavalo, ir no Araçatuba, na rua Curitiba, é uma vergonha, a rua que
dá com o horto florestal, pega uma máquina hidráulica, e afunda a valeta para
dar vasão naquela agua, falam em dengue e zika, a zica está onde não põem a
máquina para trabalhar, em todos os bairro, Zé Machado falou da Santa Maria,
é tanto diretor nessa garagem, será que não tem um para ir ao Araçatuba
amanhã, é só cobrar aqui, seria só, boa noite a todos.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, o Miguel falou tudo, já estamos com encrenca, como
todos os vereadores tem conhecimento, veio um da Vila Macedo reclamar para
você vereador Rock, a respeito da LL ou Rumo, tanto faz, deram 90 dias para a
população sair, peguei mais de 500 assinaturas, coloquei no ministério público,
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mandei uma pro prefeito Marquinhos e uma fui protocolar na Rumo, então, o
promotor Marco Aurélio rapidamente retornou para mim e mandou ao ministério
público federal, agora eles vão ter que se ver com o ministério público federal,
e que venham desafogar o povo, uma manilha só não dá conta da linha do
trem, agora tirar a população que mora a 20 anos na margem da rodovia do
trem, querem prejudicar, deram 90 dias, agora eles vão ter que engolir porque
vão ter que esperar a resposta do ministério público federal, então isso a
população do Jardim Bela Vista que a maioria escuta a gente, sabem que não
só eu, mas todos os vereadores aqui estão preocupados com eles lá. Então
vereador Gilmar, eu fiquei de fazer uma pergunta agora a pouco a respeito dos
pais de alunos, tem uma pessoa que pode me responder, a reposição das
aulas das escolas estaduais, teve ou não teve? Teve uma parte e agora está
tendo outra. Vereador Rock falou a respeito da Sanepar, estivemos na Vila
Macedo, liguei 3 vezes para o Ivonei, não fui atendido, foram e ergueram os
PV, mas não desentupiram, ali ao lado do campo, na Goiânia com a Cuiabá, no
Damásio, passaram o final de semana dentro de casa e não foram, hoje não fui
no Damásio e não sei se foram resolver ou não, não somos covardes, não
colocamos embaixo do tapete as contas do Joao Guilherme e tenho certeza
que se depender dos vereadores que estão aqui, amanhã mesmo vamos ao
ministério público, se não quer assinar a notificação, o ministério público terá
que dar um jeito, amanhã de manhã acredito que não dá, mas depois do
almoço podemos reunir os vereadores e ir ao ministério público, para que eles
tomem a devida providencia, não vamos ficar correndo e a população
pensando que colocamos em baixo do tapete as contas do prefeito, tem mais
um prefeito para ser votado mas não sabemos se vai dar tempo, fique a
comunidade sabendo que não deixamos barato, vamos votar as contas do exprefeito João Guilherme, uma boa noite a todos, que Deus acompanhe cada
um de vocês até as suas casas.
Não havendo mais nenhum vereador inscrito, agradecendo de coração a
presença de cada um dos senhores, das senhoras, ex-prefeito Gil Lorusso
conosco, muito obrigado, enfim, todos que vieram obrigado pela presença e
todos que acompanharam através da internet, declaro encerrada a presente
sessão. Para constar ____________________________ eu (Luiz Antônio
Massuchetto) lavrei a presente ata.
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