CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 13ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 4ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia vinte e cinco de outubro 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, como 1º secretário vereador Pastor Valdeci e 2º secretário vereador
Maicon Faria a presença dos demais vereadores: , Edson Manoel dos Santos
“Baianinho”, Ernani Winter, , Gilmar Luís Cordeiro, José Eugênio Huller, Adriano
Luiz Cordeiro , e Valmir Soares “Rock”. Verificada a existência de quorum
regimental com a presença de onze vereadores membros da casa, o Sr.
Presidente invoca as bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão, convocada
na forma do regimento interno. Após informou que a sessão será transmitida ao
vivo pela internet, a mesa executiva convidou o vereador pastor Valdeci para
fazer a leitura da passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente
agradecendo a presença de todos, e convida os vereadores para o encontro
estadual dos vereadores e para fazer parte da mesa convida o ex vereador
Irone, e pedindo para se inscrever para a, sessão 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. Agradecendo a
presença de todos os presentes.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
vereador Ernani para assumir a 1º secretaria 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.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
Edson Baianinho: Sr. presidente, nobres vereadores, comunidade presente,
agradeço a Deus por ter me concedido a oportunidade de estar aqui, sr.
presidente, lhe agradeço, o senhor já está eleito, vice-prefeito da cidade, mas
quero lhe agradecer, quero ao prefeito da cidade, presta um grande serviço pra
comunidade, é um dos melhores prefeitos que Piraquara já teve, posso chamar
ele de tudo, ele está de parabéns mas no final do mandato ele cometeu um
pequeno equívoco de colocar um cidadão na secretaria de obras formado,
homem que tem meu respeito, um menino que não respeita as pessoas, eu
presto serviço para a cidade a 36 anos, não só nesse mandato, mas o povo me
deu um mandato de 4 anos para eu exerce-lo nesta cidade, estou feliz pelo
povo que não votou em mim, mas deixo minha tristeza sobre a falta de respeito
que esse menino teve por este vereador, estou sendo tratado pior que um
cachorro porque não fui reeleito nesta cidade, tudo que fiz para a cidade pelo
jeito não valeu nada, colocam esse secretario para me tratar desse jeito, muitos
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podem não gostar de uma pessoa chamada Silvio que está no gabinete do
prefeito, mas quero agradecer o Silvio, esse homem da secretaria de obras não
quis me atender, mas o Silvio sim, me levou até onde eu precisava mostrar um
serviço que a comunidade clama a 4 anos, obrigado Silvio, muitos não gostam
de você, mas o senhor continua tendo minhas considerações, sempre gostei e
vou continuar gostando desse homem, o prefeito é um dos melhores, não estou
aqui para puxar saco e sim para falar a verdade, perdi a eleição mas não perdi
a coragem de defender o povo, não estou preocupado com o que eu falo, quem
não gosta de ouvir a verdade é porque não vive na verdade, não estou
preocupado com cargo, se o prefeito me der é por merecimento, vagabundo
comigo não tem vez, secretário de obras que eu considero nesta cidade se
chama Girlei, homem de caráter, trabalhador, honesto, mas por favor, prefeito,
gostaria que o senhor tivesse me ouvindo, tire esse bundinha de veludo da
secretaria de obras, seria isso, obrigado.
Com a palavra vereador Miguel Scrobot: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade, o Baianinho está triste, mas não é para menos, mas não pode
desanimar, hoje vejo que temos que continuar o que sempre fomos, não
podemos nos entregar, independente do que aconteça, falei que o prefeito
estava perdido quando colocou a concessão da Sanepar por 2% por 60 anos,
não pensou em Piraquara, companhia vai explorar o município, taxa de 10³,
taxa de esgoto, taxa de lixo, chegou no meu gabinete hoje, PiraquaraPrev, o
Marquinhos nunca respeitou o funcionário, respeita o quarteto de Pinhais, na
verdade quem manda aqui são os cara de Pinhais, PiraquaraPrev está aqui,
Cristóvão antes quando era funcionário vivia aqui, agora está fechado como se
fosse um Joao de barro e acha que todo mundo é trouxa, será que vão fazer
política para eleger caras de pinhais e varrer o dinheiro de Piraquara, o povo
deu o credito mais uma vez, como pessoa não tenho nada, a dívida do exprefeito é grande, mas olha agora, o que esse homem faz com recurso próprio?
Ruas intransitáveis, asfaltos com recurso do estado, a não ser o puxa saco,
alguém racional sabe me responder? O que é isso? Lasca com a vida do
funcionário, servidor de carreira, Baianinho me desculpe na questão da
Sanepar você ficou do lado do povo, mas tem coisas que não dá para engolir,
abaixo-assinado de 420 moradores por um ponto final no Araçatuba,
administração paia, salva algumas pessoas racionais o resto nem vou falar, o
chefe da administração se chama Marcos Mauricio de Souza Tesseroli, chefe
da receita de Piraquara, chefe da soterrarão da cidade, não tem vergonha na
cara em colocar um processo de 60 anos da Sanepar, a Sanepar tem que dar
contrapartida, as escolas pagam esgoto, escola com 300 crianças e não tem
saneamento, a companhia explorou por 37 anos e até agora não cumpriu,
agora vão dar mais 30 anos? Não consigo entender, os funcionários que vão se
aposentar não cumprem com as obrigações, esses funcionários deveriam ir ao
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ministério público e assinar um abaixo-assinado porque a vida deles é de
trabalho, prefeito tem que fazer pela cidade como fez o finado Zelonca, o resto,
termino nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. presidente, vereadores,
comunidade, boa noite, parte da Sanepar, como o Miguel citou a parte do 2%
de Piraquara e 3% de Pinhais, antes que a população pergunte o porquê,
Miguel estou com você, 30 anos é muito, temos que discutir isso, mas porque
3% em Pinhais, porque lá não tem mais o que investir, agora em Piraquara ela
tem investimento gigante, aqui está a explicação para Piraquara, então o
investimento em Piraquara é gigante em vista de Pinhais, a população não
pode se confundir em relação a isso, eles não investem em Pinhais e investem
um monte em Piraquara, o pessoal da rua Barão do Rio Branco estão falando
que agora segunda feira vai parar, tenho certeza que o asfalto vai pra lá, como
já tem uma notícia que vão asfaltar a estrada da Capoeira dos Dinos. A respeito
da CPI, fizeram uma, mas ninguém sabe o que é, colocam o nome de Che
Guevara, mas não tem noção, tem que saber, não vou chamá-los de bandidos.
A respeito do secretário de obras, o Girlei está voltando, vai assumir, nosso
secretario, veio continuar o trabalho que fez durante os 4 anos, termino nas
explicações pessoais.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. presidente, nobres
vereadores, eterno senador Ironi, boa noite aos servidores municipais,
imprensa, internautas, Rafael Boca, não obteve o êxito, mas foi bem na
eleição, Fabiano Moro, vereador Guanair que se faz presente, enfim, os
profissionais que acolhem nossos filhos, estou falando do professor, aqui está a
professora Lilian, Loereci, fica meu boa noite. O motivo de me dirigir a tribuna é
para falar do nosso retorno as atividades que exerço na prefeitura, reassumi
minhas funções, não fui pedir nenhum cargo como foi ventilado aqui neste
parlamento, se vir, vamos analisar, mas não é nosso objetivo. A primeira
pedalada da fé vai ocorrer no próximo dia 30, faço um convite aos vereadores,
estarei pedalando, sairemos do centro, passaremos pela capela Nossa
Senhora do Rocio e encerraremos na Capela Nossa Senhora do Assunção na
Santa Maria, teremos uma missa com autoridades, será opcional, o percurso
terá 9km de ida e mais 9km de volta, não teremos carro, nesta oportunidade
não é da prefeitura mas ela estará dando apoio através do Dep. De turismo,
sairemos juntos e voltaremos juntos, o ritmo será de passeio, não terá
competição, apenas para curtir as paisagens, terá início às 8:30, temos
crianças a partir de 5 anos, pessoas de idade bem avançada que também
fazem este percurso, tendo em vista que é leve. Dia 20 de novembro teremos a
última caminha internacional da natureza, teremos 13km de caminhada, estou
junto com o Jeferson Favoreto marcando o caminho, esperamos 800 pessoas
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para caminhar conosco, no último evento, tivemos pessoas da Venezuela
caminhando conosco, caminhada simples e dia 27 de novembro teremos mais
uma oportunidade pedalar, 25km, evento credenciado, autorizado pelo IVV, os
participantes recebem de uma carteira internacional que pode ser usada em
outros países como apoio logístico, seria isso, continuo nas explicações
pessoais.
Com a palavra vereador Mamede: Boa noite sr. presidente, companheiros
vereadores, comunidade, parabéns pelo passeio organizado Rock. Gostaria de
saber pelo executivo onde ficou nossos parques do Guarituba, tem documentos
assinados entre os proprietários das terras e a prefeitura, onde retirariam a
areia, viraria parque, temos 3, alguns continuam, o compromisso é agora, para
ser entregue até 2017, alguns já foram embora a muito tempo a 2 ou 3 anos,
esses parques não apareceram, não vejo interesse do prefeito em resolver
isso, existe um documento assinado, não há cobrança para que isso aconteça,
é lamentável, alguma parte tomada por agua, outra tomada por barro e nada do
prefeito tomar providências, vira um deposito de carros roubados, lugares para
o prazer do sexo e algumas vezes, violência contra a mulher, não se toma
nenhuma providencia, o que será do município? O prefeito quere ser reeleito,
mas o povo precisa acordar, cobrar a situação que ocorre no município, esses
areais onde foram tirados não tem nada a ver com o PAC, eles vem com esta
conversa para boi dormir, dizendo que esta inserido no PAC, é mentira, concluo
nas explicações pessoais, muito obrigado
O Sr. Presidente agradece e passa para o momento de homenagens que foi
criado na casa e todo ano em que se comemora o dia do professor é feita esta
homenagem a alguns professores, e que se estande a todos.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretário vereador Pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que
assim o fez. Com a ausência dos vereadores Adriano e Gilmar.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
101/2016: Processo 101/2016: Projeto de Lei nº. 086/2016, iniciativa do
vereador Erondi Lopes; Denomina de Rua Caturama a rua sem denominação
oficial localizada na planta Rita de Cácia, conforme especifica. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global artigo por
artigo 2ºdiscussão. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario para ler o artigo 1º,
que assim o fez. O Sr. Presidente coloca o 1º artigo em discussão, é pedido
para colocar o projeto em votação global. O Sr. Presidente coloca o projeto em
discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários
que se levantem. Projeto de Lei nº. 086/2016 aprovado em 2º discussão:
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Denomina de Rua Caturama a rua sem denominação oficial localizada na
planta Rita de Cácia, conforme especifica
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
111/2016: Processo 111/2016: Projeto de Lei nº. 094/2016, iniciativa do
vereador Jose Machado; Denomina de Rua Clemente David Mueller a rua sem
denominação oficial localizada no bairro Guarituba, conforme especifica.
Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global artigo
por artigo 2ºdiscussão. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario para ler o artigo
1º, que assim o fez. O Sr. Presidente coloca o 1º artigo em discussão, é pedido
para colocar o projeto em votação global. O Sr. Presidente coloca o projeto em
discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários
que se levantem. Projeto de Lei nº. 094/2016 aprovado em 2º discussão:
Denomina de Rua Clemente David Mueller a rua sem denominação oficial
localizada no bairro Guarituba, conforme especifica.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
131/2016: Processo 131/2016: Projeto de Lei nº. 110/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 2.015.302,16 (dois
milhões e quinze mil trezentos e dois reais e dezesseis centavos) e dá outras
providências. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global artigo por artigo 2ºdiscussão. O Sr. Presidente pede ao 1º
secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O Sr. Presidente coloca o 1º
artigo em discussão, é pedido para colocar o projeto em votação global. O Sr.
Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários que se levantem. Projeto de Lei nº. 110/2016
aprovado em 2º discussão: com a abstenção do vereador Mamede, e voto
contra do vereador Miguel. Autoriza abertura de crédito adicional especial
no orçamento programa vigente no valor de R$ 2.015.302,16 (dois milhões
e quinze mil trezentos e dois reais e dezesseis centavos) .
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário que faça a leitura do Processo
113/2016: Projeto de lei nº 096/2016, iniciativa do Executivo Municipal, dispõe
sobre: Autoriza o chefe do poder executivo a promover a extinção da sociedade
de economia mista sobre denominação de desenvolvimento de piraquara
criada pela lei municipal 311/1997, parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global artigo por artigo votação simbólica maioria
simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, o projeto
em votação vereadores favoráveis sentados contrários que se levantem.
Projeto de lei nº 96/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza o chefe do
poder executivo a promover a extinção da sociedade de economia mista
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sobre denominação de desenvolvimento de piraquara criada pela lei
municipal 311/1997, e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
138/2016: Processo 138/2016: Projeto de Lei nº. 116/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 39.000,00 (trinta e
nove mil reais) e dá outras providências. parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global artigo por artigo votação simbólica
maioria simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão,
em votação vereadores favoráveis sentados contrários que se levante. Projeto
de lei nº 116/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza abertura de crédito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
39.000,00 (trinta e nove mil reais) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
140/2016: Processo 140/2016: Projeto de Lei nº. 118/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) e dá outras providências. parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global artigo por artigo votação simbólica maioria
simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, em
votação vereadores favoráveis sentados contrários que se levante. Projeto de
lei nº 118/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza abertura de crédito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
141/2016: Processo 141/2016: Projeto de Lei nº. 119/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$ 1.300,00 (hum mil
e trezentos reais) e dá outras providências. parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global artigo por artigo votação simbólica
maioria simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão,
em votação vereadores favoráveis sentados contrários que se levante. Projeto
de lei nº 119/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$
1.300,00 (hum mil e trezentos reais) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
142/2016: Processo 142/2016: Projeto de Lei nº. 120/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$ 4.000.000,00
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(quatro milhões de reais) e dá outras providências. parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global artigo por artigo votação
simbólica maioria simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em
discussão, em votação vereadores favoráveis sentados contrários que se
levante. Projeto de lei nº 120/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa vigente
no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
143/2016: Processo 143/2016: Projeto de Lei nº. 121/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) e dá outras providências. parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global artigo por artigo votação
simbólica maioria simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em
discussão, em votação vereadores favoráveis sentados contrários que se
levante. Projeto de lei nº 121/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa vigente
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
144/2016: Processo 144/2016: Projeto de Lei nº. 122/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$ 80,00 (oitenta
reais) e dá outras providências. parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global artigo por artigo votação simbólica maioria
simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, em
votação vereadores favoráveis sentados contrários que se levante. Projeto de
lei nº 122/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$
80,00 (oitenta reais) e dá outras providências.
E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador Edson
Baianinho: Sr. presidente, quero mais uma vez agradecer a todos os
presentes e vossas excelências, quando disse que alguém me perguntou o que
era cutubo, significa homem forte, respeitado, temente e valente, então foi isso
que disse sobre o excelentíssimo prefeito da cidade. Entendi muito bem
quando o Miguel disse sobre minha tristeza, mas ela não é a minha derrota
neste pleito que estivemos, não é isso, estou alegre, feliz porque Deus me
concedeu a oportunidade de escrever meu nome nesta casa de leis, histórica
ainda, vereador mais votado da cidade, não tem pica fumo que tire este mérito
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de mim, minha tristeza é quando o cidadão é pago para atender os munícipes
da cidade e não dá a resposta da altura que ele deveria dar para o povo, ele
simplesmente não desrespeitou só a mim, e sim aquela família, aqueles
munícipes que precisam do serviço público, precisamos fazer política publica,
neste aspecto que eu clamo ao servidor público para dar a resposta a cidade, a
minha tristeza é ter um bundinha de veludo pago com dinheiro público e ele
não dá a resposta que a população precisa, aqui é só quatro anos, mas nossa
população quer viver nesta cidade, morrer nesta cidade e ser enterrado nesta
cidade, esse é o clamor que eu faço, o menino que a qual se formou
engenheiro, a formação dele para mim não condiz com o que o povo precisa,
um menino que não tem a idade de quanto tempo morei nesta cidade, ele deve
respeitar a cidade, não só a mim, tive 4 anos de mandato mas quero que me
respeito os 36 anos que tenho nesta cidade, quero que tenha respeito pela
população da cidade, a qual este bundinha de veludo não teve respeito pelo
povo, funcionário público tem que ser respeitado mas o respeito dele acaba
quando começa o meu e da população, senhor presidente, o senhor como
vereador, professor, educador, vice-prefeito no próximo mandato que começa
dia primeiro de janeiro, gostaria que o senhor tivesse a coragem como o nosso
prefeito Marquinhos tem a coragem e capacidade de inibir um funcionário
bundinha de veludo respondendo por uma secretaria da nossa cidade, se o
senhor fizer isso, terá um futuro brilhante, se o senhor não fizer, vai levar
cacete, espero que os vereadores eleitos tenham coragem de falar o que eu
estou falando, muito obrigado, espero que esses vereadores que vão assumir
dia primeiro de janeiro não aceitem de forma alguma o desrespeito com a
população que paga nosso salário, agradeço a Deus e a presença de todos,
minha tristeza é um funcionário ganhar o que ganha e não respeitar os
munícipes, principalmente nossos eleitores, seria isso, que Deus abençoe a
todos.
Com a palavra o Vereador Miguel: Sr. presidente, vereadores, quando o Zé
Machado fala da CPI do Che Guevara, usam este nome porque são pessoas
menos favorecidas, teve erros da qual teve depoimento de várias pessoas e
está aqui o relatório, pastor Valdeci leu agora a pouco, quem vai cuidar disso é
o promotor Diogo, ele vai analisar, teve casa alugada, gente que alugou e tem
casa no Vista da Serra, quem vai dar o pontapé vai ser o promotor, a casa já
fez o trabalho, o Zé Machado não foi feliz quando falou isso, é duro uma
pessoa morar do lado da linha do trem e gente com caminhão de aluguel em
Piraquara e com casa no Vista da Serra, acham certo? Os puxa sacos sempre
vão existir, tem cara no Bela Vista com casa alugada e está no Vista da Serra,
eu não coloquei ninguém lá, esses dias estive com o Ironi no Bela Vista,
passando por uma rua o cara me olhou torto, era o caminhoneiro que tem casa,
eu não estou aqui casando com ninguém, vim aqui para ser vereador, tomara
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que o prefeito neste novo pleito, queria acreditar nisso, que ele voltasse atrás
quanto a questão da Sanepar, o Zé falou de 3%, em Pinhais não tem agua, só
passa o duto e estão dando 3%, para nós não tem esgoto nas escolas, muitas
mães não gastam 10m³ e tem que pagar, 80% de esgoto, você vai nestes
bairros e tem desemprego, está bom para funcionários públicos como eu, todo
mês tem o salário, agora pense em uma pessoa que pega o ônibus e ganha
em torno de R$ 1.000,00 (mil reais), tem 110 mil habitantes, levantam cedo
para pegar ônibus lotado, pagar 10m³ de agua, 80% de esgoto e taxa de coleta
de lixo, talvez ainda venha para este ano aumentar as taxas, ainda querem dar
uma concessão por 60 anos, o Marquinhos está louco, é piraquarense, devia
fazer uma audiência pública, não escondido com 3 picaretas que não põem
nem os pês na cidade, enquanto todos dizem que está bom, está bom para
quem tem carro e dinheiro no bolso para pagar uma consulta medica, enquanto
vai no postinho, 15 dias agendado uma consulta medica, o cara sofre um
infarto e daqui 15 dias o médico vai atender, enquanto abastecemos a região
metropolitana a Sanepar ganha o dinheirão viçoso, joga esgoto na valeta, quem
conhece Vila Fuck e São Cristóvão, os caminhões jogam ali no rio e volta para
a torneira pros filhos dos piraquarenses tomar, complexo prisional 10.500
presos, 5.000 funcionários em torno disso, vai tudo para a torneira, ainda
querem dizer que estou errado, o Marquinhos não discutiu uma contrapartida
sequer pela penitenciaria, não chamou promotor do estado para discutir
emprego, não teve a capacidade até agora, tomara que iluminem a cabeça do
Josimar para ele mudar a história da cidade, está passando os prefeitos e
nenhum deles conseguiu contrapartida para a cidade, quando falo do Zelonca,
Baianinho diz que quero ressuscitar morto, o cara fez creche, escola, comprou
caminhão, Kombi, quero agradecer a cada um que veio aqui, Rodine Neto que
está em Portugal nos vendo online e outras pessoas que estão preocupadas
com a cidade, obrigado.
Não havendo mais nenhum inscrito, declaro encerrada a presente sessão,
convocando a próxima regimentalmente para a próxima terça-feira.
Agradecendo a presença de cada um dos presentes e também a todos que nos
acompanharam através da internet, obrigado até a próxima sessão. Para
constar ___________________________________________ eu (Luiz Antônio
Massuchetto) lavrei a presente ata.
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