CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 9ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia vinte e nove de setembro 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 vereador Valdeci de Andrade, 2º secretário vereador
Maicon Figueiredo Faria e a presença dos demais vereadores: Adriano Cordeiro,
Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luís Cordeiro,
José Eugênio Huller, José Machado, Sidnei César Mamede e Valmir Soares
“Rock”. Verificada a existência de quórum regimental com a presença de treze
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 “Baianinho” para fazer a leitura da passagem da bíblia, que assim o
fez. O Sr. Presidente agradecendo a presença de todos, amigos e internautas,
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 agradece.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador Baianinho:
Senhor Presidente, nobres vereadores e comunidade presente, quero agradecer
primeiramente a Deus por ter me concedido a oportunidade de estar aqui. Pelo
que tenho visto, nossa cidade está passando por uma situação difícil nas ruas,
mas é gratificante de saber que nosso, querido, amado prefeito da cidade está
tomando as devidas providências para acertar o que tem de errado na cidade,
quero agradecer ao secretário de obras que vem fazendo um grande trabalho na
cidade, mesmo com as dificuldades que ele tem, todos os requerimentos que
temos enviado, ele tem dado uma resposta, não a altura que esperávamos, mas
com os elementos e condições para trabalhar nesta cidade, ele vem dando uma
resposta para nós, estamos passando uma situação difícil, mas nada e
impossível para vencermos lá na frente, quero nessa noite agradecer meu amigo
Barbosa, o ex-vereador Antenor Dominique, nosso amigo Luís, e todos os
presentes aqui. Hoje não tem muito o que falar, mas o que eu tenho no meu
coração, eu devo colocar para fora, estamos no terceiro ano, quero agradecer a
presidência desta casa que sempre foi parceira, o ex-presidente desta casa e
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meu amigo Erondi e as palavras dele eu sou grato até o dia que eu permanecer
aqui, mas quando eu sair daqui, vou levar essa gratidão enquanto eu
permanecer na face da terra, obrigado vereador, estamos lutando para melhorar
a cidade, muitos não acreditam neste prefeito, mas eu acredito porque vou dar
um exemplo, na vila do Zé Machado, vejam a situação de antes e hoje, a
diferença, pode dizer que este prefeito vem fazendo um bom trabalho nessa
cidade, fico feliz em ver o Zé nessa cadeira, onde ele não estava terça-feira, o
senhor fez um pedido ao seu assessor para tirar o rapaz que estava sentado ai,
mas, na verdade, era o delegado e o senhor não pode fazer isso, seria isso,
Deus abençoe.
Com a palavra vereador Adriano: Boa noite vereadores, comunidade presente,
vou começar minha fala lembrando de um comentário que o vereador Erondi fez
na semana passada, ele se referia ao vereador Edson Baianinho, concordo
plenamente com as palavras do nobre Vereador Erondi, ele é um vereador
atuante, está dedicando o tempo dele em prol da comunidade piraquarense
principalmente ao Guarituba acredito que ele já chegou em um ponto que o
passo tem que ser maior, somente essa casa de leis para ele já ficou pequeno,
se ele colocar o nome dele, estarei junto seja pro que for, para um vice, prefeito,
gostaria de falar que ele tem meu apoio. Concordo com você também em relação
as obras, sofremos algumas no início da gestão, dificuldades como todo governo
tem, ajustar as contas, colocar os projetos, iniciar, montar, correr atrás de
recurso, em algumas obras isso já saiu e outras estão para sair, como é
importante a obra da revitalização da Av. Brasília, quando falamos do bairro do
Zé Machado e sem dúvidas a infraestrutura da uma nova cara para a cidade, e
as obras que aconteceram no Jardim Esmeralda são de grande valia, não
podemos fazer em todos os bairros no mesmo tempo, mas em alguns, está
acontecendo, vou aproveitar e fazer uma cobrança, porque hoje fui cobrado por
um eleitor sobre o fornecimento de medicações, amanhã teremos uma reunião
de prestação de contas e gostaria de convidar os demais vereadores, e a
comunidade que se faz presente, até para podermos esclarecer o porquê da falta
de medicação, se é falta de repasse federal, estadual, consórcio, qual o real
problema, somos indagados pela comunidade e não temos a informação correta
para passar, mas o cidadão está precisando de Losartana, que é um remédio
para controlar a pressão, e de um custo elevado, amanhã temos que esclarecer
a prestação de contas e vai ser amanhã as 10:00 horas, estendo o convite a
todos, que se façam presentes até para acompanhar o que acontece na cidade,
seria isso, obrigado, continuo nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos os vereadores, todos os
presentes, aos ouvintes da internet, munícipes que acompanham a câmara
municipal. Na noite de ontem fui convidado pelos partidos, PPS, PSL e PR, para
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participar de um encontro suprapartidário, e o encontro reuniu muitas pessoas,
lideranças, pré-candidatos a vereadores, tivemos a presença do deputado
federal do PPS, Rubens Bueno, Adelino Ribeiro do PSL, e podemos conhecer
as executivas municipais desses três partidos que estarão envolvidos no próximo
pleito eleitoral, na ocasião me senti honrado por ter sido lançado como précandidato a prefeito da cidade de Piraquara pelas três legendas, pode ter certeza
que estaremos conversando com esses partidos em um sentido bem próximo
para que possamos construir um plano de governo decente para a cidade de
Piraquara, só tenho a agradecer a todos que estiveram lá ontem, em torno de
300 pessoas, ficaram conosco até as 9:00 horas da noite. Eu gostaria também
de agradecer hoje na figura de Mounir Chaowiche, presidente da Sanepar, o
projeto do rio ao rio, o Colégio Estadual Vila Macedo recebeu hoje um ônibus,
express natureza do qual ficou das 8:00 as 17:00 desenvolvendo um trabalho
socioambiental instrutivo aos nossos alunos, onde os 800 alunos puderam
conhecer a realidade da captação de água, necessidade de preservar o meio
ambiente, uma visão técnica dos engenheiro e biólogos que lá estiveram, um
ônibus muito bem montado e pode acolher os alunos de 30 em 30 minutos, cerca
de 25 alunos, por lá também passou o vereador Mamede, como também
agradeço a presença dele ontem no nosso encontro, podemos ter problemas,
mas devagar vamos construindo um pais com propostas diferentes,
principalmente na educação, a partir do momento como a instituição da
importância e cunho social, que é a Sanepar, estão levando a importância da
agua no nosso município, para dentro dos nossos jovens, podemos perceber
que vamos construir um pais e uma cidade melhor, obrigado.
Com a palavra vereador Maicon Figueiredo: Senhor Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente o meu boa noite, quero iniciar minha fala essa
noite, desabafando sobre um comentário que rolou nas redes sociais dizendo
que eu estava entregando casas do governo federal, e tinha acesso a quatro
casas, e alguns falavam que eu estava doando casa pro povo do conjunto Vista
da Serra, tendo em vista que isso é mentira, e para quem não sabe isso é projeto
do governo federal em parceria com o governo do estado, junto com a caixa
econômica que é um órgão federal, isso que estão falando é até um desrespeito
com a prefeitura de Piraquara, que poder tenho eu em dar casa pro povo? Eu
queria, mas não posso, essa pessoa que está falando isso nas redes sociais,
além de não ter documento para comprovar quem é, esta como um ‘fake’ se não
me falhe a memória, mas que fique aqui registrado, que tomarei providências,
irei junto ao cartório pedir uma ata notarial, pedirei quebra de sigilo ao juiz e para
essa pessoa que fala o que não sabe, o famoso endereço IP, não é pelo
computador, mas sim pela linha telefônica, em dentro de poucos dias estarei
trazendo à tona o nome desta pessoa, entrarei com processo para que seja
esclarecido essa mentira. Me parece que ser honesto nessa cidade incomoda
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algumas pessoas, sempre falei que sou empresário, aprendi a trabalhar, graças
a minha família e ao meu pai, o mundo está ai para todos, quem quiser montar
uma empresa pode montar, quem não quiser que vá trabalhar de empregado, o
direito e dever é de todo mundo, mas sou um gerador de empregos nesta cidade
e acho que não há uma lei, se houver, os senhores que me falem, que vereador
não pode ser empresário, não pode gerar emprego, e não pode pagar impostos
para formação desse pais. Quero parabenizar a nos vereadores e a esta casa,
durante três anos temos o compromisso com o dinheiro público, devolvemos R$
3.000.000,00 (três milhões de reais) para o prefeito reverter em obras, isso
mostra a transparência, dignidade com o dinheiro dos senhores, seria isso,
termino nas explicações pessoais, obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo senhor presidente, internautas,
comunidade presente, vou ser bem direto, quero pedir desculpas ao vereador
professor Gilmar, mas não concordo com congratulações para Sanepar coisa
nenhuma, me perdoe, o senhor tem toda liberdade, uma empresa que não tem
contrato com nossa cidade a tanto tempo, não apresenta avanços, vem
destruindo nossas ruas com cortes, a rua Recife, caminhem por lá e vão ver do
que estou falando, quando fizerem eu darei os parabéns, votos de
congratulações não passa pela gente, mas só pra deixar registrado que não
concordo com uma série de desserviços que a Sanepar vem fazendo, tivemos
um problema gravíssimo na rua Fortaleza recentemente, transmiti isso a várias
pessoas da Sanepar e o problema continua até hoje. Águas da primavera,
domingo (27) aproximadamente 22 horas, fui chamado na rua Goiânia, a água
invadiu a casa de algumas pessoas por um, não sei o que está acontecendo,
enquanto estava ouvindo os vereadores, comecei a elaborar um texto mas não
vou ler porque nosso tempo não permite, temos um projeto iniciado na Vila
Macedo, na gestão anterior onde era o manejo das águas pluviais em convenio
com a caixa econômica federal, inclusive a mesma tem várias dívidas com a
nossa cidade e um exemplo é a cancha da Escola Ermínio de Azevedo, mas
voltando a falar das águas que começam a invadir as casas, passam por cima
de terreno derrubando muro, verdadeira calamidade, muito dinheiro público foi
gasto naquele bairro, mas as manilhas estão soterradas, entupidas, não tem
vazão, o rio Iraizinho está assoreado, venho falando a muito tempo sobre a
necessidade do desassoreamento, as águas não são lançadas no rio, em
compensação o esgoto vai, lamentável este fato, muita coisa acontecendo na
Vila Macedo, parabenizo o professor Pedro Zaro, que enfim foi a Vila Macedo
para arrancar as traves do campo para concerto, absurdo, tem que trocar aquela
trave, já faz 15 anos que ela está atolada no lodo e agora o secretário se dignou
a arrancar, trazer até a secretaria de obras para fazer a manutenção, não estou
criticando, mas primeira ação efetiva, concerto de um par de traves, maravilhoso
o trabalho da secretaria de cultura e esportes, estou indignado com algumas
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coisas mas o tempo já foi, vossa excelência foi gentil em me conceder 30
segundos, na continuação damos sequência, obrigado.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
aqui presente, vereador Maicon, é muito triste para a gente, mas tenho o nome
de uma pessoa e uma gravação, mora no Jardim Bela Vista, se chama Tião
Galinha, ele me criticou, o Erondi e ao Eugênio também, tem a gravação salva
quando ele falou que os vereadores estão doando as casinhas, este não é fake,
foi gravado em uma reportagem de uma certa figura que todos conhecem e está
ali na reportagem, que até eu no dia que estavam entregando as casinhas, as
pessoas chegavam perguntando que cada vereador tinha 11 casinhas para
entregar, então vereador Maicon, conte comigo, porque isso não pode acontecer,
ainda mais aqui dentro desta casa de leis que tem uma honestidade, também
acredito que o prefeito Marquinhos, duvido que vai deixar vazar uma falsidade
dessas ai no povo, a respeito da honestidade, sai muito caro ser honesto, o
desonesto se dá bem, mas vale a pena, duvido que o desonesto coloque a
cabeça no travesseiro e durma sossegado, e isso todos os vereadores podem
fazer, mas os bandidos que ficam criticando essa casa de leis, duvido que durma
sossegado, seria isso, obrigado.
O sr. Presidente passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretário vereador
pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que assim o fez, estando
todos presentes. Com a ausência justificada dos vereadores José Machado e
Sidnei Mamede.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
106/2015: que assim o fez, Processo 106/2015 projeto de lei 088/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
522.500,00 (quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais) e dá outras
providências. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão
global votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º
secretário 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 088/2015. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no
orçamento programa vigente no valor de R$ 522.500,00 (quinhentos e vinte
e dois mil e quinhentos reais) e dá outras providências.
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O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
112/2015: que assim o fez, Processo 112/2015 projeto de lei 094/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
120.000,00 (cento e vinte reais) e dá outras providências. Parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global votação artigo por artigo 2ª
discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretário 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 ª discussão o projeto de lei 094/2015. Autoriza a abertura
de crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de
R$ 120.000,00 (cento e vinte reais) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
031/2015: que assim o fez, Processo 031/2015 projeto de lei 022/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Denomina de Unidade de
Saúde Nanci Terezinha Bier e dá outras providências. Parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global votação simbólica maioria
simples 1ª 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 022/2015.
Denomina de Unidade de Saúde Nanci Terezinha Bier e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
117/2015: que assim o fez, Processo 117/2015 projeto de lei 099/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 160,00
(cento e sessenta reais) e dá outras providências. Parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global votação simbólica, maioria
simples 1ª discussão: 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 099/2015. Autoriza a
abertura de crédito adicional especial no orçamento programa vigente no
valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e dá outras providências.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra o vereador
Rock: Dia 18 de setembro estivemos reunidos na sala do prefeito, onde alguns
vereadores, associação de moradores da Vila Macedo esteve presente, técnicos,
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engenheiros, a empresa detentora da ata para revitalização da Av. Brasília, moro
naquela localidade até quando tínhamos ônibus 2 ou 3 vezes por dia, os
moradores tinham que descer na Rodovia João Leopoldo Jacomel e caminhar
até o ponto final da Vila Macedo porque não havia pavimento, ônibus, nossa
comunidade era muito bacana naquela ocasião, isso a 31 anos atrás, mas era
mais saudável porque as nossas águas não eram tão poluídas e as pessoas
tinham poço, mas quero falar da Av. Brasília, comporta cerca de 10.000 usuários,
pessoas honestas que vão buscar o pão de cada dia em outras cidades, mas
ultimamente tivemos vários dessabores, carro quebrado, pessoas machucadas,
sem acostamento, e com esse início das obras quero crer que em 7 meses
tenhamos uma avenida revitalizada, minha mãe e meu pai usaram por muito
tempo aquela avenida para ir ao hospital, ela era frágil na doença e utilizamos a
avenida por muito tempo, começa uma nova história para Vila Macedo, Jardim
Esmeralda, complexo penal, enfim, muitas pessoas serão beneficiadas com
aquela obra, teremos calcadas de 1 metro e 20 centímetros de cada lado,
gramado do final da calcada até a divisa com os imóveis particulares, uma caixa
de 7 metros, quero parabenizar o prefeito Marquinhos, agradecer o empenho
desta casa em se deslocar até o governo do estado ir ao palácio em busca
desses recursos, e a obra está sendo iniciada, começou ontem, vimos a
implantação do parque de máquinas, do canteiro de obras, aquele
paralelepípedo vai deixar de existir lá, mas quero agradecer aos moradores que
tiveram a paciência e agora é uma realidade, 7 meses de barulho, confusão,
máquinas roncando, mas é um transtorno benéfico, espero que os pais dessa
obra sejam comedido nos comentários porque já tiveram oportunidade no
passado e não o fizeram, certamente vários pais, quando a criança é feia,
ninguém quer, mas como essa obra e de grande relevância, muitas pessoas
virão, falando que são idealizadores, mas não existe espaço para essas pessoas
vir de demagogia barata, enfim acredito que nossa população está calejada de
tanto caminhar na buraqueira, parabéns a secretaria de obras, técnicos e
engenheiros que elaboraram o projeto, e sim Zé Machado, vale muito a pena ser
honesto, independente do que acontece daqui pra frente, o simples fato de ver
nossos sonhos sendo realizados, com orgulho, glória, com orgulho de dizer que
nós estamos aqui, a devolução dos R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos
mil reais), que o vereador Gilmar foi o idealizador e iniciou tudo isso para a
construção de CMEIs, pavimentação na Esmeralda, construção do parque das
águas, construção básicas de unidades de saúde, isso é motivo de orgulho sim,
deixe que falem, enquanto tão falando, estão lembrando da gente porque coisas
que não tiveram capacidade de fazer nos estamos fazendo junto com essa
administração, que está transformando a nossa cidade, quero desejar um boa
noite a todos, pedir que Deus continue nos iluminando e protegendo sempre,
muito obrigado.
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Com a palavra vereador Zé Machado: Vereadores, comunidade aqui presente,
então vereador Rock, lógico que vale a pena, por isso que estão falando a
respeito da Vila Esmeralda onde é devolução dessa casa de leis, porque se não
fosse isso, não teria saído a obra lá, e tem uns que se dizem pré-candidatos que
criticam os vereadores dessa casa dizendo que os vereadores não tem nada a
ver com essas obras que estão acontecendo no município, se fossem os
vereadores ir junto com o prefeito para trazermos verba ao município, quem são
esses pré-candidatos? Pessoas que não entendem o que o vereador vai fazer
dentro dessa casa, esse tipo de gente que vai nas suas casas criticar o que os
vereadores fazem, porque até agora ninguém viu um trabalho como esse. A
respeito do trabalho do prefeito Marquinhos, o que foi feito no Bela Vista,
Recanto das Águas, Ipanema e reiniciamos de volta a rua Eduardo da Costa,
Olavo Bilac, vamos terminar até onde o prefeito combinou com a população, e
dia 5 já vai ter a licitação da rua Barão do Rio Branco, e no São Cristóvão, a rua
Francisco Sbrissia e Francisco José de Souza, já estava saindo um abaixoassinado no Bela Vista, até com o Kaká nós estamos ajudando, falando ao povo
que dia 5 a licitação está saindo, e tem mais uma rua que vai ser asfaltado a
Dom João VI, parabéns ao prefeito Marquinhos pelo trabalho, a Planta Deodoro,
Guarituba e Av. Brasília já foram iniciadas, temos muito trabalho que vem junto
com os vereadores e cada um tem um pouco de culpa disso ai, então que esses
pré-candidatos fiquem por dentro e saibam que cada um tem um dedo dessas
obras, se não fossem os vereadores correr atrás do recurso o prefeito não
conseguiria sozinho, a população que veja bem esses pré-candidatos, aquele
que fala de outro candidato é sinal que ele não se garante. Agradeço ao Girlei,
porque estamos com problema de alagamento e colocando manilhas para salvar
aquela população, e agora temos que brigar com a Sanepar para que tire aquela
servidão de dentro daquele terreno, de lote 5, para que o povo não sofra com os
esgotos em dentro de suas casas, a Sanepar está devendo para Piraquara e
matando o povo com o esgoto, porque já temos um monte de requerimentos e
peço que mudem essa servidão da rua Padre Agostinho que passa por dentro
daquelas casas, e agora na abertura da rua vamos ver se eles aproveitam e para
que não venham ter que abrir novamente e gastar mais dinheiro, podemos fazer
conjunto entre Sanepar e prefeitura, para resolver o problema daquela
população, então muito obrigado a todos, e uma boa noite.
Com a palavra vereador Gilmar: Voltando ao início da sessão, vereador Rock
eu concordo plenamente com o senhor em relação a manutenção das ruas e a
sua recuperação, mas fica a pergunta no ar, cadê a fiscalização de urbanismo
dessa cidade? Existe um projeto de lei que exige que a recuperação aconteça
em 30 dias mas se isso não ocorrer cabe a municipalidade acionar os órgãos
que danificaram a rua e que faça a devida recuperação, e se não ocorrer que
cobre uma multa, fica essa situação, cadê a fiscalização? E então as empresas
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fazem o que bem entendem na cidade, fica o recado ao secretário da pasta para
que faça a devida fiscalização nas ruas em que sofrem interferência de Copel,
Sanepar e qualquer outra empresa, porque assim nós teremos a certeza de que
as coisas funcionam nessa cidade. Hoje mais uma vez esse executivo municipal
me surpreende quando manda um veto de um projeto de minha autoria, veto que
é ligado ao projeto 049, semana da leitura, institui um projeto nesta casa do qual
passou nas comissões de educação e CCJ, onde o objetivo é claro,
complementar o sistema educacional da nossa cidade, fazendo com que haja a
discussão da questão educacional e uma determinada semana para que nossos
professores e alunos desenvolvam projetos naquele período e façam as devidas
apresentações, o prefeito municipal mandou o veto dizendo que o projeto deve
partir apenas do executivo, fica a pergunta nobres vereadores, senhores e précandidatos, será que essa casa de leis não tem autonomia para apresentar um
projeto de leitura dentro das escolas municipais? E quando votamos o plano
municipal de educação? Não precisávamos nem ter votado, se a casa não tem
autonomia para discutir um projeto de educação, tem muito menos para um
plano de educação, me causa espanto, e diz ainda que o funcionamento está
sobrepondo a organização do executivo, quem é o procurador desse município?
E como se não bastasse, ele vai mais longe dizendo que o projeto semana da
leitura vai fazer com que haja despesas, vai onerar as escolas, e vai ter que ter
uma reorganização dentro das escolas para que se desenvolva o projeto da
leitura, ainda dizem que o cidadão é professor, não acredito que o prefeito dessa
cidade tenha mandado um veto relacionado a semana da leitura, e o mais grave
de tudo, o projeto foi aprovado semana da leitura Maria Adélia Vômer com o
nome da nossa maior poetiza, tiraram o nome da Adélia, gostaria, como autor
desse projeto que o Sr. Presidente, mandasse uma mensagem ao executivo,
dentro do possível, para que reenvie o veto com o nome da poetiza da nossa
cidade, e não emita o que foi votado pelos vereadores aqui dentro, como forma
e prerrogativa para combater a educação no nosso município, tenho plena
certeza vereadores, que vocês não votarão pelo veto, até mesmo porque
estaremos votando contra a educação, e todos vocês votaram favoráveis na
sessão que aprovou nosso projeto, nosso porque faz parte de todos e teve
parecer da comissão de educação e da CCJ, totalmente constitucional, isso me
leva a pensar que em alguns determinados setores, realmente o executivo está
perdido, mal assessorado, não acredito que isso tenha partido de um professor,
quando chegar as escolas, que houve um veto que chegou a essa casa contra
um projeto de leitura, pasmem senhores, qual vai ser o comentário nas escolas
sendo que nossa cidade é administrada por um professor, obrigado.
Com a palavra vereador Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores e
comunidade presente, quero estender meu abraço ao Cleomar, Rafael Boca, e
cumprimentando esses, quero cumprimentar a todos, quero dar os parabéns ao
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Rafael do PHS que faz parte das abelhinhas, a qual está em Curitiba, na
secretaria junto com nosso secretário Sílvio Barros que está na secretaria do
governo Beto Richa, acredito que o PHS até aqui, depois de muito sofrimento
conseguimos fazer dois vereadores nessa cidade, a qual está dando a resposta
nessa casa de leis, quero dizer ao senhor vereador Zé Machado, antes de entrar
nesse detalhe quero agradecer a presença do Eliseu, ex-assessor desta casa e
o Edson do Nascimento que também foi meu assessor e saiu do meu gabinete
por livre e espontânea vontade, e quem duvidar, está ali uma carta que ele fez o
pedido da saída dele desta casa de leis, mas quero dizer, vereador Zé Machado,
que nós temos vários pré-candidatos e pessoas que tem capacidade de sentar
em uma cadeira dessas, agora, tem uns picaretas que se diz pré-candidato e
não sabe nem o que é política, se der um rádio e uma rapadura pra eles, então
eles acabam roendo o rádio e deixando a rapadura para lá, porque eles não
entendem nada, mas pior é política, então Zé, fique tranquilo, desses 13
vereadores cada um tem um lado partidário, mas tem dado a resposta para essa
comunidade a qual foi feita a devolução, vereador Rock, quero dizer ao senhor
com todo respeito e ao vereador Gilmar, que o mérito dos R$ 3.500.000,00 (três
milhões e quinhentos mil reais) devolvidos para a prefeitura, não partiram só do
vereador Gilmar, mas sim dos 13, o nobre vereador Erondi tem a participação, o
Josimar presidente desta casa de leis também fez um esforço e economia para
devolver esse dinheiro para a prefeitura. Falando de projeto, gostaria que esses
pré-candidatos chegassem aqui para ser vereadores, mas também gostaria que
quando chegasse mais ou menos 3 anos de mandato, como eu tenho nessa
casa leis, eu preciso agradecer ao prefeito dessa cidade e a secretaria de saúde
a qual o vereador é histórico nesse município, levei farmácia municipal,
ambulância, posto de saúde, posto de saúde no Guarituba e daqui a pouco
vamos levar subprefeitura para lá também, gostaria que quando esse cidadão
viesse disputar essa cadeira e sentar ali, mais ou menos 3 anos junto com o
prefeito que ele for eleito, e concluísse uns projetos históricos como esse, o
Guarituba só teve vereador picareta porque até então não levou nada para lá,
mas recebeu o salário todas as vezes, tinham o salário na conta deles e porque
não fizeram nada para o Guarituba? Hoje nós fazemos, junto com o prefeito e a
secretaria de saúde, e tem picareta por aí que se diz o bambambã, ser vereador
não é usar a carteirinha, tem que ter projeto, dignidade, caráter, postura e
humildade de reconhecer o que o prefeito vem fazendo nessa cidade, senhor
presidente, só para concluir, gostaria de agradecer a presença do meu irmão,
Arthur, pai do nobre vereador Maicon, meu amigo e meu irmão em Cristo, seria
isso e que Deus abençoe a todos.
Com a palavra vereador Adriano: Na realidade, queria informar, que as ruas
Francisco José de Souza e Francisco Sbrissia, já estão com edital de
concorrência aberto, e a abertura será no dia 5 de outubro, então a partir do dia
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5 vamos saber quem é o vencedor, a rua Jacob Valenga já tem vencedor, não
tenho o nome da empresa aqui de cabeça, mas sei que houve desconto de 25%,
e a rua Barão também. Gostaria de parabenizar os funcionários municipais que
se dedicam muito ao nosso município, mas em especial aos funcionários da
secretaria de infraestrutura, que com todo esse temporal vivem correndo e
tentando minimizar as situações de alagamentos que se encontram, situações
que as vezes não dependem somente da infraestrutura mas temos que contar
com a mãe natureza, porque as vezes manda uma chuva forte, o que é pra
chover em um mês, chove em 5 minutos. Em especial quero parabenizar e
mandar um abraço ao meu amigo Estevão Artigas, o TT, que fez aniversário na
semana passada, servidor da secretaria de infraestrutura e não mede esforços
para ajudar a todos os vereadores e munícipes, gostaria de deixar em atraso os
meus parabéns a ele. Em relação a devolução dos R$ 3.500.000,00 (três milhões
e quinhentos mil reais), na verdade, isso se iniciou na época do professor Gilmar,
só que todos os vereadores fizeram sua parte, quando economizaram dentro dos
gabinetes, não usaram diárias para viajar, todos os vereadores, a partir de
quando você economiza um copo, um papel, uma folha, isso envolve todos, é
como na nossa casa, se a gente economiza, e o filho e a mulher ficam 20 minutos
no chuveiro, vai gastar, mas aqui todos se dedicaram para economizar tendo a
consciência e sabendo que o município precisa de recurso, mostrando que ha
como trabalhar como mostramos agora, de uma forma enxuta e investindo bem
o dinheiro público. Gostaria de informar também que mudou a regra do jogo
novamente, as filiações vão ser 6 meses antes da eleição, então os précandidatos que estão aqui, nós teríamos uma data até sexta-feira, mas ela foi
prorrogada e vai ser em março, todos vão dormir ou um pouco mais aliviados ou
de cabeça quente. Foi informado também que já houve vencedor nas 3 ruas do
Guarituba, inclusive lá na Planta Santa Catarina, tem algumas obras que
começaram mas devido aos problemas de chuva as obras foram suspensas, e
até mesmo por alguns motivos de sol, devia ser usado uma técnica em uma
região mas vai ser mudado, até quando eu era secretário íamos fazer um tipo de
pavimentação mas tivemos que nos adequar porque o solo é muito turfoso, e até
essa técnica está sendo usada na Rodovia Joao Leopoldo Jacomel, obra essa
que nessa casa foi muito criticada dizendo que ia ser uma obra eleitoreira, para
ganhar votos, e não iria dar continuidade, mas cada dia que passo ali, eu vejo
que a obra não parou, é importante, é uma das poucas obras que eu vejo que é
com recurso próprio, recurso do estado e não de empréstimo, e ela não parou,
então temos que dar o braço a torcer e dar os parabéns ao governador Beto
Richa e pelo compromisso que está tendo com o município, embora ele não
tenha prometido ao contrário do comedor de mamona que veio, prometeu e não
cumpriu, seria isso, meu muito obrigado, uma boa semana a todos, fiquem com
Deus.
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Com a palavra vereador Ernani: Senhor presidente, nobres vereadores,
comunidade aqui presente, boa noite a todos e todas, quem nos acompanha
online em suas casas. Gostaria de agradecer a Deus, semana passada tivemos
o andamento do projeto da semana de incentivo a doação de sangue e medula
óssea, semana essa que foi dívida em 3 momentos, a conscientização no
Colégio Romário Martins, Ivanete e Joao Batista Vera, depois na quinta-feira
tivemos a parceria do HEMEPAR, na cidade de Piraquara, onde a população
colaborou e eu estive pela manhã acompanhando toda a equipe que esteve em
Piraquara na frente da casa da memória, a comunidade atendeu o pedido e
esteve la para fazer o seu gesto de solidariedade na doação de sangue e
também da medula óssea, e na sexta-feira fizemos o encerramento aqui na
câmara, quando veio uma doutora do Pequeno Príncipe e também veio uma mãe
que infelizmente perdeu sua filha com 11 anos de idade, quero agradecer a
secretaria de saúde de Piraquara que esteve à frente neste projeto na questão
da divulgação, conscientização e na parceria deste projeto, quero deixar aqui
meu agradecimento a doutora Maristela que esteve durante a semana
acompanhando este projeto de lei Gustavo Calonga, um jovem piraquarense que
veio a falecer por falta de um doador de medula compatível, muito obrigado aos
vereadores que nos ajudaram na questão da divulgação e aos que estiveram
participando durante a semana de doação de sangue e medula óssea.
Com a palavra vereador Mamede: Boa noite Sr. Presidente, comunidade que
está aqui, a todos, aqueles que acompanham via internet também. Gostaria de
ser solidário ao nosso querido vereador sobre a acusação fraudulenta das casas
e que colocou a imagem do vereador Maicon, mas quero dizer uma coisa,
desconstruir uma coisa que o vereador trabalha é fácil, só ir no fórum e noticiar
ele, colocar na internet, mas a questão é como ele disse, que vai buscar a sua
defesa e processar, é isso que o vereador tem que fazer, processar para que a
imagem dele não seja destorcida, porque desconstruir aquele que trabalha é
fácil, não é só pré-candidato, mas também, pré-gerenciador, pré-motorista, todos
querem desconstruir o vereador porque querem entrar no circuito, mas sou
solidário a você vereador, porque acho que temos que mostrar que essa casa
tem uma postura bem diferente daquilo que pensam e nós deveríamos mostrar
isso, também sou atacado mas tenho mostrado meu serviço no bairro do
Guarituba, até outro dia por questão quero agradecer a secretaria de
infraestrutura que nos atendeu na rua Durvalina, Martins de Souza que foi
prontamente arrumada, colocada luz porque estava no escuro, esquecida no
bairro do Guarituba, era um pedaço de rua de 120 metros que precisava ser
asfaltado, também queria falar, o vereador Rock talvez saiba disso, mas a
prefeitura alugou uma máquina com uma lança de 15 metros que vai do outro
lado da porta, e acho que ela pode desassorear ali, ela já está fazendo um
trabalho no Guarituba, não sei como está funcionando aquele trabalho, mas um
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projeto que era do PAC, a prefeitura teve que intervir naquele canal, fazer uma
limpeza que ainda não está funcionando porque ainda está sujo, mas creio que
com essa máquina, até o final do ano ela vai trazer resultados ao nosso
município. Quero agradecer ao professor Gilmar e aos partidos que pediram
minha presença na reunião, foi um momento maravilhoso com mais de 300
pessoas, tivemos conhecendo alguns pré-candidatos, pessoas que já nos
conheciam no bairro do Guarituba, em Piraquara, e tenho certeza que ali vai dar
muito fruto, esses três partidos e vou dizer mais algo a você vereador Gilmar,
que acho que serão 6 partidos, virão mais três junto com você, e serão 6,
montado para concorrer as próximas eleições de 2016, gostaria de agradecer a
todos que estão presente e dar meu boa noite e seria só.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, eu estava ouvindo a fala dos vereadores e nos preocupa o direito de
cada cidadão brasileiro tentar uma eleição, mas agora tem muita gente lá fora e
aqui dentro, que deve entender de uma vez por todas que vereador não é
executor, tem várias pessoas que estão pleiteando uma vaga e pode estar aqui
la na frente, mas vereador não pode fazer nenhuma obra pública, vereador
fiscaliza o prefeito, e não pode por máquina na rua, se o vereador colocar uma
máquina na rua, o prefeito pode pedir a cassação do vereador, por isso que as
pessoas misturam, tem um rapaz ai que xingou os vereadores mas ele está um
pouco atrasado porque não tem conhecimento nenhum, vereador não junta
calista, vereador não faz valeta, não coloca manilha, não patrola rua, isso é
trabalho do prefeito, o vereador deve fiscalizar, se o prefeito não estiver fazendo,
o vereador deve se juntar a comunidade, protocolar um documento e levar ao
ministério público, por isso não me importo com essa gente que fala que vai fazer
tudo, porque são todos mentirosos, talvez vão estar aqui amanhã, e não vão
fazer nada, talvez façam contra a lei e vão perder seus mandatos, e não vai
demorar muito para ir em cima de gente que está fazendo as coisas na rua e vão
caçar o mandato do vereador. Quanto à questão partidária, é uma questão
democrática, não vamos ficar engessado, temos até março para decidir para
onde vai, o que vai fazer da vida, tem partido novo saindo, é difícil para colocar
uma eleição pra prefeito em Piraquara, porque quem está no poder não quer
entregar nada para ninguém e se alguém ameaçar já dão no meio do cara, vejam
o PROS, estão querendo me tomar, tive uma ligação do para mim indicar alguém
para o PROS, mas se está na minha mão eu não tenho que indicar ninguém, o
Irone está junto comigo, as pessoas não tem nem o dom de dizer, está na mão
do rapaz e está nos ajudando a construir uma Piraquara diferente nem isso não
são capaz de falar, como também ajudei um traste da política, deputado federal
que veio em Piraquara dizer que o prefeito estava carbonizado, prometeu a sigla
do PPS para mim e pediu meu mandato na justiça, como você vai estar junto
com uma pessoa dessas? Um cara que não tem brio, mentiroso, usa a sigla do
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limpinho mas é a do sujinho, só ele não sabe disso, o homem não tem caráter
nenhum, ontem até me deu vontade de ir prestigiar o Gilmar, mas como eu iria
prestigiar o Gilmar com um cara que no San Remo perante 700 pessoas
prometeu o PPS, um cara que não tem nenhum tipo de caráter, deputado federal
que falou para mim que ia trazer emenda para Piraquara, só se foi para casa
dele que ele levou, porque para cá ele não trouxe nem uma agulha e já zombou
do voto aqui em Piraquara, e ontem soube que ele estava chorando ali porque
não tem representante em Piraquara, o que vai falar de um homem desse? Qual
o estômago de uma pessoa que defende o município de Piraquara para suportar
essa raça de covardes da política, por isso eu digo, tem que ter pré-candidatos,
candidatura a prefeito, o Marquinhos tem que fazer um choque de gestão,
parabéns para ele por fazer a rua Francisco José de Souza, Francisco Sbrissia
porque os que antecederam prometeram e não conseguiram fazer, porque não
sei o que fizeram com esse recurso, mas esse recurso também não é nosso, é
do deputado Ratinho, é uma emenda do deputado federal, e a Barão do Rio
Branco do Bela Vista, porque o Marquinhos com um recurso nosso também não
está avançando muito, porque no meu ver, com orçamento, deveríamos fazer
mais, saneamento básico, defender a Sanepar de que jeito, o plano de
saneamento está na prefeitura a sete chaves, os esgotos no centro de Piraquara,
bairro Laranjeiras e Vila Militar esgoto, agora está sendo concluído e dado uma
melhoradinha, graças ao governo, é uma obrigação da Sanepar que leva nossa
água e ganha em torno de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) em
renda bruta e nos cobra 80% de esgoto e nós vamos ficar batendo palmas para
esses engravatados enquanto tomamos água da torneira que vem da bacia do
Irai com grande tratamento químico, não tem que puxar saco de ninguém, ainda
tenho esperança que o Beto Richa de um puxão de orelha na Sanepar mas
venha a escutar a população por isso quero agradecer, está ai nosso précandidato a prefeito, Irone e o Seu Antenor, quem sabe até a gente se envolve
nisso, o trovão, a cada um que veio aqui, muito obrigado.
Agradecendo mais uma vez a presença dos desbravadores, do Fábio e da Bia,
dos suplentes de vereadores, ex-vereadores, de todas as lideranças, servidores
da casa e todos aqueles e aquelas que nos acompanham online. Declaro
encerrada a sessão, marcando a próxima regimentalmente, muito obrigado a
todos, um grande abraço. Para constar _______________________ eu (Luiz
Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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