CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 8ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia cinco de abril 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, 1º secretario vereador pastor Valdeci de Andrade, 2º secretario
vereador Maicon Faria e a presença dos demais vereadores: 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 quórum regimental com a presença de onze vereadores membros
da casa, o Sr. Presidente invoca as benções 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.
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. Lido os requerimentos:
O Sr. Presidente agradece a presença dos demais, aqui presentes. E convida
para o churrasco beneficente no lar de idosos Vó Noemia, lembra que teremos
o momento de homenagem dentro da sessão, de autoria do vereador pastor
Valdeci, que faz a entrega das moções.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
pastor Valdeci: Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que
compõem esta casa, aos que nos ouvem pela internet, boa noite a todos,
gostaria de salientar sobre o convite que o professor Josimar fez sobre a casa
de idosos, hoje está ali o pastor Osmar que pegou esse desafio, nos
lembramos em uma época que estávamos, eu, Eugenio, Zé Machado e Ernani,
havia um denuncia e nós fomos visitar aquele lugar, vimos a dificuldade que
eles tinham para gerir, uma série de coisas estavam dificultando o trabalho
naquela casa, que sempre foi um pouco sofrida, a partir do momento que o
pastor Osmar assumiu aquele lugar as coisas começaram a andar, queremos
aproveitar a sua presença e parabeniza-lo, ele, sua equipe, ele já está fazendo
um movimento naquele lugar, o pastor Osmar é meio elétrico, não para quieto,
nosso município agradece por ele assumir aquele lugar, ele tem de tudo para
fazer um bom trabalho, tenho certeza também que as pessoas de bem vão
ajudar aquela casa, domingo teremos um almoço lá e esperamos que todos
possam participar para conhecer um pouco mais a casa, fazer uma
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confraternização, agradeço ao professor Josimar pela acolhida das pessoas
que circulam por aqui em nome da casa Vó Noêmia para pedir auxílio, pedir
apoio para que aquela casa seja reconhecida, razão pela qual nós vamos fazer
uma moção ao pastor Osmar, sua composição, seu trabalho que vem
realizando no município, ele não é daqui, é de Almirante Tamandaré, muitas
vezes tem que pernoitar naquele lugar para poder cuidar, é um trabalho
desafiador, gostaria de parabeniza-lo, assim como deixar nosso abraço a casa
de recuperação Rosa de Saron, através da dona Vanda, acho que essas
entidades são importantes de terem o nosso reconhecimento, são pessoas que
se doam, se entregam, deixam famílias, atividades outras que poderiam fazer,
para se entregar e fazer com que essas pessoas tenham um pouco mais de
dignidade e serem inseridas na sociedade, quero agradecer a casa, ao
presidente pela acolhida que tem dado as entidades, isso é bom, e mostrar a
nossa alegria em poder participar desse momento na cidade que começa a
reagir a algumas situações como por exemplo, vimos essa semana a
inauguração do Parque das Aguas, tão sonhado, uma coisa que nos deixa
tranquilo é saber que o parque foi salvo por nós, não é mérito de um vereador,
de um presidente, do ex-presidente, é mérito de todos os vereadores, se um
vereador que se sair sobre isso, diria que é pura hipocrisia no sentido literal da
palavra, creio que todos somos de palavras, então se o parque saiu hoje, foi
porque passou por aqui, quero agradecer ao prefeito por trazer esse
reconhecimento, tirando aquela última questão que disse quem foi o
responsável, vamos dar um desconto, mas os responsáveis para que o parque
das aguas fosse realizado, passou por essa casa, fizemos nossa parte, o
presidente foi sensível ao ouvir a voz do prefeito e da comunidade e podemos
inaugurar o parque, creio que agora a população tem um lugar para passear
com a família, lugar para arejar um pouco, isso é importante, parabenizo
também o Zé Machado por esse projeto que ele vai apresentar a esta casa que
creio que é o fecho para que a família tenha tranquilidade, liberdade para
passear no parque, diz respeito a regulamentação da bebida no logradouro
público, parabéns ao Zé Machado, as famílias ficam felizes, tenho certeza que
o ganho é maior que a perda, seria isso, obrigado.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite vereadores, todos os presentes,
em especial aos meus amigos presidentes de partidos de oposição dessa
cidade, PSL, Osmar, PPS, Dr. Otavio, PR, Henrique e Louro do PV, dentre
outros que também vem se destacando, gostaria também de parabenizar a
vinda do vereador Miguel Scrobot no PR, boa escolha, PR acolheu de coração
como todos os filiados do PSL, Osmar, Dario, Sr. Amauriles, Toninho, todos que
estão nos cantos da cidade, os mais de 50 pré-candidatos a vereadores dos
blocos de oposição, seja bem-vindo como o Mamede. Vejo que se passaram 9
anos para se entregar um bosque, um Parque das Aguas, o prefeito não fez
mais nada que a obrigação, se não tivesse concluído agora, teria a chancela de
incompetente quando vai sair desse governo municipal, porque levou 3 anos e
só agora concluiu, graças aos recursos oriundos dessa casa de leis, se não
fosse nos, se não fosse cada um desses vereadores terem economizado
nesses 3 anos, esse parque não seria uma realidade no nosso município, não
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temos que parabenizar nada, político não faz mais nada que a obrigação
dentro de seu mandato, fez porque tinha que fazer, se não fizesse levaria a
chancela de incompetente, mesma coisa que o posto 24hrs, se pôs em
funcionamento é porque liberamos R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
para passar em uma organização social, deveríamos ter feito concurso público,
chamado médicos, enfermeiros, assistentes administrativos, o município não
teve capacidade para isso e abriu agora a possibilidade de chamar uma
organização social e vai repassar R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
para essa entidade. Eu acho estranho o CEBRAE dar um tema de prefeito
empreendedor a cidade de Piraquara, pergunto aos senhores quais foram os
projetos desenvolvidos por essa cidade? Quantos empregos foram gerados?
Quantos alvarás foram concedidos? Qual foi a arrecadação de IESS nessa
cidade e qual é a arrecadação nesse momento? Empreendedor do que? Os
moradores não tem emprego, tem um barracão na entrada do Laranjeiras a
meses para alugar, não conseguimos captar empresas para nossa cidade, lá
atrás o compromisso era esse, trazer empresas para a cidade de Piraquara,
qualificar as pessoas e tornarmos essa cidade um celeiro de emprego e
produtividade aos jovens, como se não bastasse, hoje fiquei espantado em ver
que o secretário de esportes do PT, Ângelo Vanhoni filhote da Dilma que estava
aqui na nossa cidade, foi nomeado em Brasília, agora eu pergunto, nomearam
esse cidadão a um mês atrás aqui na cidade de Piraquara, porque nomearam
só para dar salaria de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ele, porque não
nomearam um morador, alguém ligado ao esporte e tivessem dado outro cargo
a ele, mas graças a Deus foi para Brasília e lá vai ficar como filhote da Dilma e
vai sair junto com o impeachment, obrigado, boa noite.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, primeiramente dou os parabéns a dona Vanda, a
Adriana, nossas companheiras, parabéns Joao Ricardo, muito obrigado pela
sua presença, pastor Osmar, é uma honra, já falei que iria lá na Vó Noêmia, já
frequentamos ali, mas o pastor chegou agora a pouco tempo, amanhã vamos
lá e domingo iremos comer aquele churrasco junto com vocês. Parabéns ao
prefeito Marquinhos pela inauguração do parque e do teatro, o vereador Gilmar
falou uma coisa, é graças aos vereadores, mas aos vereadores da base, se
dependesse de vereadores da oposição, jamais seria devolvido dinheiro ao
município de Piraquara para aplicar no parque, então parabéns aos vereadores
da base por devolvermos dinheiro, se nos dependêssemos de vereadores da
oposição, nunca devolviam dinheiro ao município para investir na saúde,
educação, no parque, seja onde for, então parabéns aos vereadores da base e
ao prefeito pela inauguração, pode ter demorado 10 anos mas o prefeito fez,
nós os vereadores da base ajudamos o prefeito a realizar o sonho da
população de Piraquara, se dependesse dos vereadores da oposição Piraquara
estaria morto porque quanto pior, melhor. A respeito da regulamentação da
bebida alcoólica no município, na próxima sessão eu calculo que pode entrar
em primeira votação porque já foi para leitura, a população, talvez a oposição
queira dar um nó na cabeça do cidadão, não estamos proibindo ninguém de
tomar a sua cachaça, sua cerveja, só não vá sentar na praça, na linha do trem,
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qualquer lugar público da prefeitura, pegue sua cerveja e vá tomar na sua, eu
gosto, Erondi gosta, todo mundo gosta mas eu não vou no meio da praça onde
os senhores de idade vão sentar na praça domingo e tem que ficar chutando
garrafa, chutando lata, que mundo nos estamos, acham que o vereador está
errado? Conversem com os donos de lanchonete, com a polícia que entrou em
contato com a gente, jamais vamos perder, quem quiser votar nesse vereador
ou não quiser por causa disso, não podemos fazer nada, estamos a favor do
povo, agora quem não estiver a favor de Piraquara que vote contra o projeto,
termino nas explicações pessoais, obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Boa noite Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, quero agradecer a Deus por mais um dia
concedido de mim estar aqui nessa tribuna junto a vocês, Sr. Presidente,
agradeço seus elogios, é uma pena que apresentei um projeto nessa casa de
leis, todos deveriam se encontrar trajando seu terno, sua gravata, da forma que
gostaria de se apresentar, mas infelizmente, esse projeto não teve o êxito, mas
como sempre o nobre vereador Zé Machado fala, aqui não estava para enfeitar
o pavão, quando tem uma festa grande, o pavão vem bem enfeitado nesta
casa. Eu quero agradecer a presença de todos, meu querido cidadão honorário
Fontoura e sua esposa Bela, o cidadão honorário Jessé que faz parte da
corporação da polícia militar do corpo de bombeiros, o Gico, o Giovane, meu
amigo Edson ex-assessor dessa casa, Antenor Domínico, pastor Hélio, quero
cumprimentar toda a secretaria de saúde, eu estou feliz hoje, nasceu dois filhos
em Piraquara, um filho do Silvio, assessor do prefeito, chefe de gabinete, e
mais um filho, o Parque das Aguas, nobre vereador Gilmar, quando o senhor
fala que nós não precisamos agradecer ao prefeito, já ouvi isso aqui, pois eu já
sou o contrário, tem que agradecer sim, agradecimento é algo que se faz por
gratidão, quando fazemos isso é porque temos gratidão, quem não agradece é
porque é ingrato, então eu vejo o Parque das Aguas, como o senhor disse, é
nada mais nada menos que obrigação, provou a incompetência, falta de
interesse dos antepassados dessa cidade, a qual não fez os deveres, se o
antepassado concluísse aquela parque, hoje poderíamos estar falando de outra
inauguração, mas professor Gilmar, o senhor foi feliz em sua colocação, mas
infeliz daqueles que já passaram por essa cidade, porque se obrigação, eles
deveriam ter feito a obrigação deles, o prefeito está de parabéns, ainda gosto
do Miguel Scrobot porque ele é polêmico, temos nossas diferenças
politicamente mas somos amigos, ainda falo nessa tribuna que o prefeito
Marquinhos é o melhor desse Brasil, goste ou não goste, aqueles de oposição
vão achar que ele é o pior, mas para a cidade ele ainda é o melhor, muito
obrigado Sr. Presidente.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo senhor presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, internautas, boa noite, saudação especial
aos homenageados da noite, ao servidor Kelvin do posto avançado do Detran
que temos em Piraquara, vem fazendo um trabalho digno, aos cidadãos e
cidadãs honorários da nossa cidade, hoje presente o Jesse e o Fontoura.
Iniciou-se ontem na vila Macedo talvez a solução de uma luta que viemos
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desenvolvendo a bastante tempo junto ao executivo, que é a revitalização do
espaço esportivo ao lado do campo Jose Alves Ferreira, na rua Goiânia,
esquina com a rua Cuiabá, apresentamos no início da gestão, ao executivo a
possiblidade de criarmos uma praça de lazer, alguns equipamentos, pista de
caminhada, pista de skate, hoje tivemos lá duas maquinas mexendo numa
tubulação antiga, existente, estão removendo àquela e redirecionando, tenho
certeza que a vila Macedo ganhara um equipamento público não tão belo
quanto o Parque das Aguas, mas terá grande relevância tendo em vista os
praticantes de esportes, tivemos um secretario de cultura e esporte durante 3
anos que não diz para o que veio, mas tivemos um que em um mês ou menos,
já deu uma resposta interessante para a comunidade piraquarense quando nos
apoiou e abraçou uma causa que já contávamos como perdida. Esqueci de
desejar meu boa noite ao Gico e ao Giovani que estão presentes, são
representantes, um é presidente do Democrata partido que fiquei abrigado
durante quase 20 anos, me sinto honrado de tê-los como amigos e estaremos
trilhando caminhos diferentes, mas acho que o respeito é mutuo e vai
continuar, muito obrigado.
Com a palavra vereador Erondi: Sr. Presidente, senhores vereadores,
senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas, o vereador Gilmar falou que
ele foi tão bom que não foi reeleito, infelizmente no Brasil tem bons reeleitos e
péssimos reeleitos, quando fala que o Vanhoni é um filhote da Dilma, antes
mesmo dela pensar nesse candidato, o Vanhoni já era deputado estadual,
talvez a Dilma seja filhote dele então, mas como estava dizendo, o Vanhoni
vem ajudando Piraquara a mais de 10 anos, trazendo recurso, militante que
milita na área de educação e da cultura por esse pais inteiro, reconhecido
naturalmente, se eu fosse prefeito de qualquer cidade desse pais, gostaria de
ter um secretario com o conhecimento do Vanhoni, professor universitário,
trabalha na cultura a muito tempo, acho que reclamamos que alguns
secretários não tem qualificação, mas quando trazemos alguém que tem alto
gabarito, altamente qualificado para atuar em uma área especifica, dizemos
que ele também não serve, acho que Piraquara deu um grande passo,
infelizmente em 30 dias ele não conseguiu colocar todos os projetos em ação,
tomara que seu sucessor possa dar continuidade, mas só pelo fato de
conseguir liberar praticamente mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) nos últimos 30 dias, já pagou os R$ 10.000,00 (dez mil reais) do salário
dele, que todos sabemos que não recebe isso, é em torno de R$ 8.000,00 (oito
mil reais) liquido, dando R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), já deixou
muito bem pago, a cidade é carente de gente que gosta da cidade, dei um título
de cidadão honorário ao Vanhoni, votei nele a mais 20 anos que voto para ele,
pedi voto de casa em casa, tanto que teve 2.600 votos em Piraquara,
infelizmente não foi suficiente, faltou 6.000 votos para ser eleito, acho que
merece nosso respeito, alguém já ouviu falar no nome dele envolvido em algum
escândalo nesse pais? Se ouviram falar, me contem, porque não ouvi, tenho
orgulho de ter votado no Ângelo Vanhoni e fiquei muito feliz quando ele foi
nomeado secretário em Piraquara, foi para o Ministério da Fazenda, o pais vai
ganhar, seja ele para qual ministério ele for, o pais vai ganhar. Em relação a

5

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
partido, não adianta tapar o sol com a peneira, tivemos problemas em âmbito
nacional com o PT, tivemos, assim como o PSDB, DEMOCRATAS, PPS que
apareceu agora com o voto limpo o nosso amigo Rubens Bueno, que era
limpinho, apareceu sujeira, então não foi só o PT que pisou na jaca, foi quase
100% dos partidos.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, cidadãos honorários Jesse e Fontoura, nesses últimos dias a
preocupação de todos é com a política, já venho me preocupando com isso a
um ano e as questões partidárias onde boicotam você poder montar um
partido, por isso hoje quero agradecer ao vereador Gilmar que está propondo
uma candidatura a prefeito na sequência, por abrir as portas e eu poder somar
junto ao seu grupo, uma questão bem clara, está terminando o governo do
Marquinhos e sempre disse que ele tem que fazer um choque de gestão, não
tem coragem porque deve estar devendo favor até o pescoço, quando põe
certos secretários que são incompetentes, não quero discutir com vereador e
fazer cavalo de guerra, quanto a questão do Vanhoni, não tenho nada com ele,
foi um deputado federal que trouxe emendas para Piraquara mas ele não cabe
na secretaria de cultura de Piraquara por uma questão maior, para quem
entende de política sabe muito bem o que estou falando, muitos levam o voto e
não trazem nada, esses não são respeitados por mim, a questão de atrair os
recursos que estavam parados, o Vanhoni poderia fazer mesmo fora da pasta
porque ele já tinha prestigiado com emendas e tinha acesso ao governo
federal, quanto a questão de ganhar uma pasta na fazenda, o PMDB largou os
bets e sobrou vaga para todo mundo, até para nos daqui a pouco, tenho
tranquilidade com isso, mas a questão de uma prefeitura diferente, passou
prefeito, entra outro, fala que vai fazer e não faz nada, fica amolecendo o
mesmo barro, o prefeito Marquinhos não traz contrapartida nenhuma para
cidade, a não ser o plano de saneamento que é do ministério público exigindo
mais taxa aos moradores, essa é a contrapartida no bolso do trabalhador, cadê
a geração de emprego, a contrapartida da penitenciaria, onde está a
fiscalização? A não ser contratação supérflua que cansei de falar aqui, se a
cidade está tão redondinha, porque contratar caminhonete traçada, onde elas
andam trabalhando? Em vez de locar um carro normal para levar um técnico
para a pasta, uma vergonha, ele mesmo está mostrando que está intransitável
a cidade, por isso estou aproveitando a deixa e vou apoia-lo porque espero que
eu faça parte pelo menos da opinião no planejamento porque nesta prefeitura
vereador é para baixo do tapete, não faz parte de planejamento nenhum, o
vereador que vir aqui falar, vai mentir, a secretaria de cultura, nada contra o
Vanhoni, mas faz papel de criança, minha irmã é funcionária do município a 24
anos, trabalhou com as crianças, formada em arte cênica, sofrendo no dia a
dia, chegou para a inauguração do teatro, ai um boneco engravatado disse que
ela não poderia entrar, como você vai enobrecer essas coisas? Digo mais,
Parque das Aguas, R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) emenda
parlamentar do ex-deputado Iris Simões, do governo Gabão lá atrás, faz parte
de um recurso que nos enxugamos, que Gilmar foi presidente, eu fui, Erondi,
foi, devolvemos R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para a
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prefeitura, pro prefeito por R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e poder retirar
o dinheiro da caixa, não fez mais que a obrigação, a população precisa de
saúde, vão nos postos de saúde ver o que acontece, não precisamos bater
palmas prefeito, precisamos de ações, obrigado, seria só.
Com a palavra vereador Josimar: Senhoras e senhores, amigos e amigas,
obrigado a cada um pela presença, mas é importante lembrar que quando o
vereador Gilmar fala que o prefeito levou 9 anos para entregar o parque, acho
que falta um pouco de observação do vereador, o prefeito está ai a 3 anos e
alguma coisa, o prefeito não está ai a 9 anos, em 3 anos ele conseguiu com
sua equipe, sua parceria com a câmara, o vereador menos votado e o vereador
mais votado, são todos iguais, somos escolhidos pela população, foi um
trabalho em conjunto, devolvemos recurso, mas é importante salientar que a
câmara devolveu recurso porque o prefeito repassou o dinheiro para a câmara,
o que não aconteceu no passado em que os prefeitos não conseguiam ou não
queriam repassar o dinheiro na integra e portanto a câmara anterior não
conseguia fazer isso, esse prefeito tem cumprido 0na integra, o vereador
Gilmar fala que o prefeito é incompetente e fala do prêmio prefeito
empreendedor e questiona o porquê o prefeito vai receber esse prêmio, eu lhe
respondo, basta olharmos só um dado, no final de 2012 tínhamos o índice de
mortalidade infantil na ordem de 23%, final de 2015 o prefeito conseguiu
rebaixar esse índice para 8%, isso é política pública, só por esse ponto o
prefeito já merecia o prêmio, salvar vidas de crianças recém nascidas, esse
índice é o buscado pelos gestores do Brasil inteiro e Piraquara conseguiu,
então só ai o prefeito merece o prêmio de prefeito empreendedor, estamos
falando de uma instituição altamente respeitada que é o CEBRAE, como se
falássemos da universidade federal do Paraná, é um órgão altamente
competente, respeitado, qualificado para entender quando o gestor merece o
prêmio, é importante salientar que quando o vereador Gilmar culpa o prefeito
pelo desemprego, mas o desemprego é nacional, é uma crise política,
financeira, econômica pela qual o pais inteiro está passando, não podemos
olhar só o nosso umbigo e dizer que é só aqui, a casa do desemprego hoje gira
em torno dos 10% de uma população economicamente ativa na casa dos cem
milhões de trabalhadores que temos, são dez milhões de pessoas
desempregadas, isso não é em Piraquara, é no Brasil inteiro, obrigado senhor
presidente.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretario vereador pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que
assim o fez, estando todos presentes. Com a ausência justificada dos
vereadores; Adriano Cordeiro e Sidnei Mamede, justificados.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
034/2016: que assim o fez, Processo 034/2016 projetos de lei 028/2016,
iniciativa vereador Eugenio Huller, que dispõe sobre: Denomina de Rua
Orinio de Almeida a rua sem denominação oficial conhecida como João
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Sheffer, localizada no bairro Guarituba. Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global votação artigo por artigo 2ª discussão:
o Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O
artigo 1º está em discussão, está em votação, vereadores favoráveis sentados
e contrários se levantem. Pedido para votação global: o pedido de votação
global está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, o pedido foi aprovado. O projeto está em
discussão: o projeto está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem. Aprovado em 2ª discussão projetos
de lei 028/2016: Denomina de Rua Orinio de Almeida a rua sem
denominação oficial conhecida como João Sheffer, localizada no bairro
Guarituba.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
008/2016: que assim o fez, Processo 008/2016 projetos de lei 007/2016,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: O serviço funerário do
município de Piraquara, e dá outras providencias; Parecer favorável das
comissões técnicas e competentes, discussão global, votação simbólica,
maioria simples 1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão,
projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem.
Projeto de lei 007/2016 é retirado em 1ª discussão: O serviço funerário do
município de Piraquara, e dá outra providencias
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
040/2016: que assim o fez, Processo 040/2016 projetos de lei 034/2016,
iniciativa vereador Sidnei Cesar Mamede, que dispõe sobre: Concede o titulo
de cidadão honorário do município de Piraquara, ao Sr. pastor Eliseu
Vasconcelos. Parecer favorável das comissões técnicas e competentes,
discussão global, votação simbólica, maioria simples 1ª discussão. O Sr.
Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei 034/2016 é
retirado em 1ª discussão concede o título de cidadão honorário do
município de Piraquara, ao Sr. pastor Eliseu Vasconcelos.
O Sr. Presidente passa as EXPLICAÇOES PESSOAIS: Com a palavra
vereador Miguel Scrobot: Sr. Presidente, vereadores, comunidade presente,
quando eu estava no grande expediente, vou complementar, falamos de
contrapartida do município, esta ai o Sebastiao, sabe muito bem, passa muita
gente gerindo a máquina pública e não tem coragem de brigar pelas ações do
município de Piraquara, complexo prisional, 10.500 detentos, em cima da
barragem que joga agua em nossa torneira e cobram esgoto gigante, 80% de
seu consumo em esgoto, é uma brincadeira, a Sanepar ganhando esse
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dinheiro e não temos uma taxa esgoto melhor, vem aqui para casa um plano de
saneamento, nem uma audiência pública decente, a não ser maquiada por
certos funcionários, não vi o povo no bairro discutindo isso, não vi o prefeito
dizendo para brigarmos pelo plano de saneamento, brigar pela contrapartida,
não tenho nada contra vereador, não vim aqui defender prefeito nenhum, a não
ser que um dia tenha um que faça planejamento e brigue pela contrapartida
real, caso de falar e não vou parar, no artigo 37 da constituição diz que 5% da
exploração do município tem que ficar aqui, onde fica? O que fazem para não
pôr fiscalização, dizem que o município está certo, o Guarituba é intransitável,
Laranjeiras não tem como andar, contratação de caminhonete, maquina, estão
aí, se não fosse o recurso de governo do estado para fazer asfalto, o que o
Marquinhos teria feito? Estimativa de R$ 233.000.000,00 (duzentos e trinta e
três milhões de reais), onde vai este dinheiro? Será que alguém está
ganhando? Onde está sendo investido? Quando falo que é muito dinheiro para
terceirizações, é porque é muito mesmo, vai ter mais na UPA 24hrs, o que é
isso? O povo de Piraquara precisa de hospital, medico, o Marquinhos que me
perdoe, mas ou ele faz um choque de gestão ou ele tem que ir para casa
dormir, tem que ter outra pessoa com outra proposta, pode ser o Gilmar, outras
pessoas que pensam na cidade, deixar que nossos filhos, netos perpetuem em
uma cidade gostosa de morar, a não ser aqueles picaretas que vão falar
amanhã de mim, não estou preocupado, no dia que eles entraram na prefeitura
que defendeu eles? O vereador que votou lá, eles tinham que estar fazendo o
serviço, aquelas pessoas que trabalham, brigam pelo seu espaço e ficam no
município tem que ser respeitadas, independente de sigla partidária, o
Marquinhos poderia ter feito um choque de gestão, já se passou 3 anos e 4
meses, onde poderíamos ter uma indústria em Piraquara? Não conseguem
gerir uma indústria limpa em Piraquara, não conseguem discutir com a
Sanepar, não conseguem discutir com governador sobre complexo prisional,
porque não consegue pôr os internos para fazer artefatos de cimento para
calcar as ruas de Piraquara, porque? Para comprar e elaborar nota fiscal? Será
que um dia vai ter um prefeito que possa sentar com o governador e dizer que
dos 10.500 presos, eu quero 100 para fazer artefatos de cimento para mim
calcar as ruas de Piraquara a custo zero para o morador, será que ele não tem
coragem de discutir isso com o governador? Podem falar o que quiser de mim,
mas tenho tranquilidade de sair nas ruas e dizer ao morador que faço meu
papel de vereador, lá tem que fazer o papel de executor, não está fazendo, hoje
eu já vi isso, vereadores colocam no viva voz para falar com o prefeito,
pessoas que emprega 10 pessoas tem que agendar, para o dia de são nunca,
esse é o respeito que tiveram com a minha irmã que presta serviço a 24 anos e
nem na inauguração do teatro deixaram entrar, isso que mora do lado, não é
porque é minha irmã, é porque não tem respeito ao piraquarense, por isso
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quero fazer parte do planejamento do Gilmar, pormos uma proposta digna para
o povo de Piraquara que paga imposto e não vê nada, seria só muito obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, quando eu falo em relação ao melhor
prefeito do Brasil é porque tenho motivo, o prefeito pegou a prefeitura devendo
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a inauguração do Parque das Aguas
que já foi pago boa parte desse dinheiro e também aprovamos R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) nessa casa para que o prefeito tenha
tranquilidade para trabalhar e mostrar para o que veio. Vereador Miguel
Scrobot, jamais vou querer arranjar intriga com o senhor, com todo respeito,
oro pela sua vida, se for da vontade de Deus, o senhor retorna para essa casa
de leis, a qual não tenho vontade de voltar como vereador, nunca mais verão
esse cidadão em cima de uma tribuna discursando como vereador, talvez o
vereador Miguel não deixa de ser um bom vereador, o que prova é a quantos
mandatos o senhor está aqui dentro, mas pelo jeito o senhor vai ter que sair
como candidato a prefeito da cidade para concertar, porque todos os prefeitos
que saíram, ninguém faz nada, em 2020 quero convidar o senhor a fazer parte,
porque serei candidato a prefeito, porque então o Marquinhos não será mais,
se o Gilmar for prefeito desta cidade, daqui a pouco o Miguel destroca você
também, esqueça, abandona, a cidade tem crescido e este vereador tem
participado dos projetos, não podemos tirar os méritos, mas olha, o que cair na
garra dele, ele devora, quero que o senhor esteja do meu lado, para sermos
prefeitos em 2020, mas quero ter o senhor ao meu lado, porque se eu vir para
cá, o senhor vai me destrocar também, vai me arrebentar, eu acredito numa
cidade a qual as coisas andam, não vamos fazer um cavalo de guerra com os
vereadores aqui, entrei na paz e quero sair na paz, vejo que a cidade precisa
crescer, quando o senhor fala de caminhonete traçada, é para nos
fiscalizarmos, quando nós formos fiscalizar na serra da melança, se nós não
fosse com o Erondi que tinha uma traçada de 4x4 nós não subiríamos lá, se
não fossemos com o vereador Maicon que tinha uma 4x4 nós não chegaríamos
para fiscalizar onde estavam devastando a serra da melança, ou eu estou
errado? Se eu estiver errado, me corrija, acho que é interessante ter uma
caminhonete 4x4 porque se formos fazer uma licitação de tatu de chuteira
nesta cidade, o meio ambiente manda prender nos, o IBAMA, então temos que
ter uma caminhonete 4x4, onde estiver algo ilegal, tiver chovendo e for
denunciado, tem que ir fiscalizar, de chuteira não vai, tem que ir de
caminhonete e o prefeito não está errado, desde que ele esteja cumprindo a
constituição, estou aqui para defender o povo que colocou nos aqui dentro, foi
o povo que colocou o prefeito, então não precisamos defender prefeito nem
vereador mas temos que falar das ações do vereador e do prefeito que tem
feito nessa cidade, desconheço um prefeito que tem feito o trabalho que
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Marquinhos fez, está a prova, o Parque das Aguas que se não fosse nos, não
teria acontecido, portanto, os antepassados dessa casa não fizeram o que
fizemos aqui, então precisamos tirar o chapéu para o prefeito e para os 13
vereadores, seria isso, é muita gentileza de sua parte Sr. Presidente, que Deus
abençoe cada um de vocês.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, para iniciar, hoje tivemos fazendo a visita no Nemare
Cinco, eu e o vereador Eugenio com a população onde estão as maquinas
resolvendo o problema, desde 2011 não passavam lá e hoje estão fazendo um
trabalho gigante, parabéns ao secretário de obras e ao prefeito. O vereador
Miguel acaba de falar que o prefeito não fala com o governador do estado, não
sei se você já tomou conhecimento, mas no dia do rio o nosso governador veio
homenagear o prefeito aqui na barragem onde os vereadores estiveram
presentes dando parabéns ao Marquinhos pelas obras, pela conservação dos
mananciais, então esteve aqui o nosso governador Beto Richa. O vereador
Gilmar diz, não reeleja, onde ele ajudou a reeleger o nosso governador do
estado, ele fala não reeleja, mas foi 3 vezes reeleito diretor da escola, mas
mesmo assim diz para não reeleger candidato, então esta aí para que a
população de casa rever as conversas de certos vereadores que talvez não
saibam o que estão falando, mas temos que perdoar porque somos seres
humanos. A respeito da nomeação segundo o vereador Gilmar, é contra, onde
tem um filho dele nomeado na COAPAR, onde trabalhou nomeado junto ao Jair
Cesar em Curitiba, a nomeação é errada só para nos piraquarenses, a
população tem que rever essas conversas, mesmo nas redes sociais, teve
pessoas que colocaram que ele foi o culpado pela inauguração do Parque das
Aguas, que vergonha, então levante e vejam, não revi ainda, mas vou tirar uma
cópia e mostrar a população, mas vem criticando o Parque das Aguas, fala que
ele tem a parte, pode até ter pela economia dentro da casa, mas não pela
devolução, então levamos isso a beirada da população. O vereador Miguel fala
a respeito do desemprego, mas o presidente já explicou a população, o
desemprego não é em Piraquara, é no Brasil em geral, vem do governo federal,
não podemos pagar o pato por isso, podemos pagar uma boa parte mínima,
mas a maioria o governo federal tem que pagar o pato pelo desemprego no
município de Piraquara. A respeito do Vanhoni, uma pessoa que temos que dar
o respeito pelo menos por esses dias que ficou aqui, tenho certeza que se ele
puder ajudar o município de Piraquara, ele vai ajudar como já tem ajudado
durante o mandato dele. Até esqueci de dar um abraço ao Gico e ao Giovani,
então que Deus abençoe a cada um de vocês que vem aqui, pedimos
desculpas pelos erros talvez cometidos por um ou outro vereador.
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Com a palavra vereador Gilmar: Ajudei sim a reeleger o governador Beto
Richa, como o senhor Zé Machado também ajudou, é do DEM, não esqueça
disso, a questão é a seguinte, sou oposição, se o Miguel vai nos destroçar lá
na frente, vai depender da capacidade de gerencia, pode ter certeza que
vamos fazer um plano de governo diferente desse governinho municipal, qual
audiência pública que vocês participaram? Quando foram convidados para uma
audiência para pública para discutir os R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões
de reais) que essa cidade administra em seu mandato, poucos de vocês foram
convidados, vá no gabinete dela amanhã para perguntar, ele nem recebe
vocês, até sábado os assessores dele estavam pelas ruas, porque tinham na
sexta ou quinta exonerado 50 comissionados, estavam tentando trocar os
cargos comissionados por apoios políticos nos bairros, digo isso, trago na
próxima sessão dezenas de pessoas que foram procuradas por esse governo
fazendo chantagem com dinheiro público, venham aqui ver, para saber que é
verdade o que estou falando, no índice FIRJAN, Piraquara está entre as piores
cidades do estado do Paraná, não sou eu que digo, são os índices, agora dizer
que esse governo municipal é bom? R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais) em veículos alugados, todos esses gols, fiat uno, circulam dia e noite
pela cidade, alugados e custam R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais) para os cofres públicos da cidade, isso é certo, o prefeito não comprou
veículo próprio, trago os contratos na próxima semana e digo as empresas que
foram beneficiadas com as licitações, horas extras, tem dentista ganhando R$
14.000,00 (catorze mil reais) em salario, digno para dentista, porem o salário
base dele é R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), ele ganha mais em
conta extra, se calcular, ele ultrapassa mais de 11 horas e 14 minutos nas
unidades, saiam amanhã e verifiquem qual dentista trabalha 11 horas, vão ao
meu gabinete e eu mostro o contracheque, o assessor de gabinete do prefeito,
tem uns irmãos que trabalham nessa cidade, ganham R$ 890,00 (oitocentos e
noventa reais) por mês, sabem qual é o salário deles agregado em hora extra?
R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), oposição está errada, trago o
contracheque desses senhores na próxima reunião e mostro a vocês, todos os
apadrinhados políticos nessa cidade, tem altos salários, secretaria de saúde e
secretaria de obras, quase R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em horas
extras, quem quiser vir semana que vem, passo copia a vocês, cargos
comissionados tenho sim, dois no meu gabinete, meu filho na COAPAR, é
advogado, mais nenhum cargo, trabalhei com Jarde Cesar de Oliveira, onde
aprendi a trabalhar na política, trabalhei 19 anos e 8 meses, aquele cidadão é
um político de hombridade, tenho orgulho de ter trabalhado com ele, aprendi a
fazer política, não política de cargos, nos reelegíamos em cima de projetos,
busquem a vida dele e vão ver quem estava à frente dele, professor Gilmar
estava à frente dele. Sou sim reeleito a três mandatos no colégio Vila Macedo,
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acessem a internet, diminui o índice de violência, valorizei o colégio na cidade,
no pais, produzi vários projetos educacionais, acesse o colégio Vila Macedo e
vocês vão verificar o quanto fizemos por aquela escola, teve vereador aqui que
quando eu fui caçado desta casa, foi e falou, essa escola é de índio, índio sim,
que fez esse pais virar o que é, índio que deu nome a esse pais, através da
exploração do pau brasil, obrigado e boa noite.
Com a palavra vereador Rock: Noite abençoada, noite acalorada, mas é
dessa forma mesmo, momento político chegando, mas vamos falar de trabalho,
a rua Salvador na vila Macedo era outra bronca e hoje está sendo aberta, será
ligada a rua Cuiabá e nos próximos dias aquela comunidade terá acesso. O
Parque das Aguas, não tenho que parabenizar nem a casa legislativa e nem o
executivo, tenho que parabenizar a população de Piraquara pela ordem com
que se portaram durante a inauguração, aquele momento solene de quando foi
entregue a população piraquarense, parabéns ao cidadão piraquarense que vai
cuidar a partir de agora daquele lugar público, onde passei uma tarde
maravilhosa com a minha filha e minha esposa, nem um toco de cigarro no
chão, a única coisa que presenciei foi uma mãe chamando a atenção de uma
criança quando ela quebrou o galho de uma arvore, mostra a conscientização
da nossa comunidade, tenho certeza que outros parques daquela magnitude
virão, vai depender do nosso cuidado, 6 horas da manhã no domingo, já tinha
gente esperando o parque abrir para fazer a corrida matinal, segunda feira,
estava indo a trabalho, passei ali pela Barão, tinha muita gente praticando
esportes, quanto na academia quanto na pista, as pessoas abraçaram com
carinho aquele espaço, então parabéns ao município de Piraquara pela
conquista do teatro, resgate da cultura local, os nossos artistas, alunos, nossos
filhos, nossas famílias terão a oportunidade de presentear peças como a de
Shakespeare, Willian para todos se apresentou no domingo, não pude
comparecer mas aquele espaço é do povo piraquarense, esperamos que tenha
um no Guarituba o parque Acara, está parado por conta do PAC, temos a
possibilidade de um parque estadual e estaremos em um futuro bem próximo
durante a inauguração do teatro, um funcionário do estado conversou conosco
e é bem possível que façamos a indicação de uma área do estado para um
novo parque aqui em Piraquara, através de um comodato de 20 ou 30 anos,
acredito que será interessante. Dia 29 de abril teremos em Piraquara a primeira
edição do pedalando e conhecendo Piraquara, é um evento tradicional, esse
ano vai ser diferente por causa das eleições, mas sairemos ali ao lado do
centro de informações turísticas e vamos pedalar por aproximadamente 25km
dentro da nossa cidade, paisagens maravilhosas, antiga pedreira, enfim, dentro
do recreio da serra, próximo ao vale das trutas, vossa excelência e todos os
demais estão convidados a pedalar conosco, eu gordinho do jeito que sou,
também estarei, vamos alinhar boa pratica esportiva com contemplação da
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nossa cidade. No próximo final de semana o reservatório do carvalho estará
aberto à visitação pública, todos estão convidados, logo após a aldeia Araçai,
instalada ali na nossa serra do mar, eu como funcionário público estarei de
plantão junto com o Jeferson Favoreto Clas, estaremos recepcionando os
munícipes, tivemos gente até do Chile visitando ali, tem muita gente que não
conhece, nascente do rio Iguaçu, temos que valorizar isso, todos estão
convidados, ao lado do morro do canal, um pouco para frente, momento de
contemplação, local maravilhoso, totalmente preservado, uma limpeza bacana,
tanto quanto o Parque das Aguas, quero desejar um boa noite ao Dr. Hélio
Moreira, Dr. Evandro, meu amigo Luizão que trabalha no setor de protocolo da
prefeitura, meus sinceros votos de felicidades, que tenhamos uma noite
maravilhosa, eram essas as minhas palavras, peco aos nobres que tenham
tranquilidade pois vai ser um momento muito delicado, então que consigamos
conduzir o processo, obrigado, desejo uma boa noite a todos.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, senhores vereadores,
senhoras e senhores, quero agradecer a todos aqui, em especial nossos
homenageados, que vocês continuem nesta caminhada, porque aprender é
aperfeiçoar sempre, estava vendo o vereador agora, ele sempre coloca um
resquício de elegância, mas gostaria que o senhor me desse a oportunidade de
discordar quando o senhor fala que não temos que agradecer a esta casa, mas
temos sim, com todo respeito eu entendi, mas não podemos deixar de
agradecer esta casa que foi grande responsável, somos eleitos pelos
munícipes, para atender os interesses da comunidade, se o recurso foi de
entendimento nosso, representamos bem a comunidade, quando queremos
reconhecer que esta casa tem o seu mérito, a comunidade ganha, então tem
que realmente respeitar, agradecer sim esta casa, basta olhar na gestão
passada, tem quem diga que havia um determinado rei que ele também tinha
essa mania de não repassar os recursos para a câmara, porque dizia-se que
os subordinados iriam até o palácio do rei e lá era feito os acertos e acordos,
graças a Deus não vi nenhum vereador ir nesse ano fazer esse tipo de coisa,
razão pela qual o dinheiro está vindo, e sendo aplicado no município,
começamos uma CPI aqui dentro e quando começamos a nos aprofundar e
olhar, vimos o que aconteceu aqui dentro dessa casa, haja vista que quando
chove, chove mais dentro dessa casa do que fora, nós tivemos que fazer um
esforço, deixar isso para depois para podermos dar contrapartida aos
munícipes através desse recurso, basta olhar, a quem diga que em um lugar
próximo aqui, chegou ao absurdo de gastarem 50 botijões de gás no mês,
parece que a cantina era meio parecida com a nossa, há quem diga, que
alguns governantes ficaram ricos, adquiriram bens, eu não sei, mas enfim, o
fato que quero dizer que observamos aqui, é a certeza que deito, durmo,
levanto, ando tranquilamente porque o que é meu, é meu, o que não é, não é,
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muitos tem a cara de pau de falar para a população que está a disposição e vai
fazer alguma coisa, então temos que olhar com carinho esta casa, agradecer
os vereadores, independentemente de partido, é muito importante quando essa
casa pode trabalhar em harmonia com o executivo, isso não quer dizer que
tenhamos que dizer amem para tudo que o prefeito faz, somos da base para
dar sustentação, aprovar projetos que são de interesse da comunidade,
quantos vetos nos derrubamos aqui, estamos na eminencia de quase derrubar
outro, quem mandou os vetos? O executivo, e derrubamos o veto porque não
concordávamos naquele momento, gostaria de pedir aos nobres colegas da
comissão de urbanismo que deem uma certa celeridade naquele projeto com
respeito a regulamentação de carga e descarga no município, semana passada
aconteceu um acidente em que os dois lados estavam estacionados e um
estacionou perto de meio dia para fazer a descarga, veio o outro, para sair
acabou acontecendo o acidente, essa é a questão que vai ser importante ao
nosso município, gostaria de pedir ao nosso colega que nos atendesse nessa
questão, muito obrigado.
Com a palavra vereador Josimar: Sr. Presidente, vereadores, amigos,
comunidade, todos que vieram nosso muito obrigado pela presença, gostaria
de fazer um pequeno esclarecimento, o vereador Miguel coloca com relação ao
veículo 4x4, dizendo que não há necessidade, mas só para enobrecer o
comentário do nobre vereador, e parabeniza-lo pela atenção no fato, mas estou
aqui para ajuda-lo, esse veículo 4x4 se trata de uma caminhonete traçada,
onde é resultado de um termo de ajuste e compromisso com o ministério
público, onde o ministério público que exige que a pasta do ministério público
tenha esse veículo para que possa fazer certas abordagens no sentido de
fiscalização, como citou o Zé Machado, quando o Erondi era presidente da
casa, fomos com o veículo traçado, fazer uma visita na serra da melança, onde
uma pessoa de má fé, negociou pedaços de terra com pessoas que vieram de
fora, e estavam lá devastando tudo, animais, cabrito, cavalo, vaca, estavam
devastando uma parte da serra da melança e naquela oportunidade fomos até
lá, toda a câmara foi até lá, fizemos um grande trabalho de investigação, esse
veículo 4x4 foi uma exigência do ministério público, resultado de um TAC,
termo de ajuste e compromisso onde o ministério público exigiu que o meio
ambiente tivesse esse veículo para fazer o trabalho de fiscalização. O vereador
Gilmar coloca que o prefeito Marquinhos não tem dado resultado para a
população no sentido de esclarecimento, gostaria de dizer que vossa
excelência está enganado, porque tem sim acontecido diversas audiências
públicas, vossa excelência sabe disso, faz parte da comissão de finanças e
orçamentos onde vocês mesmo fazem a prestação de números a população
através da câmara, a secretaria de saúde tem feito constantemente, dentro do
prazo estabelecido, feito esclarecimento, todas as pastas tem feito isso, então
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tenho que discordar com vossa excelência porque isso não remete a verdade,
quando vossa excelência chama o prefeito de governinho chantagista, gostaria
de discordar com vossa excelência porque não é verdade, o prefeito
Marquinhos é professor do estado, de carreira, engenheiro, da prefeitura
municipal onde trabalha a mais de 20 anos como funcionário público, então,
esse termo governinho chantagista não se remete e não é digno que os
vereadores ouçam e não esclareça isso, governinho chantagista não faz parte
do papel do prefeito Marquinhos, porque é um homem honrado, professor de
carreira, engenheiro deste município a muitos anos, todos sabemos disso,
quando o vereador cita que Piraquara está em 395 a posição do município,
infelizmente temos que discordar com esses dados porque sabemos que
Piraquara tem o melhor ar para se respirar, a melhor paisagem, a natureza,
serra, nossa agua cristalina, então este índice está redondamente enganado,
gostaria de pedir a vossa excelência que me ajudasse para contestar esse
FIRJAN, muito obrigado, presidente.
Com a palavra vereador Eugenio: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, estivemos com o vereador Zé Machado no Nemare cinco, maravilha
o que tem feito lá, dá gosto de ver o trabalho que está sendo feito, eu sempre
falo que não agradeço, cobro mais para frente, mas brilhante trabalho, foi
atendido o pedido, então temos que dizer coisas que acontecem, obras
estamos vendo em todo canto da cidade, pessoas da oposição que fazem,
berram, gritam, se eu fosse oposição ia fazer a mesma coisa, descer o cacete
em tudo que era bom, é assim mesmo. Falar governinho? Governinho que dá
conta do recado, obra para todo lado, imagine se fosse um governo grande
então, amanhã estamos assinando o contrato de mais 8 ruas no Araçatuba,
discordo com o senhor, na Av. Brasília onde o senhor tanto pedia, estão
fazendo, Araçatuba, tudo que é bairro, quantas vezes já falamos que a
oposição é dessa forma, tem que tomar conhecimento e ver que as coisas
estão acontecendo, acho que o senhor leva mais vantagem em dizer, fez e vou
fazer melhor do que ele está fazendo, assim todo mundo acreditaria, agora
descer o cacete em coisas que estão sendo feitas, é negligencia, não tem o
porquê, está dizendo que o cara não faz, mas está todo mundo vendo, acho
que teria que ter respeito pelo prefeito, seria isso, não quero ser inimigo de
ninguém, não vou defender ninguém, mas é imprudente da parte do vereador
falar esse tipo de coisa, muito obrigado.
Agradecendo a presença de todos e temos neste momento 8.800 pessoas nos
assistindo via on-line, nosso muito obrigado, gostaria de agradecer a todos,
declaro encerrada a presente sessão marcando a próxima regimentalmente
para a próxima terça-feira, obrigado. Para constar _____________________
_____________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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