CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 1ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia quatro de agosto do ano de dois mil e quinze, às
dezenove horas de Brasília, com a presença da mesa executiva sob a
Presidência do vereador Josimar Froes, Vice Presidente vereador Miguel
Scrobot, 1º secretário Valdeci de Andrade 2º secretário Maicon Faria e a
presença dos demais vereadores: Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter,
Gilmar Luis Cordeiro, José Eugenio Huller, José Machado, Sidnei César
Mamede 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, e convidou o vereador “Mamede” para fazer a leitura da passagem da
bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente 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 secretário vereador pastor Valdeci de Andrade que para fazer a leitura das
publicações, ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências
recebidos pela mesa das quais terão encaminhamento regimental. Lidos os
requerimentos o Sr. Presidente comunica sobre um comunicado do executivo,
de aviso de licitação de concorrência pública de licitação de várias ruas do
município. Temos uma moção de aplausos ao Soldado Militar Guilherme
Kovalzuk de Oliveira, pelo desenvolvimento do PROERDE Programa
Educacional de Resistencia as Drogas e Violência no Município de Piraquara
com o objetivo de formar 100% dos alunos de 5º ano da rede municipal de ensino
público com os conceitos de Polícia Comunitária e prevenção às drogas e
agradecer a presença da família e dos amigos aqui presentes. Onde agradeceu.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Disponho o tempo de sete minutos,
com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todas e a todas, vereadores,
fizemos muitas visitas, muito trabalho, muitos requerimentos e a avaliação de
todo o contexto da fiscalização que eu tenho feito. O papel do vereador é fazer
leis e fiscalizar o executivo e isso tenho feito com muita propriedade mas antes
de entrar em alguns assuntos, gostaria de quebrar o protocolo e parabenizar o
novo presidente do PSL, Pastor Maurilei que se encontra presente, hoje se
fortalece com a presença de todos aqueles que se encontram presentes hoje,
surge um partido forte dentro do Guarituba e com uma filosofia forte, vai trabalhar
pela população, gostaria de parabenizar a presença do Marcos da gazeta de
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Piraquara, comprimento juntamente a servidora Eloisa do colégio Vila Macedo
do qual sou diretor a 11 anos, último período agora até dezembro onde vou sair
da direção, mas vou deixar bem encaminhado, fizemos um trabalho de combate
a violência muito grande dentro do colégio Vila Macedo, tínhamos um dos
maiores índices de violência na região metropolitana, mas conseguimos tirar o
colégio, fizemos um trabalho muito grande e chegamos a ser premiados pela
RPC. Gostaria de cumprimentar a presença do Dico e comprimento junto o Valdir
Negão presente aqui. Gostaria de começar minha fala, cumprimentando dois
moradores que estiveram à frente e junto com dezenas de moradores, fizeram
um movimento pelo bairro das Laranjeiras, fizeram um movimento há uns dias
atrás onde foi feito duas lombadas na saída de Piraquara, fui atrás da legalidade
dessas lombadas porque deu um caos, hoje para sair do posto de saúde Ipiranga
e chegar a primeira lombada no Laranjeiras, você não consegue fazer no período
de pico em menos de 25 minutos, os moradores quando passam ali pegam mais
o período de obras, acrescenta mais 45 minutos temos que viajar para chegar
em Curitiba, o processo das obras é normal mas o que me causou estranheza é
que quando vi o movimento, fui conversar com os moradores, conversei com o
Sr. Gilberto superintendente da região leste do estado do Paraná e perguntei
qual foi o papel do DR na instalação das lombadas e ele me disse, instalaram as
lombadas sem consultar o DR, fora das normas técnicas, fizeram o pedido
através de uma pessoa que se diz secretário de obras dessa cidade, que pra
mim não pode ser chamado assim, Girlei Duarte, e ao questionar, ele me disse
que na hora que estavam instalando as lombadas ele veio na cidade e pediu
para segurarem um pouco porque se forem fazer como interesse do município,
devia fazer o necessário para atender o DR, naquela ocasião o secretário disse,
vamos fazer essa obra e pronto, mas agora vem dando um caos na vida de todos
os piraquarenses, o congestionamento chega até os bombeiros, falta
planejamento, falta a atual administração fazer o que eu fiz, sentar com os
engenheiros e conversar no sentido de estudar uma medida, hoje o engenheiro
Daniel e outro grupo do DR estavam ali atendendo meu pedido porque acho que
deve ter uma segurança aos moradores mas dentro dos padrões técnicos, hoje
questionei o DR que faça uma medida emergencial nesse momento para que
atenda os moradores, evite acidentes e mortes que já ocorreram ali, e assim
estaremos atendendo de forma madura a nossa cidade, Piraquara hoje não tem
planejamento, não tem plano diretor, basta ver a ingerência do atual prefeito
quando manda um veto, como mandou hoje a essa casa de leis de uma emenda
orçamentaria e o prefeito manda o veto para que seja avaliado nesta casa, falta
dialogo nesse sentido para que possamos por um bom termo nesta cidade.
Com a palavra o vereador Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade presente. Quero agradecer a Deus, depois desse recesso, ele
permitiu que voltasse a essa casa de leis. Vou começar minha fala agradecendo
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a todos que estão aqui presente, e aqueles que nos assistem pela rede social,
esse povo merece um grande respeito de vir aqui e ficar atento de todo o trabalho
dessa casa, o projeto desse pequeno vereador que talvez nem sabe falar, mas
diz aquilo que o povo precisa escutar, fala a verdade, apresentei um projeto para
três ruas e esse prefeito buscou recurso e vai fazer as três ruas na Planta Santa
Catarina, quero agradecer a esse prefeito, agradeço ao secretário de obras,
exerce o papel dele e faz justo ao salário dele, a secretaria de obras, saúde,
desenvolvimento social, devemos respeito, eu vejo esse secretário trabalhando,
não posso aceitar que esse homem não seja secretário da nossa cidade, isso é
infama levantada contra nosso secretário, estou aqui defendendo alguém que
trabalha, defendo o prefeito também que foi inteligente de colocar esse
secretário, não importa a sigla partidária e sim o trabalho que é feito. O
congestionamento da nossa cidade, quero agradecer ao governador Beto Richa
que está fazendo essa obra pra nossa cidade, é por causa disso que os carros
estão andando lentamente, melhoria da nossa cidade, para muitos políticos
quanto pior, melhor, quando as coisas estiverem ruins, temos que buscar a
solução para que o crescimento da cidade seja com inteligência, quantas
pessoas já morreram na decida do Laranjeiras, muitos já perderam entes
queridos, estou respeitando todos dessa cidade, esses gritos aqui não vão
intimidar, se foi incompetência, foi do estado que não fez a lombada enquanto o
povo pediu, por isso o presidente dessa casa, junto com os vereadores são
favoráveis, termino nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, o pessoal que está aí, começamos uma batalha montando um partido
que é o PROS e qualquer pessoa que esteja interessado, estamos montando
porque é um ato de democracia, hoje nos honra com a presença o Guilherme
Kowalczuk, faz um dos belíssimos programas o PROERD, é o caminho que o
governo federal deveria implantar em Piraquara, escolas profissionalizantes,
uma no Guarituba e em algum outro lugar, as crianças estão jogadas na rua com
o traficante tirando o sossego da família, hoje eu parabenizo o Guilherme porque
são poucas pessoas que estão preocupadas em cuidar das nossa crianças,
Piraquara hoje passa dos 100.000 habitantes é uma cidade pobre, com várias
riquezas e a gestão pública não nesse mandato mas em um longo tempo estão
deixando a desejar no município, é claro que a droga opera no Brasil inteiro, mas
Piraquara por fornecer 70% da região metropolitana em agua, anexar dentro do
município 10.000 detentos não tendo contrapartida, as pedreiras estão sendo
exploradas a 65 anos e nós não temos manilhamento e calçadas nas ruas,
porque não sabem gerir a máquina pública, se o prefeito cobrar o que está na
constituição e gerir a máquina pública só em quatro anos dará um banho de loja
no centro de Piraquara, onde o esgoto perpetua a céu aberto, o Marquinhos está
engatinhando porque nem o plano de saneamento não fez ainda, e essa casa
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sabe disso, na campanha passada prometemos junto com ele a abertura da Rua
José Eliseu Hipólito, passagem de nível nas ruas Barão do Cerro Azul e na Jose
Eliseu, discutimos um projeto de um viaduto para dar o trafego livre para alguns
bairros, a discussão da casa sobre a Rodovia João Leopoldo Jacomel é pura,
porque ali tem acidente e tem que ser feito alguma coisa, se a lombada ficou
ruim tem que ter outro obstáculo, o governo federal vem fazendo o papel dele
como exemplo a triplicação na rodovia, nenhum outro governador que passou,
teve coragem de jogar o dinheiro ali, a assembleia legislativa colocou R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), a questão dos asfaltos é clara, muitos
estão vindo de emendas parlamentares que são essas que foram frisadas hoje,
os demais asfaltos do Bela Vista, Ipanema, e outros, são do governo do estado
com empréstimo financeiro, com recurso próprio tem duas ou três ruas, isso é
fruto dos R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) dessa casa
devolvendo pro executivo, e parte desse dinheiro vai pro parque das aguas, o
São Cristóvão está esperando as duas ruas, mas está muito carente a
administração do Marquinhos quanto a esse bairro, não tem presença do
governo municipal, assim como não tem presença no meio rural, muitas ruas se
encontram intransitáveis, tem secretarias que funcionam assim como tem as que
não funcionam, secretaria de esporte, o futebol não funciona em Piraquara,
secretaria de saúde, vai engatinhando, quando fizemos a emenda e colocamos
o executivo municipal foi pensando no povo do Guarituba, quase 50.000
habitantes largados sem um posto 24 horas, o morador tem que vir na UPA a
que não comporta 100.000 habitantes, a economia pode ser concluída a UPA,
tem saída pro prefeito implementar a UPA, vejo que tem coisas que devem ser
ajustadas entre o executivo e legislativo, tem vereadores e devem ser
respeitados mas temos que pensar na população que paga impostos e nos paga
também, mas não vê muita coisa, temos que defender o município do qual o
Guilherme está preparando as crianças pro dia de amanhã. Seria só, obrigado.

Com a palavra o vereador Mamede: Senhor presidente, nobres vereadores,
comunidade aqui presente, meu boa noite a todos e a todas. Vou falar sobre o
príncipe que está gerenciando essa cidade, não tem trazido êxito aos moradores
em suas ruas e casas, onde precisam ser atendidos, foram feitos 150 ofícios e
alguns já foram atendidos, eu sei porque estou dentro do Guarituba, e sabemos
que é grande as obras que precisam ser feitas, mas não vem acontecendo como
é necessário, é sempre através de um questionamento uma imposição para que
as coisas aconteçam na nossa cidade, o príncipe que está gerenciando eu não
sei onde anda e eu gostaria que ele pudesse trazer aquilo que é necessário pro
nosso município, por exemplo no Guarituba temos um movimento que é o Jardim
Ancora que está em uma situação de ser aprovado a mais de vinte anos, os
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moradores querem pagar seus IPTUs, querem contribuir para que recebam
melhoria mas o príncipe que passou por aqui como engenheiro à 25 anos
também não conseguiu resolver a situação até agora, ele não conseguiu fazer
um projeto como engenheiro na ligação do Laranjeiras com a João Leopoldo
Jacomel, para vir do Guarituba aqui foi 20 minutos, não vejo algo que esteja
acontecendo no nosso município, talvez eu tenha que trazer o Geraldo Magerla,
talvez ele consiga enxergar melhor que eu nesta cidade, porque as coisas não
estão acontecendo, é necessário fazer alguns consertos mas algo extraordinário
que venha para suprir a necessidade dos moradores não vem acontecendo,
estou sendo questionado todos os dias, outro dia um cidadão que passava pela
São José, quebrou a suspensão do carro, liguei pro Eduardo para ele quebrar
esse pepino, eu gasto com meu carro porque andamos no Guarituba e em toda
a cidade, tem algo errado, não sei o que o príncipe está fazendo, mas agora
mandar um veto do orçamento que nós vereadores fizemos de um posto para
funcionar 24 horas no Guarituba, sinceramente o executivo não quer fazer, está
querendo que os vereadores derrubem o veto, mas não vamos fazer isso, creio
que os vereadores vão manter a posição, porque não faço aquilo que vai
prejudicar a comunidade, fico triste por não ver nada mas vamos estar na
caminhada ajudando os irmãos do Guarituba e algo de bom dos vereadores e
da comunidade que tem se mobilizado, das igrejas do nosso bairro, possam sim
trazer algo. Vou encerrar minha fala, obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo senhor Presidente, nobres
vereadores, pré-candidato a prefeito que está presente Valdir Negão, Gico,
Giovani Lourusso, Comusp na pessoa do Helio, ao Detran na pessoa do Kelvin,
Marcelo França, enfim a toda a comunidade, imprensa, meu boa noite. Após o
nosso recesso temos a satisfação de dizer que estamos trabalhando, a resposta
está nos requerimentos que é o instrumento que nos é permitido para tentar de
alguma forma levar a representatividade à risca, e isso estamos fazendo, estive
na região do Guarituba, Planta Deodoro, estive em vários bairros nesse recesso,
e também presto serviço a secretaria de desenvolvimento econômico onde
trabalho durante o dia todo, nos horários de folga tenho feito essas caminhadas.
O vereador Miguel falou algo importante sobre os esgotos, temos a bacia do Irai
e a Vila Macedo e Militar está em cima, comecei a trabalhar no serviço público
em 2005 no gabinete do vice-prefeito Ademir Jess, cidadão humilde mas
guerreiro e naquela ocasião já mandamos vários requerimentos a Sanepar
solicitando aqueles serviços, hoje está sendo executado a obra de coleta de
esgoto, na Vila Macedo onde eu moro a 31 anos, da rua Recife até o rio Iraizinho
o esgoto continua sendo lançado de qualquer maneira direto no rio, venho
solicitando desassoreamento a muito tempo, uma hora o IAPI não permite, mas
estamos fazendo o que deve ser feito, fomos até o governo do estado e
marcamos uma reunião e estamos aguardando até hoje, em 2009 venceu o
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contrato de concessão com a empresa mais relapsa do nosso estado, 6 anos,
como essa empresa continua executando os serviços de agua e esgoto, como
fazem a cobrança se não tem a concessão desse serviço, tenho acompanhado
os aumentos da nossa tarifa de agua, 80% e coleta de esgoto que não acontece,
me causa entulho, estão fazendo algumas coisas pontuais para tapar o sol com
a peneira no Jardim das Orquídeas, a rede está completa mas não tem
lançamento, está entupida, estive durante o recesso por 3 dias em Foz do Iguaçu
e ao entrar no parque nacional do Iguaçu falei com a recepcionista que me
cobrou R$ 43,00 (quarenta e três reais) para entrada naquele parque e perguntei
se ela sabia onde ficava Piraquara, e não existe para aquele povo, mas a
nascente do rio é aqui, ninguém sabe disso, aqui jogamos esgoto que polui nas
Cataratas, quem não acredita é só seguir o rio, o recanto está jogando esgoto
na rodovia, recebi agora um comunicado de Michel Fortunado, mora na rua
Paulina Pereira da Luz Sobrinho, requerimento nosso e a rua recebeu os
benefícios mas ele não consegue suportar a poeira, precisa ser feito, mas
precisa daquele saibro de qualidade, estão colocando o material e não estão
raspando, precisamos ver o secretário de infraestrutura para que tome uma
providência nesse sentido, outro problema em relação a Sanepar são os
logradouros públicos que estão destruídos, cortam asfalto, quebram calçadas,
na Vila Macedo tem calçada afundando, 90 dias aproximado tem uma obra de
cravação e não sai do lugar, 3 meses eles não saem de uma quadra, estão
fazendo um serviço de cravação entre a rua Goiania e a Boa Vista vai resolver
um gargalo da Sanepar, talvez consigam acertar a cota, não sei se é
incompetente. Senhor presidente, seria isso para o momento, nas explicações
pessoais tem outros temas, obrigado.
O Sr. Presidente agradece a presença da imprensa. E passa para ORDEM DO
DIA: e solicita ao 1º secretário vereador pastor Valdeci para fazer a chamada dos
vereadores: todos presentes, com a ausência do vereador Adriano Cordeiro e
vereador Erondi Lopes, justificada.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
068/2015: que assim o fez, Processo 068/2015 projeto de lei 056/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Denomina de Unidade de
Saúde Maria Francelina dos Santos dá outras providências. Parecer favorável
das comissões técnicas competentes, discussão global votação simbólica
maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente anuncia o projeto está em
discussão, está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, o projeto está aprovado em 1ª discussão o
projeto de lei 056/2015. Denomina de Unidade de Saúde Maria Francelina
dos Santos dá outras providências.
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Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Disponho de cinco
minutos. Com a palavra o vereador Rock: Senhor presidente apenas a título de
finalização, tivemos no último dia 30/07 a eleição do Piraquara Prev, fundo de
aposentadoria dos servidores públicos da nossa cidade, quero parabenizar a
todos que participaram desse encontro maravilhoso, 1.222 servidores votaram
na chapa 1 e 2, tínhamos uma chapa do conselho fiscal, os números ficaram em
55,4% para chapa 1 no conselho deliberativo, e 40,59% na chapa 2, São
Cristóvão Chisqueto elege-se presidente do conselho deliberativo municipal do
Piraquara Prev e o Marco Aurelio se torna conselheiro fiscal, vale salientar que
trata dos recursos que futuramente farão parte das nossas aposentadorias, sou
funcionário público concursado em 2008, assumi em 2010 e como a idade vem
chegando, certamente farei parte desses valores que me farão, quero
parabenizar as 3 chapas que participaram, 2 dos conselhos e 1 do fiscal, e a
todos aqueles servidores que se fizeram presente, foi nesta casa de leis onde a
aceitação foi bacana, estou com saudade da próxima sessão, até porque é
acalorada em alguns momentos, mas importe é continuar com seriedade
trabalhando para que as coisas aconteçam na nossa cidade.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, vereadores, senhoras
e senhores que compõem essa casa, especialmente ao Guilherme. Queremos
registrar nesta noite, nós tivemos na sexta-feira uma reunião com os moradores
da Planta Deodoro para tratar sobre a pavimentação de algumas ruas, agradeço
pelo convite de poder estar junto naquela reunião. Quero também deixar
registrado meu agradecimento a secretaria de educação Loreci, professora
Rubia e a Diretora de 10 escolas que mais uma equipe aderiram o projeto de lei
da semana do Legislador e em setembro nos teremos uma semana onde
teremos as crianças dessas escolas passando por essa casa, conhecendo a
estrutura do legislativo e dando o ponta pé para aquele projeto de minha autoria,
a câmara mirim, e como sabemos que a educação está presente, tudo começa
por ela, haja visto agora pouco o homenageado Guilherme onde é muito
importante o trabalho dele, quantas crianças são ensinadas a fugir das drogas,
a câmara mirim vai fazer com que ao longo do tempo possamos ter nesta casa
legisladores que tenham conhecimento e quando assumir uma cadeira
legislativa já venham preparados para discutir assuntos pertinentes nesta casa,
são crianças que amanhã ou depois serão professores, políticos, mas que terão
o conhecimento de como é a estrutura do legislativo, as coisas podem levar um
tempo mas vão mudando através do conhecimento, quero deixar meu
agradecimento por essa oportunidade que a secretaria está dando e trabalho
junto conosco na câmara mirim, solicitamos ao prefeito um estudo, aprovamos
aqui também o armazém da família e pedimos que fosse feito o levantamento de
cálculo para saber qual o custo, pois é uma coisa que interessa para a
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comunidade, deixamos esses pedidos e esses agradecimentos, é só isso, boa
noite.
Com a palavra o vereador Ernani Winter: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade aqui presente, boa noite a todos a todas, estendo o boa noite ao
meu amigo Guilherme, o qual tive oportunidade de trabalhar junto em um
programa dedicado aos jovens no Guarituba, quero parabeniza-lo por esse
trabalho realizado no nosso município que é o PROERD, podemos ver que a
maioria da criminalidade mais de 95% é por causa das drogas, quero agradecer
também o Marcelo França que tem um bom trabalho envolvendo as artes
marciais e também leva nossos jovens a um caminho seguro. Acrescentando
algumas falas do pastor Valdeci, quero agradecer também o convite feito, a
reunião realizada na última sexta-feira na Planta Deodoro onde foi levado uma
boa notícia para aquela região, sobre a pavimentação, agradeço aos vereadores
e pessoas que estiveram lá participando, a comunidade esteve escutando os
vereadores e o prefeito educadamente eu sei que estão preocupadas com o
bairro, quero dizer que no mesmo dia que estávamos na Planta Deodoro, o
prefeito Marquinho passou de antemão que foi aprovado a correção do projeto
da pavimentação de duas ruas no São Cristóvão, daqui provavelmente um mês
será executada, é uma emenda parlamentar do Deputado Federal Ratinho
Junior, também junto dessa, duas ruas do lote 2 do Paraná Urbano, quero
desejar um boa noite a todos e que Deus continue nos abençoando.
Com a palavra Edson Baianinho: Senhor presidente, nobres vereadores e
comunidade presente, quero agradecer o soldado Guilherme que vem
desenvolvendo esse trabalho dentro da nossa cidade, isso é uma atitude de
resgatar nossas crianças das mãos dos traficantes e mal intencionados da nossa
cidade, isso é iniciativa, muitas vezes os pais não são culpados dos filhos
tomarem um caminho errado, vejo que a responsabilidade dos pais é ensinar
seus filhos em casa que quando passar do portão para dentro das escolas, é
responsabilidade das escolas, muitas vezes criamos secretarias antidrogas mas
não tem gente com competência de tocar o processo, não adianta nada criar a
secretaria e não colocar alguém capacitado para desenvolver o projeto, o policial
tem todas as instruções para combater as drogas dentro das escolas e isso é
um papel importante, não importa quem está fazendo mas sim que ele está
exercendo seu papel dignamente e defendendo nossas crianças das mãos dos
traficantes, se pensar dessa forma poderíamos ter um país melhor, esse soldado
está ensinando um dever, obrigação e juramento para exercer em favor da
comunidade, enquanto isso tem políticos que quando o pasto Valdeci falou em
relação a câmara mirim de capacitar um cidadão mirim para trazer dentro dessa
casa de leis é o que precisamos porque quando olha esse lava-jato da vontade
de vomitar, esse dinheiro é roubado, meu pai sempre dizia quem é honesto é,

8

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ
quem não é, é ladrão, eu acredito que esse programa vai evitar muitas crianças
morrendo na mão de traficantes, muitos políticos se levarem alguém na porta do
colégio é por interesse ao voto, não tenho vergonha de dizer a verdade para
ninguém, precisamos de políticos que pensam no melhor para uma comunidade,
sempre digo, não se faz mais político honesto nesse pais, essa casa de leis
devolveu R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para a prefeitura,
isso é honestidade e transparência, tem muitos que chamam de ladrões mas
provavelmente ano que vem estará disputando essa cadeira, precisamos ter
respeito, ninguém entrou aqui, comprando a cadeira, se alguém entrou aqui e
sentou é porque o povo acreditou que tinha capacidade de conduzir uma casa
de leis e se não fizer dessa forma o povo tem que dar a opinião nas urnas, que
Deus abençoe a todos.
Com a palavra vereador Gilmar: Amanhã estaremos conversando com o meu
deputado federal onde tenho levado uma serie de proposta para que ele faça
seus devidos projetos e encaminhamentos em Brasília. Em relação a Sanepar
tenho visto mesmo a Sanepar bloqueada nesta cidade, mas não é a única
culpada, o executivo dessa cidade também é culpado pela falta de
gerenciamento, 2012 em dezembro estávamos sentados com os vereadores
eleitos e a Sanepar sentou e pediu para fazer um plano de saneamento nesta
cidade para que possamos consolidar os contratos que estão em aberto desde
o governo anterior, mas até o momento não conseguimos consolidar, foi
contratado uma empresa para fazer isso, foi feito uma licitação mas até agora a
empresa não fez o serviço, empresas que são contratadas a esmo nesta cidade,
ano passado foram contratados R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais) em carros alugados, agora mais R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil
reais), ou seja, R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) em veículos
nesta cidade, daria para comprar uma frota de 90 celtas com 3 anos de garantia,
motor e caixa, teríamos uma frota própria e no final da utilização poderíamos
revender em leilão público e o dinheiro seria da nossa cidade, contratos
mirabolantes como o da TREID comunicação que bloqueou a vida do atual
prefeito no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) junto com os
donos da empresa TREID, bloqueio da FABRO E GOMES que ganhou uma
licitação que beneficiou uma família nesta cidade no valor de R$ 1.700.000,00
(um milhão e setecentos mil reais) do qual o promotor estabeleceu como
bloqueio do atual gestor, mais R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais),
chegamos próximo a quase R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais)
em bloqueios, a coisa está errada, o caso das marmitas que denunciei aqui, o
processo foi arquivado porem a empresa teve que devolver R$ 21.800,00 (vinte
e um mil e oitocentos reais) porque foi comprovado que as marmitas foram
compradas de forma irregular, a empresa dividiu em 10 parcelas de R$ 2.665,00
(dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais), a entrega dessas marmitas que
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foram feitas de forma irregular e agora estão pagando, vejo que a cidade está
sem rumo, os bairros abandonados, não vejo boa administração, contam em
alguns lugares pavimentações mas graças ao governador, porque se não
concede os empréstimos não teríamos nenhuma obra nesse atual governo, o
anti-pó é recurso oriundo dessa casa e o recurso do parque das aguas é oriundo
dessa casa, coloque na avaliação de vocês se esse governo alguma coisa com
recurso próprio, não tem conseguido fazer isso, virou um cabide de emprego,
cargos comissionados que ultrapassam 130 cargos, vários estão sendo
averiguados, tem pessoas que são chefes delas mesmas e que nem sabiam que
exerciam, alguns foram afastados porque eram cabide de emprego, dinheiro que
deveria ser usado pro esporte, educação, posto 24 horas, vemos o Manchalon
Mede ganhando mais de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)
para dar atendimento 24 horas, será que não temos capacidade para gerenciar
a saúde dessa cidade? Não tem remédio nos postos de saúde, fica minha
indignação, gostaria de que quando estivermos falando e houver intervenção da
comunidade, que essa casa seja elegante com os moradores dessa casa, e que
não coloquemos os vereadores em situação vexatória porque o morador tem o
direito de se expressar, peço desculpa a todos que se sentiram constrangidos.
Não havendo mais nada, agradecendo a presença de cada um que veio, de
todas as localidades, muito obrigado pela presença, declaro encerrada a
presente sessão. Para constar ____________________________________ eu
(Luiz Antonio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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