CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 8ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia vinte de setembro 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, Valmir
Soares “Rock”. Verificada a existência de quorum regimental com a presença
de sete vereadores membros da casa, o Sr. Presidente invoca as bênçãos de
Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do regimento interno.
Após informou que a sessão será transmitida ao vivo pela internet, a mesa
executiva convidou o vereador pastor Valdeci para fazer a leitura da passagem
da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo a presença de todos,
pedindo para se inscrever para a sessão e fala que a ata da sessão anterior
está publicada no Diário da Câmara e no site para conhecimento dos
vereadores. A ata está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem a ata está aprovada. Agradecendo a
presença de todos os presentes. O vereador “Rock” solicita o convite para a
mesa do ex vereador Irone Alves da Silva que assim o fez.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
vereador pastor Valdeci para fazer a leitura das publicações, ofícios,
requerimentos, pedidos e informações e correspondências recebidos pela
mesa das quais terão encaminhamento regimental, que assim o fez.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
Rock: Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, ao cumprimentálos, estendo a toda a comunidade, especial aos membros do SINDIMOC aqui
representados pelos Cândido César Presidente interino da instrução Ao Seu
Adão, Edilson representando Anderson Teixeira que será seguramente um dos
vereadores da nossa capital onde teremos como Prefeito Rafael Greca, não
tenho dúvida disso, é o nosso cidadão honorário de Piraquara e talvez até no
primeiro turno já resolva a questão lá em Curitiba, quero estender meu boa
noite ao Walter Fortunato, ao Miguel André e Fabiano Moro, se Deus assim
permitir, esse o eleitorado piraquarense concordar, fara parte do Legislativo na
próxima legislatura desejo sucesso na empreitada dele. Hoje nós estaremos
momento seguinte na pauta do dia é aprovando, tenho certeza projeto de
grande relevância dos Nobres funcionários do transporte coletivo do município
de Piraquara, não tem mérito nenhum Governador Rock, não farei política em
cima disso, conta apenas com o reconhecimento da sociedade piraquarense,
prazo regimental aí o Prefeito tem um prazo, nós estaremos solicitando
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cordialmente que ele antecipe esse prazo para que os trabalhadores tenham
uma segurança e não apenas os trabalhadores do Brasil trata-se dos usuários
do transporte aqueles que pegam o ônibus na madrugada aqueles que chegam
muito tarde e quase madrugada do dia seguinte, que eles tenham segurança,
que tenham um orientador, que tem o apoio de um cobrador de ônibus o que
trabalha para auxiliar ao cadeirante, seu portador de necessidades especiais,
um pai de família que ganha o seu sustento com muita luta que passa por
diversos percalços trabalha sob tensão o tempo todo sofrendo agressões
físicas imorais. Então nesse momento eu queria só entender meu boa noite
cordial a todos os membros do sindimoc, dar as boas-vindas a nossa cidade de
Piraquara, tirar o meu chapéu pra esses guerreiros e guerreiras que tem um
sucesso na sua jornada e ao sair de casa que beijar os seus filhos que tenham
uma certeza que voltarão com segurança para seus lares, esse projeto Visa
garantir o sustento de várias famílias, o empresário está preocupado com o
ganho financeiro, a redução no quadro de funcionários não irá reduzir os
valores das passagens em momento algum está pensando na comunidade e
Sim tão-somente apenas no bolso dos empresários eu rogo aos vereadores
que daqui a pouco terão acesso ao projeto que votem favoráveis porque tem
finalidade pública não tem nenhum nenhuma intenção eleitoreira estaremos
mantendo nosso mandato até dia 31 de dezembro onde encerrara a essa
legislatura se houver interesse e se houver possibilidade gostaríamos de
retornar e ter mais uma experiência mais um desafio mas com dignidade sem
usar nenhum tipo de artifício sem usar nenhum tipo de demagogia sem usar
nenhum tipo de pressão sem fazer propaganda enganosa, Sábado passado
estávamos Caminhando com as caravanas 12, alegres conversando com a
população do conjunto Madre Teresa de Calcutá ali na região do Guarituba,
não gosto muito de fazer críticas pessoais e não farei mas eu acho de extrema
irresponsabilidade, a agressão verbal não precisamos disso mas podemos
discutir política de alto nível sem baixarias sem precisar de ludibriar, de
enganar, de induzir o eleitor que não nos acompanha no dia ao erro, parece-me
que o desespero bateu a porta de algumas pessoas eu não consigo entender,
cidadão pega o microfone e esbraveja, mostra os dentes na rua em um ódio no
coração dizendo que o vereador Rock mora 32 anos na Vila Macedo e não
conseguiu levar asfalto nas ruas do bairro, não fui vereador sozinho, não é
essa primeira legislatura que não tem asfalto no bairro, Piraquara é muito
antigo e ninguém levou, mas nas considerações, entrarei nesta discussão, mas
política com honra, sem mentiras. Obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade, quero fazer um agradecimento a Deus por mais um dia nesta
tribuna com muita alegria, se não fosse ele, eu jamais estaria aqui, muito
menos falando em nome do senhor Jesus, confesso a todos que estão aqui
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que fazer política seria não é para qualquer um, fazer política pública não é
para qualquer um, fazer política pensando nos menos favorecidos não e para
qualquer um, política desastrada tem um monte, como vossa excelência
acabou de dizer, domingo um cidadão com carro na rua e com minha música,
tinha uma equipe do Gil, atiraram uma pedra no vidro do carro daquela pessoa
prestando um serviço para mim, causou um prejuízo para aquele menino e
fiquei chateado, não quero culpar o Gil porque ele não faria isso, isso mostra
que tem gente nesta cidade que invés de morar aqui, deveria morar no mato,
quem joga pedra deveria caçar passarinho e não em uma cidade, agora quero
dizer que jamais uma pessoa dessas vai conquistar algo na vida dele, é um
destemperado, um moleque, papel de gente que não tem nem estrutura
familiar, mas não estou preocupado, ninguém chuta cachorro morto, quero
dizer que o Gil não tem nem um sinal de uma pessoa dessas na campanha
dele, Gil é sério, não acredito que ele treinou as pessoas para jogar pedra,
Miguel fazendo uma campanha extraordinária e é oposição, campanha limpa,
está desesperado sim, o 11, infelizmente quero dizer que o Gil não é o
momento dele, o 12 vem estraçalhando tudo pela frente, vamos ganhar
mostrando que viemos para fazer a diferença, estamos aqui para fazer
diferença, quero dizer para o Rock não se preocupar, o povo vai olhar a ação
dos vereadores da casa, esses vereadores fizeram a diferença, agora quem
está jogando pedra, pensando que vai nos atingir, está enganado, as cadeiras
foram reservadas para quem tem voto, quem não tem, precisa atirar pedra
mesmo, muito obrigado.
Com a palavra vereador Mamede: Boa noite senhor presidente, vereadores,
sindicato, internautas Eu também vejo a campanha é um ponto Positivo pelo
menos ao meu ver ao meu lado estamos Caminhando com Gil Lorusso o
homem que tem mostrado que tem competência para administrar cidade como
muitos tem competência né muitos que exclusive estão sentados aqui mas eu
tenho que falar que a fiscalização da prefeitura tem ficado de desejar a
fiscalização de Urbanismo da prefeitura Aonde foram realizados
pavimentações, tem uma diferença enorme entre empreiteiras e fiscalização
vemos no bairro do Guarituba Quando passou a pavimentação que ainda ficou
alguns postes em lugares errados fora, tá tomando conta da rua onde vem
causando acidentes, hoje pela manhã o motoqueiro acabou se chocando no
poste e está bastante machucados, bicicletas, carros vem enroscando nos
postes da rua Heitor Pallu, onde foi feita a pavimentação, eu não sei o que
acontece que a administração não tem olhado isso aí, eu postei no meu grupo
aí alguém Claro ligado à administração atual achou que um poste na rua e
tantas outras situações pra se levantar no município concordo com essa
pessoa mas acontece que nós sabemos quem acabou se machucando nesses
postes na rua, eu gostaria que já o presidente também e o secretário que se
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encontra os bastidores aqui da câmara pra levar essa situação e tomar uma
providência, em outro local onde foi feita a pavimentação é assim nos postos
aqui em dois trechos aqui do Guarituba que está acontecendo essas situações
é lamentável, precisa ter uma fiscalização e tem a competência que pegue a
Empreiteira que fez e se resolva o que nós não podemos é ver os nossos
munícipes que recolhe os impostos, pagam os impostos e estão aqui sofrendo
acidentes, tenho certeza Depois dessa fala tenho certeza que as providências
virão, nas explicações pessoais estarei concluindo, obrigado.
Com a palavra vereador Josimar: Senhoras, senhores, vereadores, sindicato,
funcionários da viação, nosso amigo Miguel, Jair, demais amigos do transporte,
boa noite a todos, sendo assim, gostaria de usar meu breve tempo para falar
alguma coisa do IDEB, índice de desenvolvimento da educação básica, foi
criado para medir a qualidade do aprendizado, o IDEB funciona como indicador
nacional, possibilita o monitoramento por meio de dados concretos, a
sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias, é calculado pela taxa de
rendimento escolar, aprovação e as medias de desempenho, tenho em minhas
mãos um detalhamento, levantamento de todos os colégios do município de
Piraquara, tenho o desempenho de cada colégio, pesquisa feita pelo ministério
da educação, é importante destacar o trabalho da secretaria de educação do
município, a secretaria tinha uma meta para 4.8 pontos e atingiram 5.2 pontos,
foi superior, tem que se destacar, em momentos difíceis, desemprego,
economia, a educação de Piraquara vai muito bem, superando a meta, é
importante destacar o trabalho da secretaria e do prefeito, mas o que deixa
entristecido, é que entre os colégios citados, é importante destacar
positivamente o Colégio Joao Batista, Mario Braga, Romário Martins, Planta
Deodoro, superaram a meta, o que entristece é o colégio da Vila Macedo, onde
os alunos e professores não tem um pingo de culpa, a associação de pais e
mestres não compartilham da culpa porque ela é do diretor, aqui eu cito o nome
do diretor e vereador desta casa, candidato a vice-prefeito na chapa 11, Gilmar
Luís Cordeiro, nos entristece essa forma de campanha porque no domingo eu
e minha família fomos vítimas, maltratados enquanto moradores dos arredores
do São Cristóvão, quando as 9:30 da manhã no domingo, maneira proposital, o
caminhão de som da equipe 11 posicionado na praça e soltando foguetes em
cima da minha casa, fiz uma oração e fui para rua pedir voto para o 12 porque
fazemos uma campanha com respeito, obrigado Sr. presidente.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, SINDIMOC,
funcionários, internautas, eu acho eu a política é normal, acontece desta
maneira, não concordo que quando o Baianinho falou que jogaram uma pedra
no carro e ele falou que tem 3 perfureide, mas ele está no lucro porque não
tenho nenhum, devia ser proibido, queima de dinheiro, tinha que acabar com
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isso, estive no loteamento na serra e uma mãe falando que não tinha remédio,
o presidente da casa fala de política agressiva, política correta é defender o
município, pessoas que saem de Piraquara para trabalhar e não veem o que
acontece na cidade, Piraquara não gera emprego, não chamou o promotor
para discutir, não troca nada pelo complexo prisional, não troca nada com a
concessão da Sanepar que derrubei através dos promotores, pedi 2% em
contrapartida para Piraquara sendo que em 37 anos a companhia explorou
Piraquara, coleta de lixo de R$ 20,00 (vinte reais) uma vergonha, os
vereadores deram de presente para a população, serviços cobrados no talão
de agua em torno de R$ 20,00 (vinte reais) o que é este serviço? Coitado do
cara que sai de manhã para trabalhar e pagar imposto, parabéns aos
motoristas presentes, mas não posso dizer o mesmo para a empresa de
ônibus, Piraquara esta soterrada, sem remédio, não adianta construir posto e
não ter medico e remédio, no governo do Gil teve, foi regularizado a farmácia, o
Sr. Artur que tocava, hoje não tem remédio, não adianta defender, qual prefeito
não discute emprego? Trocar concessão por 2%, Pinhais que gera emprego
trocou por 3%, abrigamos 3 barragens, abrigamos complexo prisional, escola
sem asfalto, sem saneamento, esses asfaltos que saem são incompletos e de
dívida do governo do estado, R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para
asfalto no Araçatuba, atrás do San Julian fizeram asfalto e deixaram sem
asfalto, no Guarituba e Santa Maria fizeram anti-pó engana bobo, fabrica de
manilha não funciona, R$ 21,00 (vinte e um reais) a matéria prima de
Piraquara, burlaram a licitação e pegaram de fora por R$ 38,00 (trinta e oito
reais) porque não gera emprego para caminhões em Piraquara? Não adianta
vir aqui e falar que o 12 vai fazer diferença, o que vai ser das nossas crianças
se não geramos emprego nem para nós, vereadores, vou fazer um convite,
temos que ir ao ministério público e fazer um documento, abaixo assinado
contra a taxa absurda de agua, taxa de serviços que ninguém sabe dizer o que
é, ninguém aguenta mais, o Marquinhos não provou porque ele é prefeito,
obrigado.
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, Adriano Cordeiro,
Erondi Lopes, José Machado; Vereador Gilmar Justificado.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº
127/2016: Processo 127/2016 Projeto de Lei nº 107/2016, iniciativa do
Executivo Municipal que dispõe sobre: A orientação e o auxilio ao usuário dos
ônibus que integram o sistema de transporte coletivo do município e dá outras
providências. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação artigo por artigo 2º discussão. : o Sr. Presidente
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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 ª discussão o projeto de lei nº. 107/2016: A
orientação e o auxilio ao usuário dos ônibus que integram o sistema de
transporte coletivo do município e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
087/2016: que assim o fez, Processo 087/2016 Projeto de lei 77/2015,
iniciativa vereador José Machado, que dispõe sobre: Declara de utilidade
publica a associação beneficente de amigos da AVO NOEMIA 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 087/2016 aprovado em 1º discussão: Declara de utilidade publica
a associação beneficente de amigos da AVO NOEMIA e dá outras
providências
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº
118/2016: Processo 118/2016 Projeto de Lei nº. 099/2016, iniciativa do
Executivo Municipal que dispõe sobre: Institui o programa social de agricultura
urbana no município de Piraquara: 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: o
projeto está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem. Aprovado em 1ª discussão o projeto de lei nº.
099/2016: Institui o programa social de agricultura urbana no município de
Piraquara: e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº.
124/2016: Processo 124/2016 Decreto Legislativo nº. 008/2016, iniciativa
Presidente da mesa Executiva dispõe sobre: Referendo ao convenio 006/2015
firmado entre o município de piraquara através da secretaria municipal de
assistência social e a entidade Fraternitas: 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: o projeto está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem. Aprovado o projeto em 1ª
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discussão: Referendo ao convenio 006/2015 firmado entre o município de
piraquara através da 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.
129/2016: Processo 129/2016 Decreto Legislativo nº. 019/2016, iniciativa
Presidente da mesa Executiva dispõe sobre: Referendo ao convenio 007/2015
firmado entre o município de piraquara através da secretaria municipal de
assistência social e apoio a criança e ao adolesceste CRICA: 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: o projeto está em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem.
Aprovado o projeto em 1ª discussão: Referendo ao convenio 007/2015
firmado entre o município de piraquara através da secretaria municipal de
assistência social e apoio a criança e ao adolesceste CRICA: e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
130/2016: que assim o fez, Processo 130/2016 Projeto de lei 109/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) e dá outras providencias. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação
simbólica, maioria simples 1º discussão: o Sr. Presidente coloca o projeto em
discussão: o projeto está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem. Aprovado o projeto de lei 109/2016
em 1ª discussão: Autoriza a abertura de credito adicional especial no
orçamento programa vigente no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro
mil reais) e dá outras providencias.
E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador Edson
Baianinho: Sr. Presidente, quero agradecer a todos que estão presentes, está
chegando uma reta final do nosso mandato, mas não poderia deixar de
agradecer ao prefeito da cidade, por todas as obras implantadas no município e
todo o trabalho, cada vereador tem sua prorrogativa de falar o que acha que
está certo e o que está errado, gostaria neste mandato de só agradecer a esta
casa de leis, casa solidaria aos projetos, indiferente das siglas partidárias,
situação e oposição, esta casa está de parabéns, mas tem dias que é melhor
ser surdo do que escutar certas coisas faladas aqui, mas tudo bem, Deus deu
uma boca para falar, tem coisas que não desse, tem coisas que esta vereador
tem que tapar o ouvido, é lamentável, tem horas que só Jesus na causa, sou
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sincero, se for para eu falar bobeira ali ou aqui, prefiro socar a cara dentro de
um saco e sair por ai de tanta vergonha que eu sinto, o povo é assim, mas
quero dizer que não estou preocupado de voltar aqui ano que vem, isso é o
povo que tem que dizer se volto ou não, mas se for para eu voltar falar bobeira,
melhor que o povo nem me coloque, o povo não aguenta, temos que discutir
coisas que vem de encontro a população, benefícios para todos, tem gente que
perde o chão, quero dar os parabéns para estes vereadores, tem 6 munícipes
assistindo a sessão aqui e vossas excelências estão aqui, isso é compromisso
com o povo, temos aqui 7 vereadores cumprindo com suas obrigações,
respeito com o povo, isso que precisamos, a eleição está ai, daqui 12 dias é a
eleição, gostaria que nem acabasse esse 12, quero desejar boa sorte, vereador
Rock, Ernani, Valdeci, Josimar, Miguel, Mamede, que Deus abençoe vocês,
que o povo olhe o trabalho feito e vote em vocês, se sobrar um votinho, não
esqueçam de mim, seria isso, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra o Vereador Miguel: Sr. presidente, vereadores, Baianinho,
talvez em um discurso ou outro, mas vou te falar, para Piraquara em algumas
ações de grande relevância, você foi vereador aqui nesta casa, isso você vai
carregar para a história, quanto ao momento que você passou que a imprensa
tentou jogar funcionários contra o senhor, e você não se curvou, contra a
concessão da agua, em primeiro momento você ficou meio perdido, mas no
segundo momento você defendeu Piraquara, cidade das aguas ou do esgoto,
ainda cobram dos moradores e caro, você se posicionou, se a população
tivesse que avaliar o retorno dos vereadores, eu pediria para que avaliasse a
vossa senhoria, porque você fez a lição de casa independente de nossos
defeitos, você de bom tom, saiu da sessão e não deixou acontecer, o senhor
honrou e se afastou da maracutaia da prefeitura e da companhia de
saneamento, muitos não tiveram a capacidade que você teve, a população vai
saber um por um no futuro, hoje está por liminar e vai voltar para votação,
vamos ver o que vai acontecer, se o juiz liberar a votação vai acontecer aqui,
se nós conseguirmos ser salvos nessa eleição, vamos estar brigando e vamos
convocar a população para que não aconteça a desgraça que querem fazer,
concessão da Sanepar de 30 anos, isso é vergonhoso, desrespeito com uma
criança que está andando na rua de 2 ou 3 anos, somos eleitos para defender
a cidade, por isso falo com tranquilidade, sei que tem um monte de gente com
dor de cotovelo, mas o Baianinho merece o credito popular, você defendeu na
hora certa, quando se fala de política pública, essa é a verdade, quando fala da
empresa de ônibus, tem vereador que fica nervoso, a vontade de defender a
empresa é tão grande, mas esquecem que tem um pai trabalhar atrás disso,
concessão dada para maníaco do dinheiro público, esse câncer da Sanepar
que veio aqui, se chama Celso Tomas, veio dizer que eu não conhecia a coisa,
em 91 tinha lei da preservação ecológica, os prefeitos usaram onde quiseram o
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dinheiro mas era para preservação, esse caboclo veio na câmara, tantos puxa
sacos, mas nos bairros não vi essa gente, Baianinho que Deus ilumine aqueles
que merecem, obrigado.
Com a palavra vereador pastor Valdecir: Sr. Presidente, vereadores,
senhoras e senhores, internautas, quero ressaltar o que já algumas vezes
venho dizendo em relação à política, é algo dinâmico, aprendi uma coisa com
meu padrinho de casamento, saudoso Zacarias Vieira, ele disse ‘nunca deixe
uma porta fechada’, vai chegar uma situação em que você só tenha uma porta
para sair e quem sabe seja aquela porta que você fechou, não sei porque as
pessoas tem essa mania de ser violentos com os outros buscando alguma
coisa no lado pessoal, amanhã ou depois essas pessoas por ironia do destino,
nem sempre é a vontade de Deus mas é Deus que estabelece e coloca, porque
o povo assim o quer, quando falo do destino, digo da ansiedade de mudança,
talvez a população assim como nos fazem escolhas erradas, e vemos depois,
esses cidadãos sentados juntos, conversando, tomando cafezinho, a cabeça
da população fica confusa e sabemos que o descrédito acaba vindo, fiz minha
campanha sem ser maldoso, até porque a população está vacinada contra
isso, a política passa mas nós vamos continuar, precisa de ética, aprovei nesta
casa, agradeço o apoio da educação na época a Loireci que foi rápida, aos
senhores que aprovaram este projeto da câmara mirim, ano que vem se
estivermos aqui vai ser implantado, se não estivermos, alguém vai implantar, a
política é uma missão, toda laranjeira tem muitas laranjeiras, evidentemente vai
ter algumas estragadas, mas não pode generalizar a arvore como todo, nesse
meio as pessoas generalizam tudo, sem contar que ninguém atira pedra em
arvore que não tem fruto, que Deus nos abençoe, continuem fazendo suas
campanhas, diz um ditado, enquanto os cães ladram, a caravana passa.
Estivemos em uma reunião com o Major Neto, eu, Maicon, Josimar, nos e o
dep. Gilson de Souza, ele colocou uma dificuldade em viaturas, fizemos uma
solicitação ao deputado para que conseguisse uma viatura para Piraquara,
recebemos o comunicado que esta solicitação vai ser atendida, quero
parabenizar o deputado e parabenizar por ele votar contra o ‘pacotaço’, alguns
patrimônios nós temos que preservar, seria isso, boa noite a todos e que Deus
nos abençoe.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo senhor presidente, acredito eu
o pastor Valdeci tenha falado tudo que eu gostaria de expressar, tem pessoas
que recebem uma dadiva e não sabem como conduzir, pessoas que veem a
oportunidade, mas não sabem o que fazer com ela, quero parabenizar o
vereador Miguel, antes de vir para o plenário, havia dito que aprendi muito com
sua jornada, independente de nossas divergências, quero parabeniza-lo pela
conduta do seu mandato, pela parceria da comissão de finanças e orçamentos,
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de todo coração, vossa excelência acertou mais uma vez e mostrou que é
merecedor, não tenho dúvida que estará aqui de novo, infelizmente não posso
dizer o mesmo para algumas pessoas que usaram todo tipo de deslealdade,
falta de caráter, aquela que você não vê mas sente, vereador Miguel sabe, mas
nada com a pessoa do Miguel, ele sabe disso, momento passado tínhamos um
amigo em comum, na verdade essa pessoa não é amiga dela mesma, no futuro
vai lamentar, pessoas que vão na casa de familiares para denegrir a imagem
de um pai e tentar vantagem, não desejo mal algum, só a justiça divina, pode
vir o senhor dos diários, o trio, não tirara o seu mandato, podem despejar
milhões, não vão tirar o seu mandato, tem algumas pessoas que vão entender,
vossa excelência me ajudou em momento passado, ajudou com dinheiro do
seu bolso, recurso do seu salário, sou grato a isso, obrigado pela sua amizade,
tem gente que vai lutar a vida inteira e não vira para cá, se eu tiver que
conquistar um voto, vai ser com minha lealdade, não pegou o microfone e vou
nas ruas humildes ficar tagarelando, o ex-prefeito falava o seguinte ‘cadelas
magras’, fica nas esquinas mostrando os dentes para as pessoas, vem alguém
e acabou, era só teatro, isso nós não fizemos aqui, venho de família humilde,
mas não tenho medo de enfrentar a verdade, não tenho problema em entregar
pizza, ser vigilante, mas levar o alimento honestamente para dentro da minha
casa, já escrevi o meu nome na história da cidade, vim de Fênix e estou aqui
porque Deus me permitiu, meus amigos confiaram, em momento algum eu
coloquei esse parlamento em situação vexatória, enquanto tiver vida vou
honrar o nome de meu pai e minha mãe, que Deus abençoe a todos e nos
permita voltar em paz aos nossos lares.
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 Antonio Massuchetto)
lavrei a presente ata.
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