CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 2ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia onze 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 secretario Valdeci de Andrade e a presença dos demais vereadores:
Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luis Cordeiro,
José Eugenio Huller, José Machado e Sidnei César. Verificada a existência de
quorum regimental com a presença de dez 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 “pastor Valdeci” para fazer a leitura da
passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo a presença
da imprensa, amigos e moradores, 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 de Andrade que 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 professores e alunos
do Colégio Estadual Romário Martins.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Disponho o tempo de seis minutos,
com a palavra vereador pastor Miguel: Senhor presidente, vereadores e
comunidade presente, a política começa a se desenhar no nosso município e a
população conta esse credito, vejo aqui pessoas do São Cristóvão cansadas de
esperar as coisas acontecerem, as ruas serem asfaltadas, rua Francisco Jose
de Souza e Francisco Sbrissia, hoje pela manhã eu cobrei do prefeito, essa
emenda é parlamentar do Ratinho Junior e está travada na caixa, o asfalto era
pra ter acontecido em março mas sempre faltava coisas no projeto e o povo não
aguenta mais, eu falei pro prefeito que o pessoal estava se mobilizando para
trancar uma rua, mas não é o intuito do povo em fazer baderna e sim em ter o
asfalto no São Cristóvão, prometido pelo prefeito e não cumprido, ele pensa que
a população é mera eleitora pro resto da vida, outros colocam gente de fora na
prefeitura, e a máquina pública não é bem gerida por esses motivos, estou
indignado e espero que o prefeito faça o que falou hoje, eu quero que a coisa
aconteça no nosso município o qual vou perpetuar até quando Deus permitir, não
me importa se é Pedro ou Paulo mas sim que o morador seja respeito, os
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impostos fiquem entre os filhos de Piraquara, é uma cidade engessada no meio
de preservação ambiental que sapateia governador mas o município está
largado, vem aqui mentir mas os moradores estão jogados pro canto, não temos
saneamento básico no centro de Piraquara, vem o prefeito e fala de contrapartida
mas quando você tem que pedir, é pro governador mas parece que tem medo
de pedir, tem medo de chamar a população pra uma audiência publica e dizer o
que Piraquara realmente merece, se fecham em 4 portas e deixam alguns
vereadores e não sabem o que tão fazendo na câmara, outros vão dizer que
sabem mas na real o município fica largado, tenho convicção que o marquinhos
pode arrumar, não só no plano de saneamento, por exemplo onde está a
comunidade, onde está o legislativo para discutir o saneamento em Piraquara,
onde estão os vereadores ? Quem é que sabe o que está acontecendo, se
encontro pessoas em qualquer lugar me envergonha porque não temos
planejamento, não fazemos isso na cidade, qual vai ser a fala? Calçamento deixa
a desejar, avenida com estacionamento ruim, temos que ter uma reflexão
política, simplesmente alternância de poder, aquele que estava e o que está,
parece que estão todos juntos, vejo a professora aqui acompanhada de alguns
estudantes que podem fazer a diferença na político, por isso tomo a liberdade de
falar que estamos aqui com o Sr. Ironi, montando uma sigla partidária, o PROS,
Partido Republicano da Ordem Social, aquele que visa diminuir as alíquotas de
impostos nesse pais, portanto quem quiser se filiar, estamos à disposição para
tentar colocar uma proposta em Piraquara, a qual é maior que qualquer um de
nós, maior que o pensamento de governador que tripudiou nessa cidade e nada
fez, temos que ter coragem de defender quem fez, por isso eu acho que a câmara
deveria se impor na administração pública, saber que quando senta um prefeito,
os vereadores devem participar, para saber o que acontece, hoje eu me sinto
chateado com a política local por ser uma alternância de poder, e a população
fica abandonada, temos que parar com isso, termino nas explicações pessoais.
Com a palavra o vereador Pastor Valdeci: Sr. Presidente, vereadores, senhoras
e senhores que compõem essa casa, boa noite. Tivemos hoje uma reunião com
o prefeito e o secretário de obras, colocamos a demanda com relação as ruas
dentro dos bairros, as asfaltadas, onde está mais difícil o acesso por causa do
trafego, temos ônibus, caminhões que estão parando de um lado e outro das
vias causando uma dificuldade não só de veículos, mas também de pedestres
que precisam sair pela rua as vezes, levamos uma sugestão porque creio que
temos alguns lugares nos nossos bairros, que podemos fazer igual em Pinhais
onde são de uma só via, uma que desce e outra que sobe e precisamos do nosso
gestor, e dar uma condição melhor da mobilidade para daqui a pouco não fique
trancado, mesmo com a duplicação e as saídas se não resolverem problemas
internos vai ficar difícil, outra questão foi em relação ao horário de carga e
descarga para que temos mais tranquilidade em relação a isso, a qualquer
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momento eles vem descarregar as mercadorias e tem um certo distúrbio no
nosso transito, outra situação é sobre o horário escolar onde vemos que muitas
vezes tem dificuldades dos pais ou ônibus escolares, para estacionarem e deixar
suas crianças porque não existe uma regulamentação deste horário, fizemos
esse projeto de lei nessa casa, vamos apresentar e sugerir porque estive
observando e não é da competência do legislativo até achei estranho porque na
lei orgânica e no regimento interno nós poderíamos legislar sobre esse assunto,
mas quando cai na prefeitura o jurídico deve ser diferente do nosso, eu não sei,
deve ser um outro método diferenciado e dizem que não é da nossa
competência, até o nome de rua que é necessário pois sem ele você não pode
achar o CEP, não pode receber correspondências, até isso não é competência
do vereador, ficamos de mãos amarradas, estivemos conversando para que
essas coisas venham a melhorar aos nosso munícipes, seria isso, obrigado.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos, vereadores, presentes, Rose
das laranjeiras, cumprimentando os professores, comprimento também o
Roberto do Jardim dos Estados. Bem, se o vereador Miguel não entende uma
administração é porque a do atual prefeito está perdida, não tem planejamento,
nem ação conjunta com as secretarias e o governo começa a desmoronar, nesse
momento o prefeito tem mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) bloqueados
por ações judiciais por possíveis improbidades, em relação a empresa TREID e
outras situações que vem ocorrendo na cidade, denúncias chegam ao montes
em meu gabinete e tenho que filtra-las por parte do qual recebo para que não
venha a cometer injustiça, fui procurado recentemente por pessoas portadoras
de doenças infectocontagiosas e reclamaram que não temos médicos no
município para que possam fazer os acompanhamentos devidos, fui ao
ministério público aqui do lado e já fui noticiado, é verdade a denúncia e estamos
com ausência de médicos, não temos remédios nos postos, não temos ruas em
praticamente nenhum lugar, Vila Macedo, Militar, Fuck, Jardim dos Estados,
Planta Deodoro, estão esburacadas nessa cidade, esse governo municipal não
tem condições de arrumar o que já está estragado a muito tempo, agora tem que
fechar o mandato e cumprir alguma coisa ou outra para que possa dar dignidade
ao povo de Piraquara, como vejo semana retrasada, uma administração
alugando mais de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) em veículos, ano
passado alugou mais de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), em
dois anos foram R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) alugados
em veículos, vejam na rua a quantidade de veículos com o brasão da prefeitura
de Piraquara, se fossemos comprar uma frota seria aproximadamente 90
veículos, mas a atual administração prefere alugar veículos, alugar casas
inclusive do ex-prefeito Gabão que ontem estava aqui prestigiando um partido
da cidade, alugaram a casa da mãe dele por R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais), não vejo solução, acho que essa casa tem feito o que pode, os recursos
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que foram repassados ao parque das aguas, foram oriundos dessa casa, o
pouco que foi feito de anti-pó no Jardim Esmeralda, foi feito com recurso dessa
casa que sobrou nos cofres da câmara municipal, em 100 anos de história não
sobrava dinheiro, e faziam o que com o recurso dessa casa ? Então, me deixa
triste verificar que a cidade toma um rumo sem destino e planejamento, hoje não
temos nem um plano de saneamento básico na cidade, desde o período do exprefeito Gabão, hoje nossa agua é doada para Sanepar, prejuízo para nós, é
momento de fazermos uma grande reflexão, vejo os jovens aqui e peço que se
interessem pela política, façam parte dos partidos dessa cidade, mudem esse
pais, temos que ter vereadores, deputados, governadores e prefeitos
preocupados com o povo da cidade e não com si mesmos, ontem um discurso
aqui foi muito claro, tem pessoas que governam para si mesmas e esquecem
que somos mais de 100.000 habitantes, sou vereador de oposição e vou ficar
nela porque não vejo solução no atual governo, fragilizado e está soterrando nos
buracos da cidade. Obrigado.
Foi convidado o ex-vereador Irone Alves da Silva para fazer parte da mesa, que
assim o fez.
Com a palavra vereador Edson Baininho: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade presente, quero estender meu abraço a todos os professores e
alunos que se encontram nessa casa. Quero agradecer a Deus por ter me
concedido mais um dia nessa tribuna, confesso que o pais está atravessando
uma fase difícil, não é só no nosso município, mas sim no Brasil inteiro, será que
isso é culpa nossa? Não isso não é culpa nossa, e sim dos legisladores que aqui
se encontram nessa legislatura no início de 2012, não vou dizer que é culpa dos
antepassados, mas sim daqueles que fecharam os olhos e acharam que estava
tudo certo, fechar os olhos e achar que está tudo certo, isso é uma vergonha,
subir aqui e dar um belo discurso que está tudo errado, o erro foi a constituição
criar político que não tem vergonha na cara e se diz o bambambã mas não passa
de um cachorro sarnento, esses alunos que são o futuro do pais, comecem a
refletir os discursos que se dão aqui, pregam mas não vivem o que pregam, a
cidade está complicada, vereador Gilmar falou que a cidade não tem rua, não
posso concordar com ele, na minha casa tem rua, na cidade inteira tem rua, as
ruas não estão do jeito que gostaríamos de andar, mas discursar que não tem
rua me dá um nó na cabeça, tem mais de 400km de rua em Piraquara, quando
diz que os governos não fazem nada, disso eu me orgulho porque as contas da
prefeitura de Piraquara estão todas em dia, pode ser que o prefeito esteja
pecando em não fazer a pavimentação e muitas coisas não acontecerem no
município, mas posso dizer que não há corrupção naquela prefeitura, e se tem
eu gostaria de saber pra mim quebrar ele na marreta, tragam para mim que quero
ensinar com quantos paus se fazem uma canoa, não tenho medo de dizer a
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verdade, pois não cai de paraquedas aqui e não vivo de salário de vereador,
graças a Deus, mas sou vereador e me orgulho disso, a qual eu sou pago pelo
povo mas não posso defender os discursos que só jesus para ter misericórdia,
se fala de saneamento básico na cidade e é verdade, pois não se encontra
mesmo, o governo do Beto Richa deve mais de R$ 100.000.000,00 (cem
milhões) para Piraquara, e não paga, sou sincero, nunca mais na minha vida
esse homem terá um voto desse vereador ou da minha família.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario para fazer a leitura das publicações, que
assim o fez. E passa para ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario vereador
pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: todos presentes, com a
ausência do 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 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, os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o 1º artigo está
aprovado. 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 o projeto de lei 056/2015. Denomina
de Unidade de Saúde Maria Francelina dos Santos dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
100/2015: que assim o fez, Processo 100/2015 projeto de lei 083/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza o executivo
municipal a criar a casa da Memória Manoel Alves Pereira e dá outras
providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão
global votação simbólica maioria simples, 1ªdiscussão: o Sr. Presidente o projeto
está em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem, o projeto está aprovado em 1ª votação
o projeto de lei 083/2015. Autoriza o executivo municipal a criar a casa da
Memória Manoel Alves Pereira e dá outras providencias.

Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Disponho de cinco
minutos. Com a palavra o vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
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comunidade aqui presente, é uma felicidade ver a casa cheia e a mãe está ali, a
Zeugma isso é muito importante. Nos preocupa o que o Miguel falou sobre o São
Cristóvão, falta um ano pro mandato acabar e demora para fazer um projeto,
licitação demora também, e isso vem preocupando, pedimos a Deus para que
ilumine o Marquinhos para fazer pelo menos a metade que está na agulha, e que
consiga colocar umas 3 ou 4 equipes, se não for assim, então não vamos
conseguir, asfalto, anti-pó no São Cristóvão, é preocupante para quem anda todo
dia com a comunidade, como foi feito no Bela Vista, Ipanema e Recanto das
Aguas, praticamente em um ano de obras foi o primeiro lote, imaginem o
segundo e o terceiro, não preocupa só aos vereadores mas sim toda a
população, os vereadores estão batalhando para que a população fiquei feliz, se
o prefeito não vai bem, os vereadores também não, fazemos o máximo para
estar junto com vocês dia a dia, conforme estivemos hoje fazendo a vistoria
dentro do hospital San Julian onde me chamaram, e hoje tirei o Girlei do meio de
uma reunião com o prefeito para leva-lo ao San Julian, junto com o Vonei e o
Mazepa, o esgoto tomou conta da rua Aparecida Esteves, tem gente que mora
nessa rua e não consegue abrir uma janela pelo cheiro, e agora o Girlei foi e deu
o prazo de 20 dias para estar canalizado aquela valeta, e não vai mais ocorrer
essa polemica, com esse povo, agradecemos o Girlei, o Mazepa e o Vonei que
foram prontos para nos atender, junto que estava incriminando o San Julian mas
não tinha nada a ver, porque estava vindo da Santa Maria, estava bloqueado na
frente do ponto de taxi e com isso ia comprometendo o San Julian, me chamaram
para que eu pudesse defender ele porque não era deles a culpa, teve um xerox
de repórter que esteve no Ipanema criticando todos os vereadores porque não
podem levar a família no parque e essa pessoa está ai prejudicando o município,
quanto pior, melhor, temos que pegar uns documentos para calar a boca dessa
pessoa que não tem trava na língua, e não sabem o trabalho que esses 13
vereadores tem feito no município, vocês tem que ver que muita gente cai na
lábia dessas pessoas que vem ofender a todos só porque quer sair vereador na
próxima eleição, e com isso tem pessoas que acreditam. Mas vamos falar do
transito caótico, vai sair um abaixo-assinado na rua Cristóvão Colombo, amanhã,
bloqueia tudo aqui, sai moendo tudo, e sofre o Bernabé, o Sr. Ironi conhece, sai
na ASPP e corta lá na frente matando a todos com o pó, é um absurdo, então
amanhã temos um abaixo-assinado, estou assinando junto, para que venha
resolver isso.
Com a palavra vereador Erondi: Senhor presidente, vereadores, senhoras e
senhores, boa noite. Um estado e um pais que não investe o que deveria, na
educação, tem esse resultado como o de hoje no Brasil, uma infinidade de coisas
ruins que assolam esse pais e estado, a alguns meses atrás, os professores que
estão aqui, apanharam junto comigo no Centro Cívico, onde estavam lutando por
nossos alunos, estou na sala de aula a 17 anos como professor de Biologia, dei
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alguns anos de aula no Romário Martins, Mario Braga, Ivanete, é impossível um
professor dar uma boa aula para 45 ou 50 alunos onde o professor usa da
tecnologia que é a televisão laranja que muitas vezes não funciona, não temos
mais nada na educação, é por isso que esse pais não avança, pois sem
educação ficamos sem tecnologia, não reformamos nossa produção e isso gera
uma cadeia viciosa, nossa matéria prima é exportada bruta para ser beneficiada
lá em fora e depois compramos ela beneficiada porque não temos mão de obra
para isso, vejo um dilema porque o filho do patrão, estuda em colégio particular,
com menos alunos em sala de aula, com condições dignas de trabalho, o mesmo
professor da escola pública é também da escola particular, mas lá ele tem
melhores condições de trabalho e quando o aluno chega para fazer um
vestibular, ele vai estar mais preparado e acaba conseguindo vaga na
universidade pública, já nosso filho na maioria dos casos terá que fazer um curso
superior em uma universidade particular, certamente a noite e trabalhando 8
horas durante o dia para conseguir pagar a sua formação. No Romário Martins,
há uns 8 anos atrás discutíamos isso no corredor e tivemos um projeto que era
ter um cursinho pré-vestibular em Piraquara, seria gratuito para dar melhores
condições ao aluno de escola pública, surgiu o pré-vestibular nascente, iniciou
as aulas semana passada, preparatório pro vestibular e Enem, me sinto
orgulhoso por ter sido o primeiro coordenador desse cursinho, fui professor
também, por 8 anos e hoje os próprios alunos do cursinho, são formados em
odonto e dando aula no próprio curso, temos filho de trabalhador, advogado, e
dentista formado com bolsa 100% na PUC porque conseguiu tirar uma nota alta
no ENEM, isso me orgulha porque damos um pouco de condições pros alunos
de escola pública pelo menos disputar uma vaga na universidade de igual para
igual com aquele que teve melhores condições, fico feliz pelo cursinho estar
novamente funcionando e ter iniciado suas aulas semana passada, ele está no
Jardim Santa Monica, funcionava no Mario Braga mas foi mudado para lá, isso
me anima mas me entristece é saber que nosso governo não investe o que
deveria, na escola pública e não da qualidade que merece, porque o filho do
trabalhador que paga seus impostos de igual para igual com o filho do grande
empresário tem que pagar uma universidade particular para poder se formar, e
o filho do grande empresário é de universidade pública com o custo pago de
cada trabalhador que paga seus impostos, isso me deixa triste porque acho que
o único caminho para esse pais é o investimento na educação, enquanto não
tivermos isso, não teremos nada de qualidade nesse pais, infelizmente o tempo
é curto, mas muito obrigado e boa noite.
Com a palavra o vereador Ernani: Boa noite senhor presidente, nobres
vereadores, a todos e a todas, um boa noite especial aos professores do colégio
Romário Martins, e a todos estudantes presentes, quero dizer a eles que se
estou hoje como vereador é graças a passagem que tive pelo movimento
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estudantil, naquela ocasião foi no colégio Mario Braga, onde o Erondi e o Josimar
foram professores, e toda aquela bagagem está me ajudando a ser um bom
vereador para nossa cidade, quero aproveitar aqui os estudantes e fazer um
convite, nesse mês de agosto estaremos abrindo as inscrições da 9ª Copa
Winter de Futsal, o maior campeonato esportivo da região metropolitana, ano
passado tivemos recorde de inscrições com 52 equipes, participação de Pinhais
e Quatro Barras, mais de 100 alunos, muitos vereadores estiveram presentes,
acompanhando a premiação, abro o convite a todos vocês porque vejo vários
alunos que participaram ano passado, dia 24 de agosto as inscrições estarão
abertas, teremos categoria feminina também, fica aqui meu convite para
participarem novamente desse evento. Quero agradecer ao prefeito e ao
governo federal, em relação a duas obras que estão acontecendo na cidade, três
pistas de skate, uma na Vila Fuck, outra Vila Macedo e outra no Guarituba,
emenda parlamentar que na ocasião do ex-deputado Ângelo Vanhoni, e também
na reforma do Ginásio Dr. Gilberto Alves do Nascimento com o montante de R$
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) com R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) da emenda parlamentar do ex-deputado e R$ 50,00
(cinquenta reais) de contrapartida do município, agradeço a esse ex-deputado
que muito contribuiu com nossa cidade, e quero dizer a vocês estudantes que
como é difícil hoje ser político em um pais de tanta corrupção, mas quero dizer
que tenho feito a minha parte e tenho orgulho de ser vereador dessa cidade,
porque sou uma pessoa honesta e trabalhadora, muito obrigado.
Com a palavra o vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, vereadores, gostaria
de parabenizar assim, aos alunos que estão aqui nessa noite pela iniciativa de
assistir e dar um exemplo de cidadania. Ouvimos o comentário sobre a educação
e sabemos que se não houver uma educação de qualidade, dificilmente as
coisas vão acontecer como deveriam, pensando nisso, elaborei esse projeto da
câmara mirim, que está aprovado e vai ser colocado em pratica esse ano, foi
pensando nesse caminho, precisamos passar a borracha em muitas coisas que
estão acontecendo nesse pais, pode ser uma contribuição pequena mas creio
que podemos fazer a lição de casa e com a câmara mirim vai dar oportunidade
dos alunos terem uma visão diferenciada da política, separar o político da
politicagem, vamos ter esse projeto da semana do legislador que já foi
apresentado a algum tempo, e esse projeto vai dar o ponta pé inicial para que
possamos implantar a câmara mirim, foi interessante quando a secretaria de
educação abraçou esse projeto e mais 10 escolas se inscreveram, espero que
muito mais participem para ter um conhecimento de como funciona o legislativo,
qual o poder do vereador, a fiscalização, onde muitas pessoas nos confundem
com fiscais de obra, na medida que essas crianças vão passando nesse lugar,
vão ter a oportunidade inclusive de elaborar projetos com seus professores, pais,
e aos poucos vão tirando a ideia do político corrupto e vão ver que tem pessoas
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serias na política, é chato saber que acham que é tudo do mesmo pacote,
principalmente por nós que desempenhamos nosso papel e acabamos caindo
na boca da população de forma pejorativa. Então quero agradecer a todos os
vereadores, inclusive o professor Erondi que foi um parceiro nesse projeto e deu
a liberdade a esse projeto, e aos demais vereadores que me ajudaram para que
possamos implantar esse projeto o quanto antes, creio que na semana do
legislador já logo em seguida poderemos chamar as eleições, quero pedir que
divulguem a questão da câmara mirim porque vai ser importante, com certeza
na frente vamos ter adultos que vão governar muito melhor o nosso pais, nossa
cidade, tenho certeza que muitas coisas que vemos ai, não veremos mais, vai
ser uma cidade limpa de corrupção, tenho certeza que vai ficar bom, quero
convidar para a primeira semana de setembro para que venham saber como
funciona, seria isso, boa noite a todos.
Com a palavra vereador Gilmar: O papel do vereador é fazer leis e fiscalizar
orçamento público, quando o vereador faz esse papel com propriedade, ele está
legitimando o voto que recebeu nas urnas, nunca fui político e talvez não tenha
uma longa vida nela, porque sou sincero, falo o que me vem à cabeça, estudei
muito, sou diretor do Vila Macedo a mais de 20 anos, sempre eleito com 90% de
adesão, e represento com muita hombridade, porem, faço meu papel de forma
correta e não fico aqui falando besteira como muitos dizem, nos últimos dias fiz
denuncia de 4 servidores que estavam em desvio de função nessa cidade, tinha
cargo de chefia mas dirigia veículos, função meio que para dirigir carro não
precisa de cargo comissionado e sim concurso, mas como não é feito ou não
tem interesse, contratam comissionados que ultrapassam 130 pessoas na
cidade, e da cargos a vontade, os cargos exonerados pelo ministério público,
chefe de serviço a atendimento central de frotas, chefe de serviço de controle de
custo de frotas, chefe de sessão de reparo de veículos, chefe de sessão de
manutenção de frotas, mas as pessoas não executavam esses serviços,
Piraquara deve ser uma das cidades que tem mais chefes, mais que as tribos
indígenas do amazônia, tem chefe de sessão do suporte de TI, chefe de sessão
de apoio administrativo, chefe de sessão de atendimento ao público, chefe de
segurança escolar, chefe de estudos e ações de limpeza pública, chefe de apoio
e administração do correio, chefe de departamento de correio, chefe de gestão
pessoal, chefe de minutas de edital, chefe de apoio administrativo, chefe de
atendimento de correio do Guarituba, perceberam que tem mais de um chefe de
correio, chefe de atendimento de micro empresários, chefe de marcação de
consultas, chefe de apoio ao departamento urbanístico, chefe de manutenção de
frotas, chefe de sessão de frotas, chefe de apoio de abrigo institucional, chefe
de apoio à agricultura familiar, chefe de serviço e produção, chefe de
departamento de segurança e patrimônio, chefe de serviço de pintura, chefe de
serviço de atendimento público, chefe de serviço de planejamento ambiental,
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chefe de suporte automotivo, chefe de serviço ao atendimento urbanístico, chefe
de serviços e manutenção de micros, chefe de serviço de operação e execução
de conselhos, chefe de sessão de reparo a veículos, chefe de sessão de edital
de licitação, chefe de sessão de manutenção de parques, mas quantos parques
temos ? Chefe de sessão administrativo, chefe de sessão da unidade São João,
chefe de sessão de elaboração de projetos, vão em Brasília ver quantos projetos
estão em andamento nessa cidade, tem muito chefe e muito cacique mandando
na cidade, não quero me alongar porque esse é o papel do vereador, isso é uma
denúncia ao ministério público, a quantidade de chefes que essa cidade tem,
cargos comissionados, de veículos e atos que não condizem com a realidade da
cidade, não temos escolas funcionando decentemente, faltam muitas coisas,
ruas não pavimentadas, quantidades quilométricas de leitos de rio com todos
recebendo detritos, procurem os chefes, posso dar a relação completa de
funcionários e chefes e se não bastassem nos últimos 15 dias, 336 pessoas
receberam gratificação nessa cidade com valores que variam de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), obrigado, boa noite.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Gostaria de agradecer a todos os
presentes, mas em especial um grande amigo que é o cidadão honorário dessa
cidade Fontoura e sua esposa Bela. Meu orgulho de ser vereador nessa cidade,
é de dar o título de cidadão honorário para um cara igual esse, já me sinto
realizado dentro dessa cidade, a qual muitos não tiveram a oportunidade que
esse homem teve, e muito menos, outros que passaram por aqui, não tiveram a
coragem de dar esse título ao Fontoura, parabéns ao Zé Machado é seu cunhado
mas é meu amigo, isso sim nos orgulha de ser piraquarense e dar o título a ele,
quero agradecer a presença do Gico, agradeço também ao pai e mãe dele os
quais tenho muito respeito, e a todos que estão presentes, o processo é
demorado mesmo, mas quero dizer que o Bela Vista não tem mais esse
problema porque já foi pavimentado várias ruas, esse prefeito não está com os
braços cruzados, eu nem deveria falar isso, mas quero deixar registrado aqui,
sabe porque essa cidade não anda? Se todos nós pensar que é porque não tem
perna, imagina os administradores, foi infeliz a sua palavra, quero dizer que se
o nobre vereador continuasse dizendo dessa chefia, eu iria chorar, porque tanto
chefe que tem nessa cidade, mas garanto que ele disse duas vezes uma chefia,
então não tem tanto assim, tem duas, vocês tem o direito de manifestar, Deus
me deu dois ouvidos, e essa boca para falar, precisamos agir de uma forma
diferente para que a cidade cresça, como o vereador Erondi disse a nossa
educação é muito precária no nosso pais, concordo, dentro da sala de aula a
professora ali pode dizer as dificuldades que tem para dar aula, mas se aqueles
que roubam o nosso dinheiro da educação e da saúde, se não tivessem roubado
as coisas nas salas de aula iriam melhor, quando se fala em educação, pelo jeito
a educação política nunca existiu no pais, porque desde quando me entendo de
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gente, vejo corrupção, vejo muitos roubando, para ladrão tem que ter prisão
perpetua já para político ladrão tem que ter pena de morte, quero deixar
registrado o dia que qualquer um nessa cidade, encontrar um indicio desse
vereador que roubou nossa cidade, tem que me enterrar de perna para cima, pra
mim nunca mais nascer. Obrigado senhor presidente.
Com a palavra vereador Edson Miguel: Senhor presidente, vereadores e
comunidade presente, tem hora que a coisa fica difícil, mas vejo hoje o plenário
cheio, esses jovens já passaram do tempo da câmara mirim e estão procurando
um rumo para vida, a qual o pais não oferece, um pais engessado e sem
desenvolvimento, hoje o desemprego andando pelo Brasil a fora, e o jovem
pensando porque sua mãe sempre o orientou a achar um rumo, hoje a batalha
é a agonia ao brasileiro que não consegue arranjar espaço no mercado de
trabalho, porque os presidentes, invés de industrializar o produto brasileiro,
prefere negociar como se todos fossem bichos e o pais não vai para frente,
exemplo é a cidade de Piraquara onde passaram vários prefeitos e esses jovens
vão lembrar dos prefeitos que passaram pela cidade e não tiveram capacidade
de gerir a máquina pública, negociando o que a cidade merecia, capital da agua
não pode gerar emprego mas poderia sim colocar indústria que não viesse a
denegrir o meio ambiente, maior complexo prisional do Paraná jogado em cima
de uma rede fluvial que abastece nossa torneira, Bacia do Irai, sem
contrapartida, não é o governo Beto Richa e sim os governos que antecederam,
e os prefeitos que não tiveram capacidade de discutir com o governo as contra
partidas da qual a população inteira, que abastece 70% da região metropolitana,
prefeitos baratos, governadores sem coração, precisamos brigar pela cidade,
hoje somos pequenos, eles políticos são os maiores e jogam como se fossemos
moeda de troca, porque eles tem medo de uma população que brigue por uma
causa única, briguem por Piraquara e acaba com essa demagogia, cidade
ambiental, esgoto do lado do banco do Brasil, nas escolas, Vila Militar desagua
o esgoto dentro da barragem onde manda agua para as torneiras das crianças
da nossa cidade, e pra região metropolitana não é diferente, ninguém teve
capacidade até hoje, se não fosse o governador fazer empréstimos para a cidade
não teríamos esses asfaltos, posso contar nos dedos o que foi emenda
parlamentar a fundo perdido, e muitas não saíram, os projetos demoram, o da
rua Francisco Sbrissia e Francisco Jose de Souza é de emenda parlamentar do
governo federal, porque estão engessando ? Tem o dinheiro para pôr nas ruas,
porque não arcam com os compromissos, cidade de Piraquara que não tem uma
escola profissionalizante porque o PT leva os votos daqui e não tem capacidade
de colocar uma escola profissionalizante, para ter um espaço digno para
aprender o ato de cidadão, isso a câmara mirim deveria fazer o papel, e as
diretoras das escolas municipais, dizer qual é o ato de cidadão, só vejo nessa
cidade lixos em cima dos rios, a não ser dois projetos que coloquei a disposição
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da máquina pública e muitas vezes ignorados, não adianta os vereadores
fazerem projetos se o prefeito não dá condições, o projeto de recuperação do
óleo de cozinha, projeto de plantio de arvores, porque temos mais de 1.200
nascentes constatadas e ninguém pensa no amanhã, ninguém pensa nos
piraquarenses, a não ser fazer política e esquecer do povo. Por isso quero dar
os parabéns a cada estudante que veio aqui, também ao Ermínio que é vicepresidente do PROS e quem quiser, poderá se filiar para tentar pelo menos
juntos, arrumar um pedacinho de Piraquara que se encontra largada pela
máquina pública, obrigado.
O Sr. Presidente parabeniza, hoje dia do advogado e a todos os presentes a
direção do Colégio e a cada aluno por esta aula de cidadania no dia do
estudante. Declaro encerrada a sessão e convido a todos para ficarmos em pé
e cantarmos o parabéns, porque hoje é dia do estudante. Para constar
_____________________________________ eu (Luiz Antonio Massuchetto)
lavrei a presente ata.
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