CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 17ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia sete de junho 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 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, 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 “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. Agradecendo a presença de todos os presentes.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
vereador Adriano assuma 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
Adriano: Boa noite vereadores, comunidades aqui presentes agradecer a
presença dos ex-prefeitos João Guilherme e do Gabão. Gostaria de iniciar
minha fala com relação ao Piraquara Prev. tivemos uma reunião positiva na
manhã de ontem que avançamos de alguma maneira, estive também com o
prefeito falando a respeito desse assunto o qual se manifestou que será
retirado esse projeto que foi enviado a essa casa, e que o mesmo retornará
após a avaliação de todos os funcionários e todos os conselhos estejam à
vontade sendo que concorde gostaria de deixar registrado que será retirado
esse projeto e não tem data determinada para voltar a não ser a discussão com
os funcionários. Eu queria também fazer um convite dia dois e três o Rally na
nossa cidade de Piraquara estando o convite a todos para participar as
informações estão no site da Prefeitura e nos próximos dias será levado esse
projeto para as escolas para incentivar os alunos, gostaria também de mandar
um abraço a todos os vigias que se faz presente nos postos nesta noite fria em
especial ao meu amigo Maurício e ao Gílson e a todos os funcionários muito
obrigado.

1

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Com a palavra vereador Gilmar: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, o Valdeci do sindicato, ao ex-prefeito Gabão, aos servidores
presentes na figura do Vagner, aos vigias, aos alunos do colégio Gilberto do
Nascimento e aos representantes partidários presentes. Saibam a verdade
sobre as horas extras é uma garantia trabalhista, é direito do servidor, o corte
foi um ato administrativo da prefeitura. A atual gestão ultrapassou o limite de
51,30% (Cinquenta e um vírgula trinta por cento), com gastos com pessoal
estando atualmente com 52,18% (cinquenta e dois vírgula dezoito por cento),
conforme informações repassadas em meu gabinete, além da queda líquida da
cidade. A lei de responsabilidade fiscal é de 51,30% (cinquenta e um vírgula
trinta por cento) para gastar com pessoal uma vez que esse limite ultrapassou
algumas limitações foram impostas e no ano passado o tribunal de contas já
alertava o gestor no diário eletrônico doze vinte cento e vinte e dois reduza o
gasto com o pessoal, qual era a primeira atitude dessa gestão? Cortar cargos
comissionados, e não o fez. Fizemos sim uma indicação ao ministério público
em virtude das horas extras mas não aos servidores que trabalham
honestamente nesta cidade, de servidores que chegavam a ganhar R$
4.000,00 (quatro mil reais) em horas extras nessa cidade ganhavam sim o que
não era compatível aos seus setores fizemos sim essa denúncia mas não para
atrapalhar essa cidade só que veio a informação que tentaram contra minha
pessoa e conversei com o promotor que me deu um documento que esta aí e
entregaremos depois, o promotor disse o processo está em investigação ainda
não foi tomada nenhuma decisão. Fica muito bem claro senhores moradores,
senhores servidores, que isso é um ato desse desgoverno do prefeito
Marquinhos, um governo que não ouve, um governo que contratou mais de
cento e quarenta cargos em comissão que levaram mais de R$ 12.000.000,00
(doze milhões de reais) em cargos comissionados que usurparão de Piraquara
e sabem quanto foi gasto nas secretarias em horas extras servidores? R$
7.353.000,00 (sete milhões trezentos e cinquenta e três), vocês são em torno
de dois mil quinhentos e oitenta servidores, apenas cento e quarenta e três
levaram R$ 12.000.000,00 (doze milhões) e o R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos
e oitenta reais), é claro que nem todos recebem horas extras como a
educação, mas na educação foram gastos R$ 1.900.000,00 (um milhão e
novecentos mil reais) em horas extras em três anos de governo, e o resto foi
aonde? No gabinete da secretária fica a pergunta. A verdade é que o
desgoverno do Marquinhos está acabando com a nossa cidade e quem está
sofrendo com tudo isso são vocês, agora para encobrir a situação mandaram
um projeto de maneira sorrateira para essa casa que é Piraquara Prev. e
graças a vocês que vieram ontem aqui, bateram o pé e eles recuaram, porque
nós vereadores de oposição estaremos firme não vamos deixar mais levarem
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dinheiro da nossa cidade, cidadãos que vieram da cidade de Pinhais nem
sabem o cargo que estão exercendo efetivamente. Tem um secretário que
parou na frente da minha casa e perguntou como chegar na Festa Trentina,
estranho senhores, mas ele era o coordenador da festa, uma vergonha. Então
é o momento de transformação, temos que diminuir cargos comissionados
porque é isso que inchou a máquina pública da nossa cidade, estão fazendo
empréstimos em cima de empréstimo e quem vai ter que pagar somos nós e
principalmente esgotando os servidores dessa cidade, maquiaram essa cidade
de forma errada e prejudicial, a vocês muito obrigado.
Com a palavra vereador Baianinho: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, uma boa noite a todos. Aos nobres vereadores, Sr. Presidente eu
queria primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar
aqui, que estender o meu boa noite ao ex-prefeito Gabão que está presente
nesta casa, agradecer ao Rafael do PHS, do Gico e estendo meu abraço a
toda família Lorusso e também a todos os servidores que se faz presente
nessa casa, sobre esse coordenador da festa eu só quero dizer que ele foi
infeliz, tanta casa para ele parar e perguntar foi logo na casa do Gilmar, quero
dizer que esse prefeito Marquinhos mandou esse projeto para essa casa de
leis, o qual foi discutido na semana passada, o qual esse vereador votou
favorável, e pedimos para que o sindicato estivesse aqui para discutir esse
projeto, que é muito grande, é isso que eu falo nobre vereador Miguel, no qual
na segunda feira foi discutido, isso sim é o papel do sindicato. Quero dizer para
vocês que eu me orgulho desse prefeito, é o melhor prefeito, com todo o
respeito a vossa excelência Gabão que passou por essa cidade, o senhor não
chega nem perto desta administração da qual hoje se encontra, com todo o
meu respeito, mas o direito de se manifestar é de todos eu também tenho o
meu. O nosso prefeito está investindo R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
reais) nos funcionários públicos e mais vale-alimentação no qual que nenhum
prefeito que passou por essa cidade deu, não estou mentindo porque passou
por essa câmara e nós votamos. Quero dizer Miguel o que é o preço da traição,
garanto que o senhor não sabe dizer, mas eu quero dizer que aquele que trai
um dia pode ser traído, muito obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, comunidade aqui presente ao
ex-prefeito Gabão, quando se trata de um quadro geral de pessoas que
prestam serviços no nosso município que é o que estamos debatendo hoje o
assunto é muito sério, até o ex-prefeito Gabão estava me lembrando quando foi
mudado foi discutido dois anos para fazer os ajustes necessários e comecei a
lembrar que teve reunião até no San Remo com os funcionários com e a
gestão passada diferente do que está acontecendo hoje, o que aconteceu a
três dias atrás nesta casa foi uma vergonha, uma brincadeira com os

3

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
funcionários municipais do município de Piraquara, colocando processo para
votar nesta casa sem legalidade, só parou esse processo por que funcionários
ontem estiveram aqui, o pessoal do conselho deliberativo, comunicamos junto
com o vereador Gilmar que está aqui, o Valdeci (bocão), que estava um
processo errado nesta casa mesmo assim não fomos ouvidos, nem a comissão
de justiça e redação muito menos da presidência desta casa, naquele momento
nós pedimos que fosse retirado o processo da pauta e a Luciane está aqui e
sabe, alguns vereadores disseram: se houver discussão vamos votar, se não
houver vamos fazer diferente. Lembro de vereadores como pastor Valdeci que
não estava presente mas pediu para que retirasse o processo, vereador Erondi
também se manifestou que votava contra, resumindo, graças a eles, não,
graças a esse povo que veio ontem que falaram com propriedade o Cristóvão
chegou a divergir com Piraquara Prev. que não estão comunicando cadastro do
RH dos funcionários da rede municipal, não é o prefeito nem meia dúzia de
picaretas dentro de uma sala que vão decidir a vida de dois mil funcionários. Eu
ganhei para ser vereador, não prefeito, prefeito tem que executar, o prefeito
Marquinhos vai mal como vereador, professor, engenheiro, funcionário da rede
municipal, está se perdendo porque inchou a folha de pagamento cortando as
horas extras dos funcionários que precisam e que executam obras no nosso
município. Aquele que vem pisar no nosso solo e vai embora final de semana
não tem compromisso com as nossas crianças e com a cidade de Piraquara, o
Marquinhos não conseguiu discutir a contrapartida do complexo prisional, dez
mil e quinhentos internos dentro da nossa cidade, não consegue discutir com o
governo para trazer uma indústria para gerar emprego para nossa cidade, já
que estamos numa área de manancial, que prefeito é esse? Como amigo é
uma grande pessoa, mas como gestor é uma negação. Nós temos que discutir
a cidade com todos os Piraquarense que pagam os impostos, com a Sanepar,
as pedreiras, que isente a matéria prima que sai do município, mas que cobre
os cinco por cento que é de direito, é lei do artigo trinta e sete, por isso quero
dar os parabéns a todos os funcionários que estão aqui sabendo que não foi
colocado em votação, porque se não tivesse uma pressão dos funcionários,
não tinha vencido, termino nas explicações pessoais.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita como 1º
secretario vereador Maicon para fazer a chamada dos vereadores: Que assim
o fez, estando todos presentes. Com a ausência do vereador pastor Valdeci
justificada.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
081/2016: que assim o fez, Processo 081/2016, projeto de lei 071/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de
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R$ 1.512.00,00 (hum milhão quinhentos e dose mil reais), e dá outras
providências. Parecer favorável das comissões técnicas e competentes,
discussão global, votação simbólica, maioria simples 2ª discussão. O Sr.
Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei 071//2016,
aprovado em 2ª discussão: Autoriza a abertura de credito adicional
suplementar no orçamento do programa vigente no valor de R$
1.512.000,00 (Hum milhão quinhentos e dose mil reais), e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
082/2016: que assim o fez, Processo 082/2016, projeto de lei 072/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e dá outras providências. Parecer
favorável das comissões técnicas e competentes, discussão global, votação
simbólica, maioria simples 2ª discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em
discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. Projeto de lei 072//2016, aprovado em 2ª discussão: Autoriza a
abertura de credito adicional suplementar no orçamento do programa
vigente no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
083/2016: que assim o fez, Processo 083/2016, projeto de lei 073/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de
R$ 955.406,89 (novecentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e seis reais e
oitenta e nove centavos), e dá outras providências. Parecer favorável das
comissões técnicas e competentes, discussão global, votação simbólica,
maioria simples 2ª discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão,
projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem.
Projeto de lei 073//2016, aprovado em 2ª discussão: Autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor
de R$ 955.406,89 (novecentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e seis
reais e oitenta e nove centavos), e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
084/2016: que assim o fez, Processo 084/2016, projeto de lei 074/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de
R$ 472.700,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e setecentos reais), e dá
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outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas e competentes,
discussão global, votação simbólica, maioria simples 2ª discussão. O Sr.
Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei 074//2016,
aprovado em 2ª discussão: Autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento do programa vigente no valor de R$ 472.700,00
(quatrocentos e setenta e dois mil e setecentos reais), e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
086/2016: que assim o fez, Processo 086/2016, projeto de lei 076/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de
R$ 111.484,13 (cento e onze mil quatrocentos e quatro reais e treze centavos),
e dá outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas e
competentes, discussão global, votação simbólica, maioria simples 2ª
discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação,
vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei
076//2016, aprovado em 2ª discussão: Autoriza a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de R$
111.484,13 (cento e onze mil quatrocentos e quatro reais e treze centavos),
e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
068/2016: que assim o, Processo 068/2016, projeto de lei 058/2016,
iniciativa do Ver. Sidnei Cesar Mamede, que dispõe sobre: Denomina de
Geralda José de Souza e Silva, a rua sem denominação oficial, antiga rua 1
localizada no bairro Guarituba conforme croqui em anexo. Parecer favorável
das comissões Técnicas competentes, discussão global, artigo por artigo
votação simbólica maioria simples está em 1º discussão. O Sr. Presidente
coloca o projeto em discussão, em votação o projeto em votação vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem. Projeto de
lei 058/2016, aprovado em 1º discussão: Denomina a Rua Geralda José de
Souza e Silva, antiga Rua 1 localizada no bairro Guarituba conforme
croqui em anexo.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para fazer a leitura do processo
075/2016: que assim o fez o, Processo 075/2016, projeto de lei 065/2016,
iniciativa do Ver. Eugênio Huller, que dispõe sobre: Denomina de Rua Cecilia
Theodoro Dutra a Rua sem denominação oficial, localizada no bairro Guarituba
conforme croqui em anexo. Parecer favorável das comissões Técnicas
competentes, discussão global, artigo por artigo votação simbólica maioria
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simples está em 1º discussão, o Presidente coloca o projeto em discussão,
projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários que se
levantem. Projeto de lei 065/2016, aprovado em 1º discussão: Denomina de
Rua Cecilia Theodoro Dutra a Rua sem denominação oficial, localizada no
bairro Guarituba, e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
085/2016: que assim o fez, Processo 085/2016, projeto de lei 075/2016,
iniciativa do Ver. Pastor Valdeci, que dispõe sobre: Concede o título de
cidadão honorário do município: de Piraquara ao Sr. Pastor Pedro Amorim
Silva: Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão
global, artigo por artigo, votação simbólica maioria simples está em 1º
discussão. O projeto está em discussão, em votação vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem. Projeto de lei 075/2016,
aprovado em 1º discussão: Concede o título de cidadão honorário ao Sr.
Pastor Pedro Marcos Amorim Silva, e dá outras providências.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador Miguel: Sr.
Presidente, volto para falar que o município de Piraquara está largado porque
nós andamos por Piraquara e Piraquara não muda, falta representatividade,
falta discutir com o governo estadual, governo federal. Vou dizer, em 2001,
quando o Gabão era vereador, naquela época nós já falávamos o mesmo
discurso, discussão com a Sanepar, plano de saneamento veio para essa casa
e está na gaveta no ministério público, a prefeitura contratou uma empresa por
R$ 100.000,00 (cem mil reais), e fez o plano de saneamento e na minuta a
única vantagem que tem para nós piraquarenses é subir a taxa de esgoto nós
já pagamos um absurdo oitenta por cento da taxa de esgoto do talão de água
de nos Piraquarenses. Caberia ao prefeito junto com a comunidade e a câmara
um plano de saneamento bom por que eu digo, por que nos abastecemos toda
região metropolitana em água temos três barragens que muda o nosso clima
três vezes ao dia que pode trazer vários problemas de saúde, a temperatura
muda já na serra do mar com mais três barragens, nós temos esse problema
aqui em Piraquara e até hoje ninguém resolveu o problema de Piraquara, a
extração da água vai embora, complexo prisional o maior do estado, imaginem
várias penitenciarias em cima da bacia do Iraí, onde vem na torneira dos
Piraquarenses que tiraram a nossa água que vinha por gravidade da serra do
mar, e jogaram para estação de tratamento em Pinhais, quando vamos ter uma
discussão madura para nossa cidade já que o nosso município e de noventa e
sete por cento é área de preservação, será que pode construir penitenciarias
no nosso município, pode ter dentro das penitenciarias ter fábrica de sabão e
aqui não podemos fazer nada, por que não discutem o problema. No artigo
trinta e sete diz cinco por cento da exploração tem que ficar aqui em nosso
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território, nem os deputados federais que levam voto da nossa cidade não
discutem escolas profissionalizante para as nossas crianças. Quando a mãe
sai para o trabalho a criança fica na rua por que não tem tempo integral nas
escolas, as professoras que estão aqui sabem como é difícil, tempo atrás no
Guarituba uma professora foi esfaqueada pelo aluno dentro da sala de aula
quando vamos ter uma discussão maior, hoje nós temos uma cidade grande e
nenhum hospital para atender os Piraquarenses. Então eu quero agradecer a
todos os funcionários que estão aqui e temos que lutar sim pelos nossos
direitos, seria isso boa noite e muito obrigado.
Com a palavra vereador José Machado: Sr. presidente nobres vereadores,
população que aqui tem acompanhado a sessão, meu boa noite agradecendo
ao ex-prefeito Gabão, João Guilherme. Talvez o que a oposição fala jogando os
vereadores contra ao projeto dos servidores, jamais nós vamos contra os
servidores. Mesmo o vereador Miguel falando de quem votou contra os
servidores é mentira, a oposição não pode ser burra jogando os vereadores
contra a população, por que aqui nenhum vereador votou contra aos
servidores, agora dois ou três querem colocar a casa em cheque, isso é uma
mentira porque nós também somos trabalhadores, ex-Prefeito Gabão, essa
pessoa que agora mesmo falou que você nunca prestou, ex-Prefeito João
Guilherme, você também nunca prestou, e agora o Prefeito Marquinhos
também não presta, será que secou a teta, sabe quem presta é o nosso
querido que já está morto que é Sr. Alceu Zielonka porque ele não está mais,
senão ele também não prestava. Eu acredito que não é um ou dois que vão
fazer a diferença aqui, porque a oposição quer dar um nó na nossa cabeça e
na de vocês também, então não acredite, porque a falsidade existe aqui dentro
e fora da nossa cidade, uma boa noite a todos.
Com a palavra vereador Gilmar: Bem, graças a Deus existe oposição neste
país, porque senão iríamos ser engolidos por uma administração que só faz
contra o servidor público e contra a cidade em benefícios próprios. Administra
com Pinhais, Piraquara tem que ser Piraquarense, chega de Pinhais
administrar a nossa cidade, temos que ter uma política sindical inteligente, é
por isso que me lancei candidato a Prefeito dessa cidade, porque temos que
discutir um plano fiscal para atrair empresas para nossa cidade, me digam
quais as empresas atraídas para nossa cidade, só vemos empresas fechando,
não existe política voltada para os jovens da nossa cidade, está aqui a
professora do colégio Gilberto do Nascimento, nossa cidade teria que ser o
celeiro de jovens capacitados, não tivemos capacidade para isso na atual
gestão e nem nas anteriores e que ficam fazendo política em quatro paredes
achando que vão ganhar as eleições. Fiz alguns dias atrás um fórum de ideias
e vieram em torno de setenta empresários para discutirmos o futuro da nossa
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cidade, temos que pensar um plano para os servidores, professores a
construção de escolas fazer um choque de gestão na atual administração,
fazer uma limpa, nem festa do carneiro tem mais, temos que pensar diferente,
temos que ter pessoas diferentes. Piraquara tem que deixar de ser cidade
dormitório, temos que diminuir a violência nas escolas, como podemos
melhorar quando se criam uma quantidade enorme de chefes os quais nem
sabem para que servem, pessoal, incharam a nossa cidade, estão destruindo o
nosso município, só nós vamos fazer a diferença em Piraquara, quando estiver
perto de dois de outubro vamos ter vários debates com várias propostas, muito
obrigado.
Com a palavra vereador Baianinho: Sr. Presidente eu quero dizer que a
solução não está no falar, mas no administrar, com respeito ao ex-prefeito João
Guilherme, ao ex-prefeito Gabão e Sr. Gil Lorusso e o falecido, a política
pública nunca foi discutida, mas quero dizer com todo respeito a ex vossa
excelência Gabão, aqueles que comeram na tua mesa hoje estão cuspindo, eu
não comi e nem vou comer, na gestão do Sr. João Guilherme muitos falam mal
dele, é quando seca o leite os bezerros ficam chorando pela cidade, isso é uma
vergonha, eu nunca precisei chorar ao Prefeito para ter algum benefício,
porque fui eleito junto com ele, agora tem alguns que quando cai migalhas da
mesa vai lá e varre, é lamentável senhores, então nunca vai ter um Prefeito
bom nesta cidade, garanto que se eu fosse Prefeito desta cidade eu tentaria
mudar a situação desta cidade, mas tem alguns que não teve a coragem como
ex vossa excelência de discutir a política pública da nossa cidade, tem que
discutir com todos, não com essa meia dúzia de pessoas que vem buzinar
aqui, buzinar no meu ouvido, não precisa vocês gostarem de mim, é deixar eu
gostar de vocês, muito 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 (Charles Eloy
Santos) lavrei a presente ata.
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