CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 19ª sessão ordinária, do 2ª período ordinário, 4ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia treze de dezembro 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 2ª secretário vereador
Maicon Faria 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 dez 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 1º secretario 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,
homenageado Kelvin do Detran, estamos na última sessão ordinária, para
alguns, a última da legislatura, queremos fazer um balanço de algumas coisas,
tenho o habito de ser grato com as pessoas colaboradoras, na política é difícil
de fazer amizade por causa dos interesses, mas quero agradecer aos
vereadores, pelo trabalho nos 4 anos, trabalho que gostaria que constasse na
ata com voto de louvor independente das diferenças, moralizamos esta casa, o
tema que está em alta é a corrupção, lavagem de dinheiro, vemos nas cidades,
prefeitos, vereadores, envolvidos em corrupção, saqueando a casa do povo,
usufruindo de modo ilegal do dinheiro público, quando vejo o noticiário fico
imaginando quantas pessoas partiram desta vida acreditando que jamais
veriam figurões como hoje na cadeira, tivemos um caso no nosso município, o
fato é que nós conseguimos trazer de volta a credibilidade desta casa, eu e o
Eugenio voltamos, temos uma missão, temos a responsabilidade de dar uma
resposta ao povo lá fora que está aguardando, que nossa cidade não fique
exposta como foi em jornais, que não sejamos mais incluídos neste hall de
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sujeira, qualquer um de nós poderia ocupar esta cadeira, o importante é que o
faça com respeito, dignidade, sabendo que a população está aguardando a
resposta lá fora, continuo nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite vereadores, presentes, especial
Henrique Cordeiro, colega, amigo, Luciano assessor na vila Militar, estaremos
juntos, não fui froxo neste mandato, não fui covarde, fui vereador de oposição
continuo mais vivo do que nunca, basta andar nos bairros, como tenho andado
e agradecido pelos 13 mil votos que eu e o Gil tivemos, estaremos atentos as
ações da cidade, política é renovação, preguei a não reeleição, isso é saudável
para o pais, pode ter certeza que estaremos mais forte do que nunca e atuante
em todos os sentidos, com todas as nossa bases que consolidamos no
decorrer, gostaria de agradecer aos partidos que estiveram comigo PPS, PR,
PSL, PV, assessor do Mamede, estivemos juntos em todo este processo
legislativo, deixo um abraço ao amigo Valdir Rosoni, entreguei a placa de
cidadão honorário hoje na casa de manhã, minha passagem aqui deixa
marcada com o concurso público da câmara, teve início no meu mandato, teve
o início no meu mandato também o respeito do executivo em relação ao
repasse do decimo da casa, deixo como lembrança o CNPJ da casa, uma
lembrança que vai ficar para a história, repasses financeiros que a prefeitura
recebeu da câmara, tivemos várias batalhas, como ideologia de gênero,
momentos difíceis da casa, soubemos atender a população, centenas de
pessoas, tivemos batalhas onde nos dividimos, como gratificações da garagem,
soubemos superar e não nos arrependemos, se tivéssemos aprovado, teria
caído porque era algo que estava contra a questão fiscal, o plano de carreira
dos servidores, nesta tribuna eu disse que tinha mais de 300 funcionários
públicos e jamais o plano de carreira seria votado, não foi colocado em votação
e não será colocado nos próximos 4 anos, todas as emendas que trabalhamos
e foram derrubadas pelo executivo, tivemos várias batalhas, tivemos uma
câmara atuante, gostaria de agradecer pela aprovação dos meus projetos,
sempre fizemos o correto aqui dentro, deixo este parlamento sabendo que na
frente podemos voltar ou estar apoiando outra pessoa, tenho forca para isso e
respeito na cidade, o respeito se consolida com voto na urna, quem não tem
voto só tem que ficar blasfemando em redes sociais.
Com a palavra vereador Josimar: Sr. presidente, hoje como última sessão
ordinária, não poderia deixar de tecer algumas palavras direcionadas aos meus
nobres colegas que estivemos juntos por 4 anos, sempre compartilhando das
ideias, dificuldades, soluções, com bastante idealismo, acima de tudo o
desprendimento no momento certo em buscar a solução para os mais diversos
problemas, quando fomos eleitos, não foi este presidente, este vereador, que
agiu, foi cada um dos senhores, gostaria de dividir com vocês estes meus 2
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anos de presidente, juntamente ao meu vice vereador Miguel e meu primeiro
secretário vereador Valdeci, que com esta missão direcionada ao evangelho,
muito obrigado pelas mais diversas vezes que me orientou e contribuiu,
gostaria de agradecer ao segundo secretario vereador Maicon, olhar para o
vereador Rock e dizer muito obrigado pelos momento que enfrentamos aqui, na
comissão de finanças sempre ajudando a tramitação dos projetos, ao vereador
Gilmar, com nossas divergências, crescemos juntos, aproveito para
parabeniza-lo pela altivez em ir para as ruas em uma chapa majoritária para
pedir voto, pedir coragem, seremos todos uma só Piraquara, vereador Ernani,
vizinho de rua, juntos fomos criticados por nossos vizinhos, te agradeço pelo
companheirismo, segurança que nos ajudou a transcorrer nesta casa, faz parte
da CCJ, esta comissão importante, Eugenio sempre deixando suas mais
diversas atividades, como ontem, muitas vezes Eugenio vinha para a sessão e
não podia falar por causa da cirurgia na boca, muito obrigado pelo
companheirismo, sempre fazendo a costura política e nos ajudando, vereador
Brutus, obrigado, companheiro acima de tudo, Baianinho fez uma história com
seus discursos marcados pelos seus jargões, esse é o jeito dele, ficou marcada
a história, vereador Erondi obrigado pelas vezes que estivemos juntos, parceria
nesta casa, momento que sentimos a vontade de falar tanta coisa mas
esquecemos algo importante, muito obrigado, continuo depois nas explicações
pessoais.
Com a palavra vereador Edson: Senhor presidente, nobres vereadores,
comunidade presente, quero agradecer a Deus por estar aqui mais um dia,
confesso que não vou ter a felicidade de falar igual ao senhor, muitos amigos,
como o pastor Valdecir disse, aqui ninguém tem amigo, aqui quem puder mais
chora menos, vai ser assim para o resto da vida, aqui você tem amigo só
quando estende a mão, quando vira as costas, ele te mata, perdoem minha
sinceridade, mas temos muitos parceiros aqui dentro, para isso, precisamos
aceitar algumas condições para ser parceiro, fico feliz porque Deus me colocou
aqui e vai me tirar, chegou a hora de me tirar, muitas vezes subimos aqui só de
cueca para pregar mas não vive o que prega, Deus não agrada a isso e vai me
tirar antes que eu me perca, seria isso, estou muito feliz, quero agradecer ao
meu assessor pastor Airton, agradecer a Andreia, Edson do Nascimento, todos
que acreditaram e que não acreditaram em mim, quero dar os parabéns ao
Gilmar, com todo o respeito, o senhor é um guerreiro, com todas as nossas
divergências, você é um homem de fibra, foi caçado como presidente, como
vereador, voltou e mostrou que merece estar aqui, nunca caímos se não for
para levantar, o senhor caiu e levantou, vai ter uma missão importante no
governo do estado, que Deus abençoe em sua caminhada, Rock, diante de
toda a situação, muitas vezes vocês veem o que está em frente os olhos de
vocês mas não sabem o que acontece atrás dos bastidores, chegamos quase a
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sair na porrada, mas tenho respeito ao senhor, o povo quando nos escolheu é
porque nos agravamos, agora como o povo não escolheu nem eu e nem você,
Deus nunca fecha uma porta se não for para abrir uma maior, Ernani, o senhor
tem minha admiração, Deus tem o melhor para ti, Eugenio, sei que o senhor
não gosta deste vereador, somos do mesmo partido, mas não se preocupe, o
senhor é um ser humano como eu, vossa excelência fique em paz, vai
permanecer, estou na cidade, a política passa, é de 4 em 4 anos, se um dia eu
estiver caído e você puder me levantar, vou agradecer, se o senhor estiver
caído, vou ajudar, Valdeci, tenho certeza que o senhor voltou porque Deus
permitiu, Josimar presidente da casa, quero pedir em nome de Jesus perdão,
porque chamei de traidor, se fosse necessário chamaria de novo, me senti no
direito de chama-lo disso, mas tenho que reconhecer que sou pecador, Sibele,
pessoa que deu exemplo na casa, mostrou que é competente para fazer o
trabalho que faz, Felipinho, continue do jeito que é, Adriano, parabéns, o
senhor fez quase o mesmo tanto que eu na última, vai assumir a secretaria de
desenvolvimento econômico porque mostrou que tem competência, quero dar
parabéns ao Gilberto, um líder, apresentou e pediu para que uns nomes do
PSC fosse colocado na prefeitura, o PHS perdeu a secretaria de
desenvolvimento por falta de articulação política, Erondi, quando você foi
presidente desta casa, louvo a Deus pela sua vida, teve um momentos difíceis,
mas Deus abriu sua mente para escolher política ou família, e o senhor
escolheu o certo, a família, senhor presidente, estou grato ao senhor, merece
todo o meu respeito, carinho, sei que o senhor vai assumir uma missão a partir
do ano que vem, você não precisa se preocupar com o que as pessoas vão
falar e sim com o que você vai fazer, muita gente me perguntou para onde vou,
me perdoem meu palavreado, mas estou esperando mandar eu caçar coquinho
no asfalto e vou com muito carinho, obrigado a todos.
Com a palavra vereador Adriano: Boa noite, senhor presidente, vereadores,
comunidade, gostaria de fazer algumas considerações, primeiramente queria
agradecer as pessoa que trabalharam comigo, Heloise, Bruno, Nilza, Juliano,
conviveram muitas vezes com meu mau humor, agradeço pela dedicação,
agradeço a todos os funcionários da câmara, todos os vereadores, tivemos
alguns embates acalorados, viemos fazer nosso papel e todos cumpriram,
entramos na história desta casa de leis, devolvemos dinheiro, fizemos anexo, a
cidade avançou, agradeço aos 933 votos que tive na eleição de 2012, cumpri
com meus compromissos e fiz jus aos votos de todos os eleitores, agradeço
também aos funcionarios da prefeitura, alguns já tive oportunidade de trabalhar,
tive aproximação da secretaria de educação e saúde, evolui e aprendi muito,
sem dúvida o maior patrimônio da prefeitura são os funcionários, várias
pessoas que já se aposentaram mas ainda contribuem, enfim, todos os
funcionarios, secretaria de infraestrutura, desenvolvimento econômico que
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anteriormente era uma salinha, agora uma secretaria, queria fazer um
agradecimento diferente, pessoa especial, contribuiu e ainda contribui com a
minha formação política, pessoa que hoje passa por uma dificuldade de saúde,
quero dizer a você Veroli Belão, você está passando por um momento difícil,
mas sempre vai ser um exemplo de homem, de pai, aprendi muito com você e
aprendo a cada dia, muitas vezes foi muito mais que um pai para mim, de
alguma maneira ou outra sempre influenciou em minha vida, tivemos
discussões, mas ganhamos bastante, reconheço que muitas vezes minha
sogra diz que eles terminaram de me criar, e terminaram mesmo, realmente
você é um guerreiro, foi um guerreiro nesta casa de leis, sempre teve uma
conduta reta, anda na rua e não tem quem fale que você ficou devendo, são
coisas que marcaram minha vida, digo a você que estarei junto contigo, como
você sempre esteve comigo, vários momentos difíceis, nunca me deu as
costas, deixo meu abraço, não tem como dimensionar o sentimento que tenho
por você, estamos juntos para mais este desafio, obrigado por ser a pessoa
que é, muito obrigado.
O Sr. Presidente agradece e convoca para o momento de homenagens
convida o vereador “Rock” para a entrega das moções de aplauso ao Srs.
Anderson, Pauluk, Florisval e representando ao Detran Piraquara, com mais de
25.000 processos; Quelven, Edeli.
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 Faria, José Machado e
Sidnei Cesar Mamede.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº.
163/2016: Processo nº. 163/2016 Projeto de Lei nº. 131/2016, iniciativa do
Executivo Municipal que dispõe sobre: Altera acrescenta e revoga lei municipal
1158/2011 e dá outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global, votação artigo por artigo, 2ª discussão. O Sr.
presidente solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura do artigo 1º, que
assim o fez. Projeto em discussão, em votação, vereadores favoráveis
sentados e contrários se levantem. Projeto de Lei nº. 131/2016 aprovado em
2ª discussão: Altera acrescenta e revoga lei municipal 1158/2011 e dá
outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº
164/2016: Projeto de Lei nº 139/2016, iniciativa do vereador Gilmar Luis
Cordeiro: Concede o titulo de Cidadão Honorário do município de Piraquara ao
Sr. Darci Cordeiro. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global, votação artigo por artigo, 2ª discussão. O Sr. presidente
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solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura do artigo 1º, que assim o fez.
Projeto em discussão, em votação, vereadores favoráveis sentados e
contrários se levantem. Projeto de Lei nº. 139/2016 aprovado em 2ª
discussão: Concede o título de Cidadão Honorário do município de
Piraquara ao Sr. Darci Cordeiro.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº.
165/2016: Processo nº. 165/2016 Projeto de Lei nº. 141/2016, iniciativa do
vereador Valmir Soares “Rock”. Dispõe sobre: Denomina de praça de esportes
Valdivo Joaquim dos Santos a praça pública, localizada na Vila Macedo.
Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global,
votação artigo por artigo, 2ª discussão. O Sr. presidente solicita ao primeiro
secretário para fazer a leitura do artigo 1º, que assim o fez. Projeto em
discussão, em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. Projeto de Lei nº. 131/2016 aprovado em 2ª discussão Denomina
de praça de esportes Valdivo Joaquim dos Santos a praça publica,
localizada na Vila Macedo.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº.
166/2016: Processo nº. 166/2016 Projeto Legislativo nº. 013/2016, iniciativa
presidente da mesa executiva. Dispõe sobre: Referendo ao convenio 006/2015
firmado entre o município de Piraquara e a secretaria municipal de assistência
social e a entidade Fraternitas, e da outras providencias. Parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global, votação artigo por artigo, 2ª
discussão. O Sr. presidente solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura
do artigo 1º, que assim o fez. Projeto em discussão, em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de Lei nº. 013/2016
aprovado em 2ª discussão Referendo ao convenio 006/2015 firmado entre
o município de Piraquara e a secretaria municipal de assistência social e a
entidade Fraternitas, e dá outras providencias
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº.
162/2016: Processo nº. 162/2016 Projeto de Lei nº. 013/2016, iniciativa
vereador Gilmar Luis Cordeiro. Dispõe sobre: institui o mês de novembro azul,
dedicado às ações educativas para a prevenção do câncer da próstata e dá
outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global, votação artigo por artigo, 2ª discussão. O Sr. presidente
solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura do artigo 1º, que assim o fez.
Projeto em discussão, em votação, vereadores favoráveis sentados e
contrários se levantem. Projeto de Lei nº. 013/2016 aprovado em 2ª
discussão. Dispõe sobre: institui o mês de novembro azul, dedicado às
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ações educativas para a prevenção do câncer da próstata e da outras
providencias.
E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador Edson
Baianinho: Sr. Presidente, vereadores, comunidade, agradeço e estendo meu
abraço ao Líntio, um homem que admiro no município, aprendi a gostar,
homem de caráter, não tem um homem que pode falar dele, todos me
perdoem, mas vou dizer uma palavra que ele sempre diz, ele sempre dizia que
conhecia a merda pelo mosquito, quero dizer que ele está mais que certo, que
Deus abençoe e te proteja, você vai recuperar da situação que está passando,
não adianta sentarmos aqui e acharmos que somos melhor que vocês, é
engano, somos todos iguais, tem uma pequena diferença, tem muitos que
acham que são Deus, não posso concordar com esses, são uns miseráveis, o
inferno está esperando eles, quero agradecer a todas as secretarias, agradecer
o prefeito, tive a honra de ser vereador na gestão dele, homem de fibra,
transparência, pequeno homem com grandes atitudes, quero agradecer o
Vandinho que foi diretor de finanças da casa através do PHS, agradeço o
Antenor Domínico, Edson, Valdir, Leco, Moacir, Rafael Boca, Rubens que
aprovamos um projeto e ele vai estar isento dos impostos naqueles terrenos
dele, quero agradecer ao Kelvin, você tinha que ter a oportunidade de mostrar
sua capacidade, e mostrou lá no Detran, você é um menino que merece uma
oportunidade de uma estrutura ainda maior, em resumo de tudo que falei aqui,
quero dizer a todos, o carinho que tenho por vocês, quero dizer que nunca
mais nesta vida piso meus pés aqui como vereador, mas gostaria que cada um
de vocês fizesse uma reflexão, o poder não é tudo em nossa vida, nenhum
poder foi concedido a vocês se não veio do pai, quero sair desta casa com a
cabeça erguida, vou sair pela porta da frente, pela mesma que entrei, tiveram
algumas pessoas que tentaram manchar meu nome, mas acredito tanto no
poder público da terra e acima de tudo acredito em um Deus, que tudo fez, o
céu, a terra e todas as demais coisas, quero finalizar e desejar um feliz natal
para cada um de vocês, Miguel pediu para que eu agradecesse todos os
funcionários da casa em seu nome já que ele não está aqui, Deus abençoe a
cada um de vocês, vou sair deste legislativo muito honrado porque aprendi
muitas coisas aqui dentro e vocês vão aprender ainda mais, mas nunca na
minha vida eu neguei meu Deus aqui dentro, gostando ou não de mim, jamais
negaria o meu Deus, Deus de Israel que me colocou aqui, quero dizer, vai
entrar homem de Deus aqui dentro e se se envergonhar do nome de Deus aqui
em cima, ele vai se envergonhar dele, no dia final, seria isso, Deus abençoe a
todos.
Com a palavra vereador Eugenio: Boa noite senhor presidente, vereadores,
comunidade, vários vereadores tem cobrado para que eu e o Valdeci que

7

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
continuamos, tenhamos a transparência aqui dentro, podem ter certeza que
vamos continuar tendo este trabalho e fiscalizando, em cima desta mesa
fizemos nosso juramento e isso que vamos fazer com transparência nos
próximos 4 anos, todos nós fizemos nossos papeis, uma câmara que devolveu
dinheiro, fez projeto, vimos todos o município do jeito que era, hoje é uma coisa
totalmente diferente, esforço de cada um, temos que agradecer, peço
desculpas a cada um de vocês, aqui dentro não é fácil e como não vai ser fácil
na outra gestão, acredito que não vai ser uma só câmara, vai ser um pouco
dividida, peço a Deus que ele olhe por nós, pense na maioria dos nosso
munícipes de Piraquara, o povo não merece menos que um objetivo na cidade,
nós teremos uma câmara abençoada porque nosso município merece crescer
e o prefeito como já fez a diferença, vai fazer mais nos próximos 4 anos,
agradeço a cada um dos funcionários, cada um dos vereadores, peço desculpa
novamente e desejo um feliz natal e ano novo a todos, assessores agradeço do
fundo do coração, não foi fácil me aguentar nesses 4 anos, espero que Deus
de saúde a todos, seria isso, muito obrigado.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, vereadores, agradeço
as palavras do senhor presidente, semanas atrás falei do nosso prédio ao lado,
prontamente o senhor nos atendeu, já estão fazendo a reforma adequada,
dinheiro público, agora está tudo certinho, quero parabenizar ao Gilmar pelo
trabalho feito nesta casa, pelas ideias que ele teve, as vezes na ansiedade
fazer, deixamos levar por alguma circunstancias, mas naquela época, o Gilmar
seria o prefeito que sairia da câmara, não foi possível, mas o senhor fez seu
papel, neste período que foi presidente, foi parceiro, Josimar e Erondi também
foram, Erondi foi um dos que posso falar de boca cheia, foi um dos que trazia
as situações para si, parabenizo pelo trabalho, parabenizo pelas contas que
foram aprovadas, quero alertar e colocar, falei que o tema era corrupção,
agradeço ao Huller porque é o seguinte, qualquer problema, ele pedia
informação, ia atrás, um dia veio um projeto aqui, e ele disse que estava
errado, tinha que ir ver, fui com ele, olhamos, tinha uma invasão, não ficou
contente, sempre questionando, agradeço pela parceria, pelo tempo que
tivemos na comissão de redação, vamos caminhando e ver o que a frente nos
reserva, voltando no tema da corrupção, as vezes olhamos e parece que não
tem mais jeito, mas tem e podemos continuar acreditando que vamos fazer a
diferença, quando sentar nesta cadeira possam ter transparência, vejo no
congresso muitas coisas e acho um absurdo, tenho certeza que os vereadores
que assumiram vão pensar nisso, vieram eleito pelo povo, vão pensar sobre
isso, desejo a todos um feliz natal, feliz ano novo, que sigam seus caminhos na
graça de Deus e nossa cidade seja abençoada.
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Com a palavra vereador Erondi: Sr. Presidente, vereadores, senhoras e
senhores, boa noite a todos, vereador Baianinho quer que fale do Fidel Castro,
se for falar dele, vou ter que falar 2 horas, vou elogiar, e vou apanhar, com a
morte de Fidel, o mundo perdeu, pensamento comunista. Mas gostaria de
agradecer meus assessores, aqueles que acreditaram neste vereador, Gilmar,
eu e você passamos por momentos difíceis aqui dentro, embate terrível, se
fosse hoje, não o faria, porque assumi a presidência no seu lugar, talvez foi a
presidência mais difícil que esta casa teve nos últimos 20 ou 30 anos, não foi
fácil ser presidente naquele momento mas tentei fazer o meu melhor, Valdeci
obrigado pelas palavras, demos continuidade ao trabalho do Gilmar,
devolvemos dinheiro na minha gestão, parque das aguas só existe graças a
esta câmara que devolveu dinheiro, se cada gestão que passar por aqui, cada
4 anos os vereadores tiverem a consciência de economizar o máximo possível,
e devolver dinheiro, pode ter certeza que Piraquara será uma nova cidade, isso
seria fundamental, a partir do momento que cada vereador se der conta do seu
patrimônio público, a partir do momento que a população votar com
consciência, teve um pais, se não me engano a França, o primeiro ministro
renunciou, houve um plebiscito, o ministro votou em uma situação e o povo em
outra, ele renunciou ao mandato porque as pessoas votaram diferente, ele
renunciou no seguinte pensamento, ‘estou renunciando porque não represento
mais a vontade do povo’, isso é extraordinário, um cidadão renunciar seu
mandato porque entendeu que o que ele pensa não é o que a sociedade
pensa, no Brasil vemos escândalos em todos os partidos, vejo estas pessoas
lutando para permanecer no poder, pessoas na rua dizendo que eles não os
querem mais, mesmo assim estão lutando para permanecer no poder, quando
falo em educação, cabe a isso, pensar que não representa mais a vontade do
povo, não quis ser candidato porque quando fui eleito, foi com votos de
professores, alunos, não fiz o que queria fazer e não achei digno voltar na casa
das pessoas que votaram da primeira vez, pedir o voto novamente, se o mundo
tiver a consciência de que precisamos votar certo, tenho certeza que a cidade
será melhor, o pais será melhor, Gilmar quero pedir desculpas e dizer que se
fosse hoje não faria o que fiz, parabéns, o senhor é um guerreiro, a política não
é para fracos, muito obrigado a todos vocês que deram a oportunidade de estar
aqui nestes 4 anos, muito obrigado, seria isso, bom natal a todos e boa gestão.
Com a palavra vereador Gilmar: Bem, esta semana como não poderia deixar
de falar em educação, formei mais uma turma de técnicos na área de
informática, curso integrado ao ensino médio, único curso na cidade, no colégio
estadual Vila Macedo, muitas vezes criticado, mas formando, ontem os
meninos e meninas apresentaram o TCC, pedi que houvesse uma vistoria do
núcleo de educação da área norte do Paraná para presenciar o quanto os
alunos aprendem informática no meu colégio, para mim é orgulho ser professor
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do colégio estadual Vila Macedo, foi orgulho estar aqui representando, não
poderia deixar de agradecer ao governador que me presenteou através do
programa escola mil, vamos receber R$ 100.000,00 (cem mil reais) de
investimento a partir do dia 10 de janeiro, tenho mantido o colégio com o fundo
rotativo de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) não tenho dívida, não deixo
dívida nenhuma nesta gestão, isso é importante, não posso deixar de resgatar
as nossas gestões aprovadas sem ressalva, fiz meu papel enquanto vereador,
deixei uma herança, esse é o papel do vereador, deixo um recado a todos os
jovens, não deixem de estudar, isso é importante até mesmo para que você
melhore a forma de agir, conhecer a sociedade, tenho colegas que fazem
faculdade, depois deste processo da câmara, estou fazendo uma pós
graduação, tenho me capacitado, além de estar ajudando o governo Beto Richa
neste termino de gestão, não poderia deixar de agradecer o Henrique, Gerson,
isso faz nos lembrar que podemos constituir amigos sim, podemos ter vários
problemas, política é isso, como sempre fui, homem que veio de família pobre,
meu pai dizia, estudem para mudar o destino de suas vidas, nos 3 o fizemos,
nos 3 somos formados, meus irmãos são formados em direito, isso foi
repassado em minha família, Otavio meu filho formado em direito, Amanda
passou em medicina na federal uma das duas mulheres aprovada nas agulhas
negras, eu consegui aprova-la, tomando lição, corrigindo, levando no colégio
militar, é um orgulho, então deixo esta mensagem a todos, estudem, se
dediquem, como o Vandinho se dedicou aqui dentro, não pare, isso é
passageiro, continue se capacitando, só com profissionais, teremos um pais
melhor, precisamos sair deste apagão cultural que o pais vive, quem faz a
diferença somos nós, incentivando nossos jovens, combatendo a invasão
escolar, na nossa época, ou éramos aprovados ou reprovados, hoje aprovamos
alunos reprovados no conselho de classe, mesmo no ensino médio é possível
desenvolver ações cientificas voltadas ao desenvolvimento local, Deus
abençoe a todos, prospero ano novo, vamos estar mais atuantes do que vocês
imaginam.
Com a palavra vereador Adriano: Na realidade, quero agradecer a todas as
pessoas que contribuíram, em especial minha família, as vezes o político é
questionado em inúmeras situações mas existem profissionais bons, quero
deixar um abraço ao meu amigo Mamede, pessoa que admiro até hoje, Zé
Machado, Erondi, Maicon, Miguel grande representante, sempre atuante,
muitas vezes não compactamos das mesmas ideias, mas respeito, Josimar,
Eugenio muitas vezes achávamos que ia dar algum treco nele, pastor Valdeci
sempre exemplar, inúmeros projetos de interesse a comunidade, Ernani Winter
meu respeito ao seu trabalho, siga em frente, mais uma etapa que vai vencer
em sua vida, tenho certeza que vai continuar vencendo, siga sempre com esse
coração puro e com ideias de ajudar o próximo, Rock que se ausentou, sempre
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manteve sua postura, admiro por isso, Gilmar admiro pelo posicionamento,
admiro seu trabalho, pessoas que marcaram esta legislatura, isso vai ficar na
história da cidade, câmara transparente, inúmeras situações, uma coisa
marcante, fico feliz em ter participado desta legislatura, gratidão muito grande,
cresci com a experiência de conviver com vocês, que Deus abençoe os
próximos vereadores, não é fácil, desejo que tenham um bom trabalho, tenham
no seu âmbito um desejo de fazer bastante pela cidade, boa noite a todos,
ótima semana, Deus abençoe.
Não havendo mais nenhum inscrito, declaro encerrada a ultima sessão
ordinária de 2016, convocando a próxima para quinta feira em sessão
extraordinária. 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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