CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 15ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia vinte e quatro de maio 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 de Andrade, 2º secretário
vereador Maicon Faria e a presença dos demais vereadores: Adriano Cordeiro,
Edson Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, 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 treze 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 “Baianinho” para fazer a leitura da
passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo a
presença de todos, 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.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
1º secretario vereador Valdeci de Andrade para fazer a leitura das publicações,
ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências recebidos
pela mesa das quais terão encaminhamento regimental, que assim o fez. O Sr.
Presidente agradece a presença do pessoal do evento do Rally de Piraquara
que foi convidado para falar ao público e aos demais presentes que será
realizado nos dias 2(dois) e 3(três) de julho.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
Gilmar: Boa noite vereadores, presentes, em especial alunos do Romário
Marins na figura do professor Natal, que além de professor é presidente do
PSDB, gostaria de cumprimentar o presidente do PSL, Osmar, presidente do
PPS, Otávio, presidente do PR, Henrique, Lula que representa o PSOL e os
demais presentes e professores, começo minha fala em relação as horas
extras que foram cortadas de formas indevidas na cidade de Piraquara, alguns
meses atrás eu já alertava em relação as horas extras indevidas que estavam
sendo pagas, também alertava a quantidade enorme em cargos de comissão
que hoje chegam a 143 cargos conforme determinação do ministério público
pedindo para serem exonerados, no ano passado o tribunal de contas através
do diário eletrônico 1222 nº 15, alertava a prefeitura que já estavam
ultrapassando o limite de 90% da folha de pagamento, isso em outubro do ano
passado, uma vez que a folha já estava extrapolando, qual seria a medida da
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administração municipal? Cortar o mal pela raiz, cargos comissionados, no dia
13/04/2016 sai um pedido do ministério público solicitando a exoneração de
alguns cargos comissionados dessa cidade, isso não ocorreu, uma vez não
ocorrendo, onerou a folha de pagamento da cidade de Piraquara, onerando a
folha de pagamento, sobrou para os servidores que trabalham nessa cidade, é
obvio que aqueles que ganhavam muito, também vão perder, mas os que
ganhavam dignamente, exercendo sua função, não mereciam perder isso,
foram nos cantos da cidade, quarta-feira passada até agora e disseram que o
culpado do corte das horas extras era o professor Gilmar, mentira daqueles
secretários e cargos comissionados que tentaram implantar essa situação,
preocupado com isso, fui ao ministério público e protocolei esse documento
142, onde perguntei ao doutor promotor, tal solicitação se deve ao fato que
servidores municipais foram informados pela administração municipal que a
abertura desse inquérito motivou o bloqueio de pagamento de horas extras em
virtude de denúncias efetivadas por este vereador, solicitamos ainda se existe
uma medida judicial desse processo cerceando o pagamento de horas extras
aos servidores públicos municipais, esses esclarecimentos servirão para dirimir
dúvidas que reinam no âmbito da administração pública municipal, e também
para elucidar fatos junto ao trabalho legislativo exercido por este vereador, hoje
sai a resposta do ministério público, cumprimentando-o cordialmente e
considerando o recebimento das informações protocoladas que solicita
informações sobre o andamento do inquérito, sirvo-me do presente para lhe
comunicar que o referido procedimento encontra-se ainda na fase de instrução,
aguardando a conclusão das investigações para adoção de medidas que se
fizeram assim necessárias, proveito ensejo para externas a vossa senhoria
meus protestos de elevadas estimas e distinta consideração, promotor de
justiça de Piraquara ao meu gabinete, resumindo, não existe ação que cerceie
o pagamento das horas extras, o que aconteceu foi um ato irresponsável da
administração dessa cidade que não está preocupada com os servidores,
porque se estivesse preocupada com eles, não teria gasto com a Piraquara
Digital, quem aqui tem internet gratuita em suas casas? Gastaram nos últimos
3 anos, R$ 1.219.000,00 (um milhão duzentos e dezenove mil reais) em
internet gratuita, empresas de publicidades, pequenos jornais, gastaram R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) locação de automóveis R$ 1.600.000,00 (um
milhão e seiscentos mil reais) locação de imóveis R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais) locação de máquinas e caminhões R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) fora as horas extras, resumindo, nessa atual administração
servidor acabou ficando por último, não se iludam com esses asfaltos que na
sua maioria são empréstimos que vamos ter de pagar no decorrer dos anos,
muito obrigado.
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Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, quero começar agradecendo a Deus por esta
oportunidade de estar aqui nesta tribuna a qual já está indo o meu mandato
nesta casa de leis, não pretendo mais ser vereador, mas pretendo ser viceprefeito da cidade, quero agradecer a presença do meu ex-assessor Edson do
Nascimento, João Carlos do PHS e o Laudir, todos os presentes, pessoal do
rally, nosso comandante da polícia militar e todos os presentes, essa casa está
com uma valia muito grande, está faltando lugar para os munícipes, quero
agradecer ao Pitty pela presença, é raro de ver ele aqui, quero dar os parabéns
ao Laudir que recebeu um convite para o governo federal no ministério da
saúde, não pense duas vezes, para representar nossa Piraquara, é de grande
valia se você for até o ministério da saúde, assim podemos fazer maiores
projetos na cidade, confesso a todos que estão aqui, que o executivo da cidade
está preocupado com a cidade, esse prefeito que foi eleito pela maioria dos
votos da cidade, está aqui a prova, semana passada votamos o aumento dos
funcionários públicos da cidade, como não está? Não posso acreditar que esse
executivo não está preocupado, qual é a administração que não tem erros?
Sempre costumo dizer que esse executivo não erra mas pode se equivocar, é o
que vejo nessa questão de horas extras, quero dizer que é histórico o que o
executivo tem feito na cidade, o que essa casa de leis tem partilhado o que o
prefeito tem feito, os funcionários públicos da cidade nunca receberam uma
gratificação, como o prefeito dessa gestão deu, vale alimentação, é R$ 200,00
(duzentos reais) mas são dois mil funcionários que recebem esse vale, que dá
em 4 anos, R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) como dizer que um
prefeito desse não trabalha, não tem compromisso com a cidade, para mim
isso é discurso de oposição, a oposição tem que se posicionar, mas cada um
tem sua prorrogativa, não podemos deixar levar em conta o que o executivo
tem feito na cidade, os asfaltos estão acontecendo, vossas excelências
votaram nos projetos, nenhum asfalto foi feito nessa cidade se não passou por
essa casa de leis, querem desmerecer a esse prefeito, quero bem-dizer a
vossos munícipes, quero dizer que esse prefeito é o melhor do Brasil, é o
melhor do Paraná, o melhor de Piraquara, ouvi alguém me chamando de puxasaco, sou mesmo, confesso a vossos munícipes que estão aqui, sou puxa-saco
porque tenho de quem puxar, quem não tem saco não adianta eu querer puxar,
boa noite a todos.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, estudantes, boa noite a todos, eu acho que o momento que o país se
encontra, em crise, no momento que a máquina pública esta falha, o congresso
vem falhando, não é diferente em Piraquara, cada piraquarense sabe muito
bem o que está sendo feito e o que não está, são muitas locações de prédios,
carros, funcionários que não são de carreira do município, incham a folha de
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pagamento, planos de saneamento, que é a Sanepar que pagamos no talão de
agua, 80% de esgoto, para isso que serve o prefeito, chamar o governo do
estado, Sanepar, audiência pública com o morador de Piraquara, fazer política
pública, não se esconder entre 4 paredes, tirar o dinheiro da mãe piraquarense,
do trabalhador piraquarense e não trazer contrapartida ao município, onde se
viu plano de saneamento com 80% para o morador pagar, esse plano de
saneamento empacotado que veio para esta casa, sabem o que é a surpresa,
subindo mais ainda as taxas, uma empresa contratada por R$ 100.000,00 (cem
mil reais), se encontra no ministério público e não foi colocada a apreciação
porque está na mão da promotoria pública, porque? Falta representatividade da
máquina pública, discutir as grandes questões, retirada de água, retirada das
pedras, hoje, em torno de 10.000 internos, presos no complexo prisional, não
trazem uma moeda para Piraquara, onde está o prefeito? Só tira nota para
jogar em meia dúzia de asfalto que veio contratado de empréstimo financeiro
desta casa a 30 dias atrás, mais R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) da
qual não tinha plano de ação para dizer onde ia ser a execução, em qual bairro
de vocês, não adianta vir puxar saco de prefeito, vereador foi feito para falar o
que acontece no município do qual o povo elegeu, precisamos mudar este
conceito, funcionário de carreira tem que ser valorizado, porque gente que cai
de caminhão tem que ganhar tanto e o funcionário de carreira não tem, qual a
capacidade desses camaradas que caíram de paraquedas aqui, tenho
vergonha de defender esta gente, se encontramos todo dia com os
piraquarenses, não precisamos de aristocratas de fora, que a mão de ferro
defende, temos uma cidade destroçada, uma cidade mal gerida, mal
administrada, não sei porque tantas locações, carros, daria para comprar uma
frota em três anos, vender essa frota, renovar, sobraria dinheiro, não entendo
onde o Marquinhos está com a cabeça, ele administra entre 4 paredes, não vai
nas escolas ouvir os alunos, pedir opiniões, não atende ninguém de Piraquara,
não tem tempo, é fácil, pegar um hospital que pagava R$ 90.000,00 (noventa
mil reais) mês, sabe o que aconteceu? Passou agora em votação, uma OAS,
sabe quantos ao postinho 24hrs? R$800.000,00 (oitocentos mil reais) mês,
para funcionar o hospital não tinha capacidade, mas agora para a OAS, tem,
está brincando ou colocando uma touca de trouxa nos piraquarenses,
pensando que vamos votar nesse tipo de gente, o que é isso? OAS não tem
compromisso com a cidade, é como o funcionário que vem na sexta 16hrs,
arma a capa de deixa abandonado em Piraquara, não estou falando mal de
ninguém, é para refletir e ver o que acontece, terceirizações biônicas, cargos
supérfluos, não vem discutir com o governo do estado as contrapartidas que
precisamos, água, pedra, está na constituição, artigo 37, 5% da exploração tem
que ficar na cidade, até hoje não tiveram capacidade para discutir isso, a malha
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viária está intransitável, não tem estacionamento porque não tem capacidade,
aqui do lado da casa, terra sobrando para fazer estacionamento.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, comunidade aqui
presente, hoje está bacana, casa cheia, é importante para o município, mas
não com muitas pessoas falando besteira, estão falando como o vereador
Miguel diz que Piraquara, a pedreira, tem que vir os 5%, estamos brigando.
Então, está aqui o vereador Gilmar, nos falou agora a pouco, ele foi contra,
denunciou o prefeito pelas horas extras do município, foi este vereador que
denunciou a hora extra que hoje estamos sofrendo com vocês aqui, o prefeito
cortou, seja ou não seja pela denúncia, você foi contra a hora extra do
município, com todos os funcionários de Piraquara, hoje está acontecendo isso
porque esta pessoa foi contra a hora extra de vocês, podem votar contra ou a
favor, mas está ali o culpado, nunca brigamos contra a hora extra de vocês,
portanto está ali o culpado.
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.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
071/2016: que assim o fez, Processo 071/2016, projeto de lei 061/2016,
iniciativa Presidente da mesa executiva, que dispõe sobre: O percentual de
reposição do subsídio dos vereadores e vereador presente da câmara
municipal de Piraquara; e da outras providencias, Parecer favorável das
comissões técnicas e competentes, discussão global, votação artigo por artigo
2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que
assim o fez. O artigo 1º está em discussão, está em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Pedido para votação global: o
pedido de votação global está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o pedido foi aprovado. O
projeto está em discussão: o projeto está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem. Aprovado em 2ª
discussão (com quatro votos contrários dos vereadores Adriano, Gilmar,
Miguel e Mamede) projeto de lei 061/2016: Que dispõe sobre: O percentual
de reposição do subsídio dos vereadores e vereador presente da câmara
municipal de Piraquara; e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
074/2016: que assim o fez, Processo 074/2016, projeto de lei 064/2016,
iniciativa vereador “Rock”, que dispõe sobre: Concede o título de cidadão
honorário ao economista engenheiro e urbanista, Rafael Greca de Macedo, e
dá outras providências: Parecer favorável das comissões técnicas e
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competentes, discussão global, votação simbólica, maioria simples 1ª
discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação,
vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Aprovado em 1ª
discussão projeto de lei 064/2016: Concede o título de cidadão honorário
ao economista engenheiro e urbanista, Rafael Greca de Macedo, e dá
outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
076/2016: que assim o fez, Processo 076/2016, projeto de lei 066/2016,
iniciativa vereador Erondi Lopes, que dispõe sobre: Concede o título de
cidadão honorário ao Sr. Gil Lorusso Nascimento, e dá outras providências:
Parecer favorável das comissões técnicas e competentes, discussão global,
votação simbólica, maioria simples 1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o
projeto em discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e
contrários se levantem. Aprovado em 1ª discussão projeto de lei 066/2016:
Concede o título de cidadão honorário ao Sr. Gil Lorusso Nascimento, e
dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
078/2016: que assim o fez, Processo 078/2016, projeto de lei 068/2016,
iniciativa vereador Eugenio Huller, que dispõe sobre: Concede o título de
cidadão honorário ao Sr. Gilmar José Coling e dá outras providências: Parecer
favorável das comissões técnicas e competentes, discussão global, votação
simbólica, maioria simples 1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em
discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. Aprovado em 1ª discussão projeto de lei 068/2016: Concede o
título de cidadão honorário ao Sr. Gilmar José Coling, e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
079/2016: que assim o fez, Processo 079/2016, projeto de lei 069/2016,
iniciativa vereador Eugenio Huller, que dispõe sobre: Concede o título de
cidadão honorário ao Sr. Wilson Munhões, e dá outras providências: Parecer
favorável das comissões técnicas e competentes, discussão global, votação
simbólica, maioria simples 1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em
discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. Aprovado em 1ª discussão projeto de lei 069/2016: Concede o
título de cidadão honorário ao Sr. Wilson Munhões, e dá outras
providências.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador Rock: Sr.
Presidente, não usarei os 5 minutos até porque estou com minha filha
adoentada, saindo daqui, irei direto ao hospital, na última sessão falamos sobre
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a Terra Prometida, projeto de regularização fundiária que não ocasião estive
atuando como monitor e trabalhei levantando os cadastros onde foram
contados todos os imóveis, começando na caixa d'água e terminando no
tropical, divisa com Pinhais, na sessão passada na discussão alguém disse
alguns processos estão sendo devolvidos, fui afundo, vereador Mamede sabe
que temos onde buscar e não procede, inclusive, dia 25 o prefeito irá entregar
16 títulos de propriedades definitivas, registro de imóveis, em vários outros
ajuizados estão em andamento, temos a informação que todos os títulos que
foram ajuizados desde 2006 quando começou o projeto Terra Prometida, estão
sob guarda do poder judiciário e gradativamente estão sendo entregues com o
devido registro em cartório, a partir desse momento a pessoa que estava de
posse do imóvel, passa a ser definitivamente o proprietário com todos os
direitos garantidos na constituição, registro de imóvel, dignidade e possibilidade
de fazer o que bem entender dentro de um prazo que é estipulado pela lei,
gostaria de pedir licença a vossa excelência e aos demais pares, preciso ir até
o hospital onde minha filha se encontra.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. presidente, vereadores,
comunidade presente, eu gosto de ouvir a população, estou em meu tempo e
quero que assegurem a minha palavra, quero dar os parabéns a esses
manifestantes, quero deixar claro, cheguei a esse legislativo porque eu tinha
um sonho de chegar aqui, mas não por dinheiro, se fosse por dinheiro eu era
candidato novamente, não vou renunciar porque não tenho motivo, não roubei,
não fiz nada de errado, tenho o direito de exercer meu mandato até o dia 31 de
dezembro, goste quem gostar mas meu direito tem que ser respeitado como o
de vocês, quero dizer mais aos senhores presentes que estão mandando eu
renunciar, gostaria de dizer que não preciso de dinheiro público para manter
minha família a qual eu crio aqui a 36 anos, a manifestação é válida, mas o
respeito também deve ser, respeito é o que economizamos, devolvemos, não
roubamos nada, esse respeito que temos pela comunidade, a qual vocês não
tem o respeito quando estão falando, tem muitos intelectuais por ai que andam
com enxada nas costas carpindo, tantos doutorados e não sei porque não está
aqui, não consigo entender, quem não está aqui, com todo respeito, os
candidatos que disputaram a vaga em 2012, não estão aqui porque Deus não
permitiu, mas esse teve coragem, tem gente que é igual cachorro, só sabe latir,
não sabe dizer o que entende, o processo é democrático, estamos em uma
eleição, se candidatem, venha disputar uma vaga, tem gente aqui dentro que
não merece nem a cadeira que senta, sou sincero em dizer que não tenho
medo de dizer que não cai nesta cidade de paraquedas, quem me colocou aqui
foi o povo que acredita num processo democrático, gostaria de estender o
convite a todas as pessoas a voltarem terça-feira assistir a sessão novamente.
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Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite, sou professor com orgulho, diretor
com orgulho, 4 mandatos, respeito meus alunos, aceito vaias e reclamações,
eles me fizeram diretor por 12 anos, temos que mudar a política nacional, isso
é claro, no primeiro momento queria deixar uma proposta para que façamos um
documento de apoio ao retorno das horas extras aos funcionários, em nome de
todos os vereadores desta casa, que este documento seja feito amanhã para
que o prefeito volte a pagar as horas extras normais, e as não normais não
voltem a receber, tem servidores ganhando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em
hora extra, o resto dos funcionários ganhando valores baixos, temos que
ampliar o debate na cidade e colocar audiências públicas, sou vereador de
oposição, não adianta rir, trabalhei como oposição os 4 anos nesta casa e vou
continuar, não temo de vereadores aqui dentro, temos que mudar a
administração e ampliar o debate com audiências públicas, não deixar na mão
de políticos a situação da nossa cidade, terça-feira que vem, tem audiência
pública de finanças, venham para nossa sessão, à tarde, para que possam
discutir e debater os R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) que são
colocados em pauta na cidade, temos que discutir uma política voltada a
questão dos idosos, está na hora de discutimos os segmentos, cultura, esporte,
educação para tentar diminuir as diferenças nos bairros, está na hora de
defender efetivamente a população de Piraquara, não importa se somos ou não
contrários, temos que construir uma cidade para todos, vocês tem que ser
ouvidos, não são manifestantes, são alunos participando desse processo,
gostaria que minha escola fosse mais próxima e viria o Vila Macedo todo aqui
para estar junto com vocês, temos que mudar este país, diga não à reeleição,
obrigado.
Com a palavra vereador Zé Machado: Diga não à reeleição, vocês conhecem
o que é a reeleição? Esse que acabou de falar não a reeleição, ajudou a
reeleger o Beto Richa, esse cara que falou agora pouco, acabou de sair, eu
também ajudei, por isso, parabéns ao Beto Richa, temos asfalto em Piraquara
por causa dele, apoiado por este vereador que falou agora pouco que é contra
a reeleição, ele foi quantas vezes reeleito diretor da escola? Ele foi reeleito,
porque está enganando o povo? Ele é contra o terceirizado mas o filho dele é
terceirizado na Cohapar, ele é contra só quando é para os outros, quando é
para ele, é a favor, esta ai o santo de vocês, o cara que está manipulando,
então, está ai o companheiro de vocês manipulando algumas pessoas, a hora
extra, a maioria foi cortado através desse vereador que não tem um pingo de
respeito com a população, ele quer ser candidato a prefeito, que Deus ajude e
ele seja prefeito algum dia, nunca vai ser, ele não vai conseguir administrar o
município porque não tem carisma, não tem vergonha na cara para respeitar o
piraquarense, quero que ele seja um dia prefeito, então digo a vocês, estamos
aqui defendendo a população, não falamos para defender pessoas que vem
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manipular o povo de Piraquara, o que minha família me ensinou, irei ensinar
para os piraquarenses, não somos corruptos, não enganamos ninguém, sabem
que tem crise no país inteiro, agora, não sejam enganados por uma pessoa
que não tem conhecimento do município, então vejam bem, estão sendo
manipulados por uma pessoa que não tem conhecimento nenhum.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. presidente, vereadores, comunidade
presente, eu vejo o foco da discussão, é importante a presença dos alunos,
funcionários, professores, quando o Gilmar fala de corte de hora extra, ele é
claro, fala de cargos supérfluos, aquelas pessoas trabalhadoras merecem a
hora extra, quando ele fala na reeleição, é não reeleja prefeito, os outros
cargos são livres, é não reeleger cargo de executor, está aprovado que a
execução da reeleição não vem dando certo no Brasil, vocês sabem disso, o
que eu queria dar os parabéns a vocês, é que não são teleguiados por
ninguém, nem manipulados, são independentes e vem porque devem estar
juntos com o processo político, no ano de 2014, receita do município de
Piraquara R$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais), ano
de 2015, receita R$ 224.000.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões de
reais), estimativa desse ano R$ 233.000.000,00 (duzentos e trinta e três
milhões de reais), para saírem daqui refletindo, os asfaltos que estão falando,
não é com esta receita, passa por essa casa de leis, empréstimos endividando
essa cidade, passou no último dia R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)
para dar suporte a três ruas em calçamento, rua Barão do Cerro Azul, rua
Reinaldo Meira e rua Leônidas, não tem plano de ação nos demais bairros,
para isso que precisa dos alunos, para isso que precisa de audiência pública,
quando o Gilmar fez a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentarias, a maioria dos
vereadores aqui tiveram com ele nos bairros, jamais visto um presidente fazer
isso, a opinião do bairro é importante para a política, por isso vou dizer para
cada um, aqueles que não foram candidatos se integrem na política, vão para a
escola e façam um debate entre vocês, tragam o que a escola quer, não sejam
manipulados por ninguém, só assim através de vocês, dos filhos de vocês,
vamos ter uma cidade diferente, as vezes não temos todas as informações
precisas, procurem saber, os professores venham até a câmara, chamem o
presidente, os vereadores, peçam o que está sendo executado em receita, vou
dar uma receita só para vocês irem embora tranquilos e pensarem, sabem
quantos padrões têm na educação hoje? Sabem quantos tem dentro de um
prédio? 54 padrões, enquanto na sala de aula, tem dificuldade, sabem quantos
funcionários têm na garagem de Piraquara? Salvo aqueles com capacidade,
aqueles que vão na rua trabalhar, tem quase 10, não temos estrutura,
Piraquara é uma cidade pobre, porque nunca foi discutida no cenário nacional,
nem estadual, por isso é importante entrarem dentro do processo político e dar
a opinião de vocês, vocês aqui são importantes, o processo só vai correr se
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vocês estiverem próximos, se não vai acontecer o que estamos discutindo,
cidade-dormitório, 97% preservação permanente da qual não é discutida a
indústria limpa, na escola podem fazer propostas, por isso, independente da
divergência e opinião de cada um, cabe todos indo para casa com respeito,
princípio democrático, abraço a todos.
Com a palavra vereador Adriano: Boa noite senhor presidente, vereadores,
comunidade presente, em especial aos funcionários da prefeitura que se fazem
presentes, queria estender meu boa noite a senhor Marinete Gomes, mãe do
funcionário Jonathan que está aqui, Jonathan foi uma das situações que houve
em virtude do corte das horas extras, estamos falando da saúde de um filho
que sua mãe está ali, então gostaria que respeitassem, a senhora Marinete que
me desculpe, queria registrar o que está acontecendo com a senhora, não
estou podendo, a dor que a senhora sente com seu filho, queria estender meu
boa noite ao Maílson Rocha Barros, funcionário do quadro de vigias, que
trabalham diuturnamente protegendo o patrimônio da cidade, gostaria de
estender o convite a todos, dia 2 e 3 de julho vai ter o rally, gostaríamos de
estender o convite a todos, que se façam presentes, a todos uma ótima
semana, boa noite.
Não havendo mais nenhum inscrito, agradecendo a presença dos alunos do
Romário Martins, professor Natal, declaro encerrada a presente sessão.
Convocando a próxima regimentalmente para a próxima terça-feira. Para
constar. ______________________________________________________ eu
(Charles Eloy Santos) lavrei a presente ata).
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