CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 16ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 4ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia vinte e dois de novembro 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 e a presença dos demais vereadores: Adriano
Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes,
Gilmar Luís Cordeiro, José Eugênio Huller, José Machado, Sidnei Cesar
Mamede 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, 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.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
1º secretario vereador pastor Valdeci 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
pastor Valdecir: Sr. Presidente, vereadores, senhoras e senhores nominados,
creio que nas explicações pessoais terei mais tempo, mas quero falar um
pouco da presidência, mas agora gostaria de agradecer aos profissionais da
saúde, na pessoa da Maristela, queremos agradecer, a saúde é um desafio
nacional, não é fácil gerir, o pais passa por problemas, no nosso município
nunca vai agradar a todos e sempre vai ter um momento eu haverá deficiência,
falta recurso e outras coisas, o que observamos aqui é que desde que a
Maristela chegou, admirei a atitude da assistente social Cristina em relatar que
ela se sentiu honrada em ser prestigiada e isso é extensivo aos funcionários,
mesma coisa a Maristela, tudo que ela conseguiu foi junto aos funcionários, ao
entregar a moção a ela, entregamos a todos os funcionários, temos aqui a
secretaria de educação Carla, outro desafio no pais, nosso município tem sido
um exemplo justamente pela qualidade dos funcionários, quando a secretaria
Loereci passou o trabalho para a Carla, não mudou nada, homenageamos elas
e a todos os funcionários da educação, ninguém faz nada sozinho, como na
casa, quando alguém faz um projeto não é só para este vereador, é um
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conjunto, me sinto honrado em poder prestigiar certas pessoas e deixar
registrado o trabalho de cada um, desde o trabalho mais simples até aquele
que tem uma responsabilidade muito maior, seria isso, nas explicações falarei
sobre a outra questão que mencionei.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade
nesta tribuna, se não fosse ele, jamais estaria aqui, quero agradecer a
presença de todos, secretaria Maristela, minha amiga Jô e nossa outra amiga
Carla, presidente Rivas DM da cidade, Aroldo, Kelvin, João, Guaraça e nosso
vereador eleito para a próxima gestão pastor Guanair e o assessor do irmão
Jeremias. Estava ouvindo quando o pastor Valdecir falou da saúde, quero
estender meu abraço especialmente a secretaria Maristela e também a Jô
porque não é fácil tocar uma secretaria da saúde dentro de um município com
110 mil habitantes, mas ela mostrou com todas as dificuldades, superação,
conseguir ajustar o sistema da saúde, a Maristela veio para o município
administrar a secretaria de saúde e ela teve um sucesso grande, muitos não
veem desta forma, muitos falam o que não devia mas eu quero dar os
parabéns a ela, foi uma das grandes secretarias que andou na cidade,
secretaria de desenvolvimento econômico, secretaria de obras do Eduardo que
teve um manejo grande na cidade, gostaria de pedir ao prefeito que esta
secretaria de saúde continuasse com essa secretaria e todos os outros
profissionais lá dentro, fui muito bem atendido, não deixou em momento
nenhum os moradores de Piraquara, tiveram uma atenção especial da
secretaria, parabéns a equipe da saúde, ao prefeito que soube escolher, a
equipe que foi montada lá dentro, é orgulho para qualquer funcionário ter uma
equipe dessas, não estou enchendo ego, estou falando a verdade, essa mulher
fez um trabalho fantástico, se não temos um desenvolvimento melhor é
questão financeira, porque capacidade tem de sobra naquela secretaria, desde
as pessoas que varrem o chão lá dentro até o primeiro andar onde a Jô fica, o
Marcelinho saiu vereador da cidade, gostaria que ele sentasse naquela cadeira
e defendesse a saúde com unha e dente como ele sempre fez, parabéns a
secretaria e ao prefeito que teve esta escolha, muito obrigado.
Com a palavra vereador Miguel Scrobot: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade, a LDO está aí, gostaria que o pastor Valdeci da comissão,
pudéssemos sentar e antecipar, no regimento é até dia oito, de repente alguém
quer apresentar emenda, queremos fazer o trabalho para antecipar um pouco.
Quando o Baianinho fala dos funcionários, aquele que tem capacidade, vai ser
bom em qualquer lugar, a Maristela levou sorte em ter funcionários com
capacidade, Joceli, Rosangela, vários nomes, Piraquara é uma cidade de 110
mil habitantes, contrapartidas são pequenas porque ninguém briga por elas,
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poderíamos ter muito mais dinheiro se brigassem pelas contrapartidas,
complexo prisional com 10 mil detentos e não dá uma contrapartida para
Piraquara, a Sanepar com R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) por
ano de renda bruta, R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) de renda
liquida, e não tem contrapartida, exploram as pedreiras a 70 anos e não
conseguimos fazer uma manilha em Piraquara, já passou Gabão, Joao
Guilherme, Gil Lorusso e não conseguiram, se chamassem o governo para a
conversa, o governo só explora Piraquara, a não ser esta duplicação, de resto
não faz nada, Piraquara fica largada, a não ser as casinhas germinadas, não
tem estrutura, educação, saúde, saneamento, hoje Piraquara tem escola com
300 alunos mas sem esgoto, passou processo por aqui e graças ao juiz e o
promotor que deram uma canetada, e caiu, a Sanepar explorou por 37 anos e
não fez esgoto, o compromisso era em 77 quando o prefeito era Luís Cassiano,
era esgoto 100%, até hoje nenhum prefeito colocou a empresa no lugar, estão
trilionários, ganharam tanto dinheiro e deixam nos largados, independente de
sigla, a cidade de Piraquara não é minha e sim de todos que vieram para cá, o
prefeito Marquinhos repense nessas questões da Sanepar, os vereadores que
vão ficar aqui que não deixem passar essa concessão, a Sanepar ganha
dinheiro e não dá para Piraquara o que a população merecia ter, os esgotos
estão a céu aberto, que o Marquinhos consiga conscientizar com os
vereadores, gostaria de agradecer a presença de todos, termino nas
explicações pessoais.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, boa noite, toda
a mesa, secretario Rivas, Maristela, Carla, internautas, população, ocorreu no
domingo passado a 11ª caminhada internacional da natureza, quero agradecer
a IPVET, atua próximo ao volteio, abriu suas portas para que pudéssemos
transitar dentro de seu espaço, Lara CT Bueno do diretor de eventos Marcos
Bueno, Ademir Jess e Ademir Filho abriram as porteiras da propriedade, grande
coração dessas pessoas, muitas pessoas estranhas passando por suas
propriedades, o prefeito Marquinhos confiou este projeto a nos, secretario
Rivas, Jeferson Favoreto, secretário de desenvolvimento com toda a equipe
colocou as mocas fazendo cadastro, toda a estrutura, comando do BPGD na
pessoa do Major Neto, efetivo da equipe Giro que nos acompanhou o dia todo,
entrando com as motos nas trilhas, foram tão bem abertas que as motos
puderam transitar, Rotary na pessoa do Aroldo, Wilson, Mario, então, nossos
agradecimentos, EMAPER que ofereceu seu apoio e pôr fim aos mais de 800
participantes, uma das mais belas caminhadas que tivemos, dia maravilhoso,
temperatura agradável, 12 km, fiquei triste porque fizemos o convite e não
tivemos a presença de nenhum dos nobres, mas tenho certeza que na 5ª
pedalada o nosso presidente desportista estará presente, 23 km, toda a
estrutura necessária estará à disposição, tivemos no domingo passado vários
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municípios representados, grupos de fora, caminhantes de outros países, isso
nos deixa gratificado pelo sucesso, fica nosso convite para que os vereadores,
Erondi com a cargueira, então está feito o convite, o site da prefeitura já tem o
link, teremos o apoio da secretaria de saúde com a ambulância, seria isso,
obrigado.
O Sr. presidente convida o presidente do Rotary Aroldo Biss para falar da
comemoração em 24/11 do “DIA DO RIO, que assim o fez.e passa ao
momento de homenagens convidando as homenageadas para a entrega da
Moção de Aplauso propostas pelo pastor Valdeci para Juceli, Maristela, Carla.
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 Maicon, Adriano
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo nº.
139/2016: Processo n.º 139/2016: Projeto de Lei nº. 117/2016, iniciativa do
Executivo Municipal que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 352.443,70 (trezentos
e cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos)
e dá outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global, votação 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. 117/2016 aprovado em 2º discussão: Autoriza abertura de
crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
352.443,70 (trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta e
três reais e setenta centavos) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº
145/2016: Processo nº. 145/2016 Projeto de credito legislativo nº. 011/2016,
iniciativa Presidente da mesa executiva que dispõe sobre: referendo o convenio
005/2016 firmado entre o município de Piraquara, através da secretaria
municipal de assistência social e ao Instituto Betania de Ação social Ribas: e da
outras providencias Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global, votação 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. 117/2016
aprovado em 2º discussão: Referendo o convenio 011/2016 firmado entre
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o município de Piraquara, através da secretaria municipal de assistência
social e ao Instituto Betania de Ação social Ribas: e da outras providencias.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº
132/2016: Processo nº. 132/2016 Projeto de decreto legislativo nº.
010/2016, iniciativa Presidente da mesa executiva que dispõe sobre: referendo
o convenio 004/2015 firmado entre o município de Piraquara, através da
secretaria municipal de assistência social e a fundação meninos e meninas de
rua profeta Elias de quatro pinheiros: e da outras providencias 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 010/2016 aprovado em 1º
discussão: referendo o convenio 004/2015 firmado entre o município de
Piraquara, através da secretaria municipal de assistência social e a
fundação meninos e meninas de rua profeta Elias de quatro pinheiros: e
da outras providencias
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº.
146/2016: Processo nº. 146/2016 Projeto de decreto legislativo nº.
012/2016, iniciativa Presidente da mesa executiva que dispõe sobre: referendo
o convenio 006/2016 firmado entre o município de Piraquara, através da
secretaria municipal de assistência social e a Associação beneficente São
Rock: e da outras providencias 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. 012/2016 aprovado em 1º discussão: referendo o
convenio 006/2016 firmado entre o município de Piraquara, através da
secretaria municipal de assistência social e a Associação beneficente São
Rock: e da outras providencias
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº.
147/2016: Processo nº. 147/2016 Projeto de lei nº. 123/2016, iniciativa
executivo municipal que dispõe sobre: Altera a redação dos artigos 151, 171,
210 do caput parágrafo único altera o anexo 5º e 6º da lei municipal 573/2001:
e da outras providencias 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. 123/2016 aprovado em 1º discussão: Altera a redação
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dos artigos 151, 171, 210 do cafti parágrafo único altera o anexo 5º e 6º da
lei municipal 573/2001: e da outras providencias
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo 149:
Processo 149/2016: Projeto de Lei nº 124/2016, iniciativa do Executivo
Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional especial no
orçamento programa vigente no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e
quinhentos reais) e dá outras providências. Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global, votação simbólica maioria simples 1º
discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação,
vereadores favoráveis sentados contrários que se levantem. Projeto de Lei nº
124/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza abertura de crédito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
152/2016: Processo 152/2016: Projeto de Lei nº. 127/2016, iniciativa do
vereador Josimar Froes que dispõe sobre: Concede o titulo de cidadão
benemérito do município de piraquara à Srª. Ernestina Baron de Barros (dona
Dinda). Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão
global, votação simbólica maioria simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca
o projeto em discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados
contrários que se levantem. Projeto de Lei nº. 127/2016 aprovado em 1º
discussão: Concede o titulo de cidadão benemérito do município de
piraquara à Srª. Ernestina Baron de Barros (dona Dinda).
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
153/2016: Processo 153/2016: Projeto de Lei nº. 128/2016, iniciativa do
vereador Josimar Froes que dispõe sobre: Concede o titulo de cidadão
honorário do município de piraquara à Sr. Milton Martins de Barros. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global, votação
simbólica maioria simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em
discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados contrários que
se levantem. Projeto de Lei nº. 128/2016 aprovado em 1º discussão:
Concede o titulo de cidadão honorário do município de piraquara à Sr.
Milton Martins de Barros.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº.
154/2016: Processo nº. 154/2016 Projeto de lei nº. 129/2016, iniciativa
executivo municipal que dispõe sobre: Altera a redação do artigo 1º da lei
municipal nº. 1558/2016: e da outras providencias Parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global artigo por artigo votação
simbólica maioria simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em
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discussão, o projeto em votação vereadores favoráveis sentados contrários que
se levantem. Projeto de lei nº. 129/2016 aprovado em 1º discussão: Altera a
redação do artigo 1º da lei municipal nº. 1558/2016: e da outras providencias
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
156/2016 Processo 156/2016: Projeto de Lei nº. 131/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$ 36.000,00 (trinta e
seis mil reais) e dá outras providências. Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global, votação simbólica maioria simples 1º
discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação,
vereadores favoráveis sentados contrários que se levantem. Projeto de Lei nº
131/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$
36.000,00 (trinta e seis mil reais) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
157/2016 Processo 157/2016: Projeto de Lei nº. 132/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) e dá outras providências. Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global, votação simbólica maioria simples 1º
discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação,
vereadores favoráveis sentados contrários que se levantem. Projeto de Lei nº.
132/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais) e dá outras providências.
E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador
Eugenio: Boa noite sr. presidente, vereadores, Maristela, Carla, Jô, Aroldo,
Wilson, Mario Lucas presidente da capela, Rivas, Kelvin. Tenho uma emenda a
respeito do posto do Detran, tive um trabalho com eles, dia de chuva é um
sofrimento, quero fazer uma cobertura na frente, para terem mais espaço,
parabéns ao pessoal, a emenda, podem ter certeza, vamos tomar as medidas,
quero agradecer a presença dos vereadores que estavam aqui, Guanair e
Jeremias. Fazemos os requerimentos e temos uma responsabilidade grande,
quando não é asfaltado, pedimos patrolamento, rolo, agora com o asfalto, a
reclamação é lombada, é um absurdo, cacete num carro, esbarra em outro,
Araçatuba está fora de série, meu carro está sem espelho, fazer o que, faz
parte, vamos colocar lombada, pedir urgência ao prefeito, acredito no
secretario, no prefeito que vem fazendo a diferença e vai fazer muito mais,
então os requerimentos são feitos em cima da necessidade de cada um nos
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bairros, tenho agradecimento no que foi feito, na saúde tem muito
agradecimento, muitas cartas de pessoas que querem agradecer, se fosse para
o prefeito também teria muitas cartas, ele mudou a cara da cidade, transformou
o Bela Vista, não agradeci o prefeito em hipótese nenhuma, nem secretário, é
obrigação de fazer, agora venho agradecendo o prefeito pelos 3 anos e meio,
não agradeci nenhum dia, isso que vou fazer nesses outros quatro anos, vou
fazer meu trabalho muito mais forte, mostrando o porquê eu voltei, seria isso,
muito obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, estendo meu abraço ao meu irmão em Cristo, Jeremias, quero
desejar muito boa sorte, que Deus o abençoe e vossa excelência não honre só
o povo que acreditou em ti, mas primeiramente honre a Deus que lhe permitiu
chegar até aqui. Eugenio, meu parceiro, irmão, PHS, lutamos juntos, ele fica,
eu saio e assim a vida continua, sempre agradeci, fiz agradecimentos aos
secretários e ao prefeito, sou muito grato, não pelo que o prefeito, secretaria,
funcionários me deram, mas sim pelo que eles tem feito a população, cada um
tem uma maneira de trabalhar, já me chamaram de puxa saco aqui dentro, mas
você nunca puxa aquilo que o cara não tem, esse prefeito, esses vereadores
mostraram pelo que veio, e a população mostrou que a maioria destes
vereadores tinham que sair, mas isso é democracia, Joao Carlos veio disputar
a eleição dentro do PHS pela primeira vez e fez quase 700 votos, daqui a
pouco é a vez dele, estamos num município carente, mas se souber trabalhar
igual a secretaria de saúde, o pouco que temos, dá para fazer alguma coisa, o
Girlei na secretaria de obras foi um cara que teve capacidade imensa, agilidade
para gerenciar aquela secretaria que não é fácil, 13 vereadores cobrando ele, o
desenvolvimento econômico, tinha uma secretaria de indústria e comercio que
só tinha uma mesa e um secretário, em todas as gestões que passaram, veio o
Marquinhos e vossas excelências nesta casa, vejam o tamanho da secretaria
agora, o potencial, quero dar os parabéns ao prefeito mas não posso esquecer
de dar os parabéns ao Laldir que trocou aquela secretaria, não sei porque saiu
de lá, mas o nosso DM pegou e tocou a secretaria, isso é mostrar que faz jus
ao salário que ganha, para ser secretário não precisa ser advogado, isso ou
aquilo, tem que ter competência e todas as secretarias do governo mostraram
a competência, olhem o posto do Detran, o Kelvin esta lá, mais um pessoal lá
dentro, estão fazendo diferença, se não fosse o prefeito colocar alguém com
visão la dentro para tocar aquele posto, não iria, como demais secretarias, isso
que precisamos ter, visão política, muitas vezes não fazem política pública,
mas se continuar assim, dá para fazer muito bem, competência, sabedoria, isso
que quero deixar, parabéns a secretaria de saúde, secretaria Carla da
educação que tomou posto de uma secretaria que teve uma grande secretaria,
mas já quero deixar meus parabéns a você, sem conhecer seu trabalho, se
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esta lá é porque tem competência, assumiu a secretaria de uma secretaria
Loereci, que Deus abençoe a todos, Sr. presidente obrigado.
Com a palavra o Vereador pastor Valdecir: Sr. presidente, senhoras e
senhores, já nominados, deixo registrado nosso agradecimento ao Major Neto
e a polícia militar pelo trabalho feito na cidade, estivemos conversando com ele
que foi muito pronto, atencioso, estava relatando algumas ações dentro da
cidade, a polícia está sempre na rua, não consegue dar conta de tudo, mas se
olharmos bem, temos um município privilegiado neste momento, estão
recebendo mais 3 viaturas que vai facilitar, o vereador Josimar estava conosco.
Eu precisava que uma pessoa estivesse presente, estão falarei sobre a
presidência em uma outra sessão, numa eleição para presidente passada,
estivemos uma votação acalorada, mas gostaria de deixar claro que não há
necessidade de fazer conversas, apostas, política é complicada, me colocaram
numa chapa, conversando com uma pessoa, me perguntaram desta chapa,
então esclarecerei certo em uma outra sessão, nesta época todo mundo
conversa, a porta de nosso gabinete estará sempre aberta, sempre joguei
limpo, tenho algumas amizades aqui, alguns eu defendia, acreditava e me
desapontei, então gostaria que meu nome não ficasse ventilado, não quero me
desgastar, não estou preocupado, só não quero que fiquem fazendo fofocas,
então esclarecerei melhor em uma outra sessão, a princípio seria isso, boa
noite a todos, parabéns a Dr., a Carla, e a todos que estão presente aqui
assistindo a sessão, que Deus abençoe a todos e boa noite.
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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