CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 17ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 4ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia vinte e nove 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 doze 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. E convida o ex vereador Irone e
o futuro vereador Evandro para fazer parte da mesa.
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 solicita a todos para fazer um minuto de silencio para
homenagear aos Chapecoenses pela tragédia do dia de hoje. E ler ma
homenagem da tia Jaque.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
pastor Valdecir: Sr. presidente, vereadores, senhoras e senhores, neste dia
frio, espiritualmente falando, solidariedade a estas pessoas que perderam a
vida, quantas outras mais perdem a vida e não chegam a nosso conhecimento,
e isso talvez não nos choque, então fica nossas condolências a todos aqueles
que sentiram a dor dessas famílias, que Deus conforte o coração daqueles que
ficam. Nestes dias, vamos homenagear algumas pessoas, a comunidade
espera um bom retorno, quando ele vem, normalmente dizemos que não fez
mais que obrigação, é verdade, mas tem aquilo da honra, hoje vamos
homenagear algumas pessoas, é simples, mas vai ficar gravado, então quero
parabenizar a estas pessoas que vão receber esta moção, fizeram um trabalho
digno, a Rosangela Mendes pelo fato de ser funcionário pública e estar se
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aposentando, acompanhei sua caminhada, seu dia a dia e achei que seria de
bom tamanho lembrarmos dela, nunca ouvimos uma reclamação dela, sempre
as pessoas a respeitaram então ela vai deixar saudade no seu local de
trabalho, ela continua ajudando pessoas através do evangelho, então seria
isso.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite, vereadores, todos os presentes,
dia de pesar para a população brasileira, não acreditei no que estava ouvindo
nos noticiários, maior acidente com uma delegação esportiva, infelizmente,
acontece, mas que eles possam receber todo o apoio, que esses corpos
venham rapidamente para o pais, tinha algumas pessoas nas redes sociais
criticando o porque estávamos falando, mas temos que ser solidários, um clube
de futebol que em 9 anos se destacou a nível nacional, começou na quarta
divisão, foi subindo e agora estava na final da sul americana, time que me atrai
por ser verde e branco, sou coxa branca, infelizmente a fatalidade levou esta
equipe, mas vamos guardar boas lembranças. Não podemos deixar de
destacar nesta semana a morte de Fidel Castro, ex-presidente de Cuba,
arquipélago de 110.000 km², Paraná tem 199.000 km², arquipélago menor que
nosso estado, conseguiu se sobressair na educação, não existe analfabetismo
naquele pais, claro que veio de uma ditadura, mas um pais que conseguiu em 3
olimpíadas ficar entre os 10 países mais fortes a nível esportivo, conseguindo
em 1992 a 14 medalhas de ouro, isso nos remete a pensar que educação e
esporte devem ser valorizados, se Cuba conseguiu se destacar mundialmente
não tendo indústria, imagina se nós tivéssemos, imagina a potência que
seriamos, gastamos milhões de reais e tivemos um rendimento muito abaixo
nas olimpíadas, precisamos de investimento na área de esporte, um homem
que conhece bem esta questão de Cuba, é o Erondi, sabe do que estou
falando e sabe do grande potencial que Cuba foi e é, com poucos recursos,
mas investindo na educação de base, é o que falta no nosso pais, para que
possamos ter jovens inteligentes, claro que não com regime socialista, vivemos
no capitalismo, gostaria também de deixar um abraço ao meu amigo Henrique
do PR, estaremos juntos construindo um trabalho a nível de Piraquara,
obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. presidente, nobres vereadores,
comunidade, internautas, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar
aqui, não poderia deixar de agradecer o prefeito Marquinhos, teve a honra de
fazer a pavimentação na Planta Santa Catarina, quero agradecer a COMEC e a
URBS porque estendeu a linha de ônibus para aqueles moradores, quando
nasce a criança, todos querem ser o pai, mas o pai sou eu, quem fez foi eu.
Quando falamos de tragédia, isso não me assusta mais, estamos chegando ao
fim do tempo, apocalipse, quero dizer, meus sentimentos a estas pessoas,
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nada mais nada menos que o encontro diante de Deus, Salomão falava que é
muito melhor estar num velório do que em uma casa de festa, quando você vê
a pessoa no caixão é um momento de reflexão, porque algum dia estaremos no
lugar, isso que precisamos avaliar e dizer, quando tivermos a oportunidade, não
deixar de dizer que amamos até nosso inimigo, temos oportunidade de dizer
quando temos vida, depois que estamos no caixão nada mais nos podemos
fazer, temos que refletir, o que fazemos no dia a dia? O que procuramos fazer
para nossos irmãos? A palavra de Deus diz que nós precisamos amar até
nosso inimigo, é complicado e difícil, então que esta tragédia, cada um que vai
subir aqui e falar sobre isso, avalie, sempre disse que nossa vida é como uma
roda gigante, muitas vezes tem gente em baixo e gente em cima, a tendência é
que o que alguém fazer lá em cima, atingir a cabeça de quem está em baixo,
mas a roda gira, quem está em cima vai para baixo e quem está em baixo vai
para cima, seria isso, obrigado.
Com a palavra vereador Adriano: Boa noite sr. presidente, vereadores,
comunidade, dia triste devido a este acidente, todos os admiradores do futebol
hoje estão de luto, imagino a dificuldade de uma família ter uma notícia da
forma que teve, de repente em um segundo tudo se tornou em uma história
triste, um time de Santa Catarina nunca tinha chego tão longe em uma
competição e ficou marcado desta maneira, então deixo meus pesares as
famílias. Quero fazer homenagem as pessoas que acho importante no mundo
do cavalo, sempre que posso ajudar a organizar cavalgadas, eu ajudo, prazer
que adquiri a pouco tempo, me arrependo de não ter ouvido o Nadico Belão,
que me ensinou a gostar, eu tinha uma moto de trilha e ele sempre me falava
para comprar um cavalo, não tive o prazer de andar com ele, em espírito ele
sempre nos acompanha, se você for acompanhar, o desenvolvimento da
humanidade se deve ao cavalo, desde a agricultura, agora nos esportes, temos
um outro vereador admirador do esporte, Maicon, Erondi já foi, mas já está um
pouco menos, essa idéia partiu para fazer homenagens a algumas famílias que
tenho admiração, cada uma das pessoas que observei, incentivadores,
ferrador, transporte, cabaneiro, família que vai, movimento do cavalo é familiar,
então eu fiz esta homenagem, gostaria de não deixar passar em branco o
reconhecimento do trabalho por manter a cultura do cavalo no nosso pais,
obrigado.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores comunidade
presente, boa noite, hoje com tristeza, onde é minha terra natal, Santa
Catarina, pais todo está de luto, uma fatalidade, tirou um plano de jovem, minha
terra, é triste para nos brasileiros, para nós que gostamos do esporte, a vida
bloqueou um time que estava lá em baixo com tanta dificuldade para subir e
conseguiu, agora teria a oportunidade de ser campeão, voto de pesares, não
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só para os vereadores, mas repórteres, Caio Junior, companheiros que
estavam juntos, então não é fácil para a gente, o filho estava indo com toda
aquela garra, queriam a vitória, voltaram dentro de um caixão, o mundo está de
luto, Estados Unidos parado por causa desta fatalidade, não é porque estou
aqui, tenho o sangue catarinense, a tia Jaque, que o presidente leu ali, o povo
catarinense que está assistindo, estamos aqui para dar a nossa parte. A
respeito do Adriano, o Lítio, não está bem de saúde também, torcemos para
que melhore, seria isso, obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. presidente, vereadores, comunidade,
concordo com o Zé Machado, o Gilmar fez uma moção bem feita, Baianinho
falou para refletirmos, e agora é a hora, Caio Junior daqui do Paraná estava
junto, uma tragédia deste tamanho, precisamos pensar, não somos nada,
estamos aqui e daqui a pouco não estamos mais, pedimos a Deus que conforte
o coração dessas pessoas, pedimos que Deus ilumine a todos, é uma
sensação ruim até para a gente que é distante, vai fazer falta, estavam
representando o pais lá fora. Quando o Baianinho fala das ruas asfaltadas,
parabéns, acho que muitas ruas são com empréstimo financeiro, quero dar os
parabéns por conseguir este empréstimo, Josimar próximo ano é vice prefeito,
acredito que o município está engessado, vinha de dívida, passou empréstimo
financeiro, a capacidade está esgotada, no próximo mandato o prefeito vai ter
pouca coisa, no primeiro ano de governo ainda vai acontecer alguma coisa,
depois não vai ter nada, o município está todo engessado, crise no Brasil,
temos as pedreiras e a água na exploração, temos um complexo prisional sem
contra partida, não tiveram capacidade de chamar o promotor do meio
ambiente para atrair uma indústria e gerar emprego, todos pedindo emprego, e
nosso prefeito não conseguiu discutir emprego, o asfalto foi empréstimo, uma
cidade sem remédio, gasta muito na saúde e não oferece nada aos
Piraquarenses, seria isso, termino nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo senhor presidente, vereadores,
comunidade, internautas, todos mencionados, boa noite, serei breve, todos já
falaram o essencial em relação a tragédia que aconteceu, não poderia deixar
de mencionar o Luís Carlos, ou melhor, Caio Junior, jogou no meu time, Paraná
Clube quando ganhava quase tudo aqui, época de 90, como todos sabem, a
carreira futebolística acaba rápido, como todos sabem, se firmou como técnico
e conseguiu levar a equipe do Paraná a libertadores, nesta época, eu o
conheci, trabalhei como segurança no Paraná Clube, assim que foi fundado
depois das fusões, enfim, pessoa humilde, trabalhadora, conselhos
maravilhosos, após o discurso de outros vereadores, realmente, temos que ter
uma reflexão, jovens, sonhos, enfim, Deus precisa dos bons e eles estão indo,
então uma belíssima mensagem da Tia Jaque, eu participo de um grupo
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familiar que acaba de postar fotos e alguns vídeos, acho desnecessário,
apelativo, quero pedir aos nossos amigos que não compartilhem estes vídeos,
vamos nos apegar a nosso Deus, que acalante o coração dessas pessoas que
estão enlutadas, ao invés de compartilhar, vamos rezar, pedir a Deus que nos
conduza a um bom lugar e acalme o coração destas pessoas, obrigado.
O Sr. Presidente agradece e convoca para o momento de homenagens
convida o vereador Adriano para a entrega das moções de aplauso ao Sr.
Alecson, Alaor, Alexandro, Arildo, Danilo, Eliseu, Amilton, Marcilio, Marcelo,
Djonatan, Rosangela e Margarida.
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 do vereador Mamede.
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, 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 decreto legislativo nº. 010/2016
aprovado em 2º 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, 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
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de decreto legislativo nº. 012/2016 aprovado em 2º 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, 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 projeto de lei nº. 123/2016 aprovado em 2º discussão: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
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 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 projeto de lei nº. 124/2016 aprovado em 2º 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 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
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favoráveis sentados e contrários que se levantem. Projeto de projeto de lei
nº. 127/2016 aprovado em 2º 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
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 projeto de lei nº. 128/2016 aprovado
em 2º 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, 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 projeto de lei nº. 129/2016 aprovado em 2º
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 artigo por artigo 2º discussão.
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 projeto de lei nº. 131/2016 aprovado em 2º discussão: Autoriza abertura
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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 artigo por artigo 2º discussão.
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 projeto de lei nº. 132/2016 aprovado em 2º 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.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
151/2016 Processo 151/2016: Projeto de Lei nº. 126/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 567.000,00
(quinhentos e sessenta e sete 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, o projeto em votação vereadores favoráveis sentados
contrários que se levantem. Projeto de lei nº. 126/2016 aprovado em 1º
discussão: Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 567.000,00 (quinhentos e sessenta e sete
mil reais) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº.
159/2016: Processo nº. 159/2016 Projeto de lei nº. 134/2016, iniciativa
executivo municipal que dispõe sobre: Altera e revoga o dispositivo da lei
municipal 1565/2016 que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fim
lucrativo, como organizações sociais de saúde no âmbito do município de
Piraquara 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. 134/2016 aprovado em 1º discussão: Altera e revoga o
dispositivo da lei municipal 1565/2016 que dispõe sobre a qualificação de

8

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
entidades sem fim lucrativo, como organizações sociais de saúde no
âmbito do município de Piraquara e da outras providencias.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº.
160/2016: Processo nº. 160/2016 Projeto de lei nº. 135/2016, iniciativa
executivo municipal que dispõe sobre: Autoriza a concessão de subvenções e
auxilios financeiros e contribuições para o exercício financeiro de 2017 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. 134/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza a concessão de
subvenções e auxílios financeiros e contribuições para o exercício
financeiro de 2017 e da outras providencias.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
161/2016: Processo 161/2016: Projeto de Lei nº 136/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três
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
136/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza abertura de crédito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
23.000,00 (vinte e três mil reais) e dá outras providências.
E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador Edson
Baianinho: Sr. presidente, nobres vereadores, quero agradecer a presença do
meu irmão em cristo, Jeremias, Deus não precisa de nossas defesas, mas
precisa saber aquele que possa negar a ele, Deus é bem claro, quem
envergonhar do senhor Jesus na terra, não vai para o céu, espero que o irmão
Jeremias e todos os demais vereadores venham para esta casa defender o
interesse da política pública, confesso aos senhores que estamos passando
por um momento difícil, quero pedir a Deus que possa confortar o coração das
famílias, quero pedir que cada um que se acha melhor que o outro, comece a
refletir mais uma vez quando tem vida, confesso que estou orgulhoso, quando
Deus me colocou aqui dei um discurso, agora estou feliz em discursar sabendo
que não farei mais parte do legislativo, estou feliz pelas pessoas que não
votaram em mim, a palavra de Deus é clara, tudo que pedimos, ele nos dá, eu
pedi que ele não me trouxesse aqui como vereador, muitas pessoas me
perguntam, porque o senhor saiu como vereador? Fiz um compromisso com o
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prefeito e com o partido PHS, não vou ficar dando murro em ponta de faca,
achei melhor não voltar aqui como vereador, quero desejar a todos os eleitos,
felicidade, feliz natal e um prospero ano novo a todos, pedir perdão a cada um
de vossas excelências desta casa, tivemos desentendimentos, estendo meu
abraço ao Gilmar, guerreiro, criou desavenças, diante de Deus quero estender
meu abraço a ele, e todas as vossas excelências, quando subimos aqui, temos
a palavra, como diz, foi dado o poder, como subimos aqui e dizemos que temos
o poder mas não podemos esquecer que quando Jesus estava para ser
açoitado, ele disse, rapaz, você não dizer quem você é? Jesus disse, o que
adianta eu dizer a você de onde eu vim, então o rapaz que estava para açoitalo disse que poderia soltar, e Jesus disse que todo o poder que ele tinha, foi
dado pelo seu pai, não podemos esquecer de nosso criador, seria isso, sou
muito grato ao senhor presidente por me aturar quando passo do horário, mas
meus dias aqui estão contados, minha última sessão vai ser dia 13, e então
vou encontrar minha mãe.
Com a palavra vereador pastor Valdecir: Sr. presidente, vereadores, gostaria
de continuar minha fala, a respeito de algumas polemicas que surgiram a
respeito da presidência desta casa, fiquei indignado, é complicado, cada vez
que chega esta época de eleição você não tem mais os amigos, não gosto
deste tipo de coisas, então deixo bem claro, já disse na anterior com relação a
presidência, até quero agradecer, na primeira chapa foi assinada um termo de
compromisso, falaram que eu estava brincando, mas não estou mais naquele
grupo, quero agradecer o Lionel, desejar sucesso, possam vir e construir um
caminho decente, dirigir a casa como tem que ser dirigida, possam ajudar o
prefeito a gerir a cidade com comprometimento, nesta questão do dinheiro
público, no final de cada ano para que possam devolver alguma coisa,
devolvemos quase quatro milhões de reais para que fosse aplicado na saúde,
educação e parque das aguas, parabéns a todos os vereadores que não são
bem compreendidos, acham que o vereador que faz o projeto da rua, da casa,
do asfalto, nosso papel é legislar, damos condições para que o executivo possa
executar, está aqui a prova, Miguel colocou a questão de que o município está
engessado, mas nosso papel foi feito, graças a Deus ninguém saiu daqui
preso, fomos investigados, tudo limpinho, nesta gestão acredito que a câmara
reorganizou a questão do município, deixamos de fazer reforma aqui dentro
para poder ajudar o município, desejo de coração para que a nova equipe
possa gerir bem esta casa para continuar sendo transparente, desejo
felicidades ao Lionel como presidente, Nanico como vice presidente,
Marcelinho e Jean Galvão que vão compor está mesa, então é isso, muito
obrigado.
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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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