CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 12ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia vinte de outubro 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 vereador Valdeci de Andrade, 2º secretario vereador
Maicon Figueiredo Faria e a presença dos demais vereadores: Adriano
Cordeiro, Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, José Eugenio Huller, José
Machado e, Sidnei Cesar Mamede. Verificada a existência de quórum
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 “Baianinho” para fazer a leitura da
passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo a
presença do ex-vereador Irone e de todos, 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 Valdeci de Andrade para fazer a leitura das publicações,
ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências recebidos
pela mesa das quais terão encaminhamento regimental. Voto de pesar, do Sr.
João Michellin falecido em 20/10/2015 votos de pesar da Sr.ª Judite A. Barbosa
Uchoa falecida em 12/10/2015: O Sr. Presidente convida os ex-vereadores
Irone Alves da Silva e o Sr. Antenor Dominico para fazerem parte da Mesa. Lido
os requerimentos. Moção de aplausos a Sr.ª Roberta Marques Botassari e
Erica e Viviane Ferreira Rodrigues do gabinete do vereador Jose Eugenio
Huller O Sr. Presidente agradece a presença de todos em especial aos
professores e a equipe da secretaria de educação.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador
Eugenio Huller: Boa noite Sr. Presidente, vereadores, comunidade presente,
professores, mães dos alunos que quando saem de casa e vão para lá, é
responsabilidade dos professores, parabéns para todos eles. Sr. Presidente, eu
propus essa moção porque temos que ter um reconhecimento dos trabalhos
que estão sendo feito nesses gabinetes, seja quem for que chegue naquele
gabinete é atendido com respeito e carinho, e temos visto as pessoas que
falam que foram muito bem atendidas pelos assessores, então muito merecido
e espero que continuem assim todos os dias que estejam dentro desses
gabinetes, se formos felizes na próxima, espero que continuem esse trabalho
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na próxima. Planta Santa Catarina teve manifesto, o vereador Mamede pôs no
requerimento mas nem precisava porque está pronto essa vila, as maquinas já
estão terminando a vila, o manifesto que aconteceu no sábado, pré-candidato
fazendo isso, o pastor Valdeci que está acompanhando lá, e eles tem que ter
conhecimento das coisas de como está andando, está aqui como vai ser feito e
o prazo de quando vai começar as obras na Planta Santa Catarina, tudo certo,
o material já foi lá e provavelmente eles não estão entendendo o que está
sendo feito, tem um jornalista que vai lá para filmar, mas como ele está sempre
nos bairros filmando coisas, nem é jornalista para começo, gostaria de ter
acesso aos documentos para saber se ele está legalizado para ser jornalista, e
acompanha nos bairros dizendo que tem um pessoal da PCE, e diz que os
vereadores não tem responsabilidade, gostaria que ele trouxesse o que ele
está filmando e dizendo que é perigoso um estupro, assalto, alguma coisa, mas
está ali na mídia, os documentos dizendo que ele é o maior estuprador que tem
lá, que tipo de homem ele é? Ficamos indignado com esse tipo de coisa. Mas
quero falar sobre o ministério público, não estou entendendo o que eles
fizeram, vou concluir nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, senhores vereadores,
senhoras e senhores já aqui nominados, gostaria de em nome da secretaria de
educação, parabenizar todos os professores pelo seu dia, 15 de outubro é o dia
do professor, e homenagem justa, queremos agradecer pelo trabalho que eles
tem feito, temos maus políticos, mas também temos bons políticos que
passaram pela escola, temos bons advogados que passaram pela escola,
como também temos maus advogados, temos bons policiais como temos
maus, aqueles que entenderam o que é fazer o bem, com certeza hoje estão
colhendo os frutos dessa boa educação, então parabeniza-lo a todos os
professores, que Deus os abençoe, continuem assim, e uma das secretárias
mais importantes, mais responsáveis que tem dentro do nosso município, é a
secretaria de educação, esses dias eu vi algum comentário que a professora
Loireci, me permita falar isso aqui, mas que ela provavelmente seja uma précandidata, torço de coração para que ela seja eleita, o pessoal tome esta
consciência, porque ela tem um grande conhecimento, pessoa preparada,
gabaritada para isso, tenho certeza que ela vai colaborar não só com a
educação mas com todo o município, deixo aqui minha gratidão pelo apoio que
recebemos desta secretaria e também dizer que se isso for verdade, que ela
seja feliz nesta caminhada e que os professores se sensibilizem a ajudar ela a
chegar lá, porque eles vão ter uma boa representante, seria isso, tenho outro
assunto para falar, mas falo nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente e todos os internautas, primeiramente quero
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agradecer a Deus que me concedeu mais este dia e esta oportunidade de estar
aqui nesta casa de leis. Eu quero iniciar minha fala, dando os parabéns para a
secretaria Maristela Zanella, a qual está passando por mais um ano de vida,
hoje é aniversário dela, não vou convidar vocês para o bolo porque nem eu fui
convidado, essa secretaria é exemplo dentro da nossa cidade, vem contribuir
com uma saúde que o povo precisa, também não poderia deixar de dar os
parabéns para a secretaria de educação, senhora Loireci e todos os
professores que vem trazendo educação de melhor qualidade para nosso
município. Quando o vereador Eugenio falou sobre o manifesto, nem estamos
preocupados porque aquilo não passa de uns desocupados que nunca tiveram
nada na região do Guarituba, nunca levaram nada para aquela Planta Santa
Catarina, mas em três anos que estou aqui, primeiramente graças ao meu bom
Deus e segundamente o prefeito desta cidade que é o nosso querido professor
Marquinhos e a secretaria de saúde da qual eu levei junto com nosso partido,
uma farmácia município pro Guarituba, ambulância, levamos também um posto
de saúde pro Guarituba, projeto desse vereador, e na história do município,
ninguém nunca fez isso pro Guarituba, não estou dizendo que sou o melhor
mas também não sou dos piores, aqui está o material que vai ser distribuído na
Planta Santa Catarina, 3 ruas vão ser pavimentadas com iniciativa deste
vereador, então, não estou nem um pouco preocupado com a fala daqueles
desocupados que estavam lá no sábado, vereador Eugenio, não temos que
nos preocupar, se é pré-candidato, estou praticamente cedendo minha cadeira
porque ano que vem com a graça de Deus, espero que eu não venha mais
disputar esta cadeira, já estou satisfeito, já fiz meu papel de vereador, cumpri
com meus deveres como o nobre vereador Adriano já tem falado, este espaço
para mim ficou pequeno, tenho que buscar um espaço maior, e estes précandidatos a vereadores que não tem a qualidade que deveriam, tem uns que
estão aqui presente, eles vão ter que suar a camisa para sentar naquela
cadeira, e quando sentar, deve honrar o papel que este vereador tem honrado
dentro desta casa, muito obrigado, termino nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Mamede: Boa noite Sr. Presidente, professores que
se encontram aqui, moradores, companheiros do Guarituba, internautas, mas
gostaria de chegar nesta casa de leis e fazer uma homenagem ao professor
Marquinhos pelo seu trabalho, mas eu não consigo porque as coisas não estão
acontecendo da forma que deveriam ser, fica sem graça se eu começar aqui e
falar que está tudo bem sendo que não está, por exemplo, a rua Richard
Lickfeld, se nós não questionamos a situação da galeria de agua, já teriam feito
coisas errada, já está indo pra 18 dias que a construtora deu uma parada nas
obras, chegou com bastante forca, fazendo uma limpeza, parecia que ia
acontecer, mas já estão fazendo algo que não ia contemplar aquela avenida,
eu não sei o que está acontecendo, ai de um lado vamos ver o manifesto na
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Planta Santa Catarina, na Planta Holandês, faz necessário os asfaltos lá, eu
concordo, mas acho que deveria asfaltar todo o loteamento lá, pelo menos antipó em todo loteamento, se faz necessário, já tentaram fazer isso no passado,
colocaram um material não de boa qualidade, e aqueles moradores precisam e
merecem um asfalto de qualidade naqueles bairros, mas queria falar pro
vereador Eugenio com maior respeito que tenho a este vereador, que os
requerimentos meus foram feitos semana passada, nem hoje e nem ontem, se
ver as datas, foi antes de protesto, então esse vereador está trabalhando, tem
mais de 50 requerimentos para ser lido de várias ruas, estamos pedindo, os
moradores estão pedindo, estamos representando a população que nos
elegeu, precisamos fazer isso, é meu papel, sou cobrado, tem um manifesto e
cobram os vereadores, o que vamos fazer? Vamos no manifesto para ser mais
ofendido? Virou moda agora ofender vereador, vem um cidadão e ofende, vem
outro e ofende, esse vereador tem sido ofendido mas eu tenho caminhado e
não vou desistir, se eu cheguei até aqui, temos um proposito muito maior para
avançarmos no município, então, ficamos um pouco chateado com as pessoas
que nos agridem, estamos na rua sendo ofendido por uns e outros, não falo
exatamente da pessoa que está postada por ai, mas alguns outros précandidatos, não os que estão aqui, mas os que aparecem de vez em quando
nos bairros para nos agredir, seria só, nas explicações pessoais nós
continuamos.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade aqui presente, vereador Mamede é isso mesmo, mas é sinal que
você está incomodando, por isso que, o vereador Baianinho até falou que os
pré-candidatos merecem nosso respeito e de fato merecem sim, mas précandidatos que não vão fazer rebarbaria, se não, não merece nosso respeito e
nem da população, porque aquilo que fizeram na Planta Santa Catarina foi uma
rebarbaria e aquele que acabaram de falar que não é repórter nem jornalista,
mas vai lá para colocar o povo contra o prefeito, contra os vereadores desta
casa, jamais merece o respeito desta casa e o respeito da população da Planta
Santa Catarina mesmo, como diz o vereador Miguel, uns 10 gatos pingados
que vão lá para difamar o prefeito e esta casa de leis, os pré-candidatos que
vem a fazer este tipo de rebarbaria não merece nosso respeito, esse que se diz
repórter, onde vai sair a pavimentação ele corre um dia antes porque sabe que
vai começar amanhã, e depois sai nas casas dizendo que foi ele quem
conseguiu e isso não é verdade porque está ali os papeis mostrando várias
ruas sendo pavimentadas na Planta Santa Catarina e não é este elemento que
está lá colocando, aqueles coitados não merecem a má pessoa que está lá
mas acompanham. Voltando ao assunto da festa rave, hoje fiz o pedido de
informações para nos trazer a documentação que aquela bagunça que
aconteceu no Guarituba, ficou 3 dias e noite, incomodando a população, mas
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acredito que daqui uns 15 dias já estaremos com a documentação em mãos,
ver quando o alvará foi dado das 22:00 a 00:00 que é a lei, e foram até
amanhecer o dia, mas montaram mais uma festa rave aqui perto da Melança,
não sei onde, cadê a fiscalização? E o respeito pelo projeto? Termino nas
explicações pessoais Sr. Presidente.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, parabéns as professoras, Didi representando um quadro magnifico
escolar aqui dentro, o Valdir Negão, Ermínio, Barbosa Bombeiro, que talvez
sejam candidatos e devem ser respeitados, o direito de ir e vir todo cidadão
deve ter e também o respeito, se tem um pré-candidato ou outro que acaba
xingando é normal porque tem em todo lugar e a gente que é vereador tem que
suportar tudo isso, mas também não pode vir aqui e dizer que está tudo certo,
se estiver tudo certo não precisamos estar aqui, temos que viver pedindo,
porque o trabalho de vereador é fazer o oficio e pedir ao prefeito que execute
alguma coisa, por exemplo, não concordo com certas coisas, muita gente me
crítica, mas paciência, outro exemplo, a câmara liberou R$ 3.500.000,00 (três
milhões e quinhentos mil reais) pro prefeito para que fizesse asfalto, cobertura
do parque das aguas, asfalto no entorno das escolas, CMEIs e postos de
saúde, foi este o compromisso, critiquei esses dias que pavimentaram a rua do
Boaventura, sete empresários moram na rua, se o prefeito chamasse a câmara
de vereadores e a comunidade ele não asfaltaria lá porque, um bairro tipo o
Laranjeiras por exemplo, uma rua que dá acesso a população rural do
Laranjeiras com uma escola magnifica do professor Belmiro Valverde que nos
deixou ano passado, não tem pavimentação, porque um asfalto numa rua com
7 ou 8 moradores, e não em um bairro que tem uma escola magnifica e uma
população lá residindo? E nem se quer, esgoto tratado tem no bairro do
Laranjeiras, nem se quer na escola, quantas professoras, mães de alunos,
crianças, vão levar no dia de chuva, e nos dias de sol, os esgotos em valeta do
Laranjeiras, catingando e a Sanepar nos romba com R$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de reais) de renda bruta por ano e não tem capacidade de
pôr esgoto lá, a não ser cobrar uma taxa caríssima do morador piraquarense,
por isso não estou aqui dizendo que concordo com tudo que o Marquinhos está
fazendo, fez algumas coisas, e muita com governo do estado que tem que dar
contrapartida com os asfaltos dos bairros, secretaria de saúde funciona mas
não o compatível com o que Piraquara precisa, ainda dá tempo, o Marquinhos
tem que fazer um choque de gestão e mudar muita coisa, exemplo, estamos
com o plano de saneamento sendo discutido nesta casa, vamos deixar escapar
mais uma vez 30 anos a Sanepar explodindo a cidade e deixando esgoto a céu
aberto em todos os bairros inclusive no centro de Piraquara, e vamos dizer que
está tudo certo? Não concordo, claro que tem que parabenizar as
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pavimentações, mas este é o trabalho da prefeitura, ver em grau maior as
necessidades e ouvir a câmara, seria só, termino nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Adriano: Boa noite Sr. Presidente, demais
vereadores, comunidade presente em especial os professores aqui hoje, a
secretaria de educação, estendo um abraço a todos os pré-candidatos que se
fazem sempre presente nesta casa, com relação a questão do pré-candidato
isso vemos uma democracia, as pessoas tem o direito de se manifestar da
forma que quiserem, só que elas são responsabilizadas e avaliadas pelos seus
atos como nos também somos, muitas vezes vim e sentei nesta plateia e fiquei
observando mandatos anteriores, tive o prazer de ver o seu Ironi em um
mandato anterior, isso faz parte e é até gratificante saber que as pessoas que
estão vindo aqui, realmente estão interessados no funcionamento desta casa e
quem sabe futuramente alguns de vocês estejam fazendo parte aqui na câmara
na próxima legislatura. Aproveito para falar também, vereador Zé Machado,
realmente tivemos outro problema na área rural com uma festa rave, estamos
averiguando para saber se tinha alvará, tinha um alvará para evento gospel na
área rural, não sei se trata do mesmo mas aquilo de gospel não tinha nada,
tocou sexta, sábado e domingo e não ouvi nem um hino de louvor, temos que
ter certo cuidado, não sou contrário, mas o direito de todos deve ser
respeitado, estamos em uma casa de leis e temos que pedir que as leis sejam
cumpridas, principalmente estas em relação as raves que estão causando um
transtorno muito grande. Mudando um pouco minha fala, quero dizer sobre o
dia 15 de outubro que passou, é uma data muito importante, todos sabem a
admiração que tenho pela categoria dos professores e a cada dia venho tendo
mais, ao saber que eles vem se dedicando mais, muitas vezes abdicando do
seu tempo com sua família em prol da educação, esta bandeira se inicia muito
jovem e alguns professores estão se aposentando mas continuam se
dedicando firmemente para com o próximo, porque quando se fala em
educação é a base de tudo para a nossa sociedade e que muitas vezes para
alguns governantes ela é esquecida, então novamente meus parabéns, minha
admiração pela categoria que cresce cada vez mais, continuo nas explicações
pessoais.
O Sr. Presidente passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario vereador
pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que assim o fez. Com a
ausência justificada dos vereadores, Erondi Lopes, Gilmar Luiz Cordeiro e
Valmir Soares o Rock
O Sr. Presidente convida as professoras Maria Cristina Florentino, Elza
Aparecida Pereira, Cecilia Maria Rodrigues, Berenice de Lara Oliveira,
Rosangela Carraro, Grace Maria Kovalski, Irene de Fatima Cordeiro e Ana
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Maria de Oliveira Barros para receber as moções de aplausos. Muito obrigado
as professoras homenageadas, lei que existe desde o mandato de 2002, então
prefeito João Guilherme. Agradeço a presença da sua equipe, Rubia, Carla,
todas que acompanham, e ainda em tempo registro a presença da nossa
secretaria Vanessa Lara. O Sr. Presidente convida a secretaria de educação
Loireci para que fazer uso da tribuna. Que assim o fez.
O Sr. Presidente convida aos vereadores e a todos os presentes para que
ficassem em pé e estender uma homenagem a professora Didi, com uma salva
de palmas. O Sr. Presidente agradece a professora e a todos que
acompanham através da internet.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
119/2015: que assim o fez, Processo 119/2015 projeto de lei 101/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional suplementar no orçamento programa e altera metas
financeiras do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentares para
exercício 2015 no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) e dá
outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita
ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º está em
discussão, está em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. Pedido para votação global: o pedido de votação global está em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem, o pedido foi aprovado. O projeto está em discussão: o projeto está
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem. Aprovado em 2ª ª discussão o projeto de lei 101/2015.
Autoriza a abertura de credito adicional suplementar no orçamento
programa vigente altera metas financeiras no plano plurianual e das
diretrizes orçamentarias para exercício 2015 no valor de R$ 270.000,00
(duzentos e setenta mil reais).
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
120/2015: que assim o fez, Processo 120/2015 projeto de lei 102/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
555.279,29 (quinhentos e cinquenta e cinco mil duzentos e setenta e nove reais
e vinte e nove centavos) e dá outras providencias. Parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global votação artigo por artigo, 2ª
discussão. O Sr. Presidente solicita ao 1º secretario que faça a leitura do 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
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artigo 1º está aprovado. Pedido de votação global, vereadores favoráveis
sentados e contrários se levantem, esta aprovado o pedido do vereador.
Projeto em discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e
contrários se levantem. O projeto está aprovado em 2ª discussão. Autoriza
a abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente
no valor de R$ 555.279,29 (quinhentos e cinquenta e cinco mil duzentos e
setenta e nove reais e vinte e nove centavos).
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Disponho de cinco
minutos. Com a palavra o vereador Adriano: Gostaria de pedir para me retirar
devido ter uma agenda política agora as 21:00 horas, e preciso chegar no
horário, seria isso.
Com a palavra vereador Eugenio: Sr. Presidente, quero dar boa noite ao meu
filho que está acompanhando a sessão lá no plenário, obrigado Ademar.
Ficamos as vezes meio pensativo, acho que o promotor público, o juiz, o
ministério público, tiveram um engano porque sempre que tem bloqueio de
bem, é do prefeito, estão engando porque fizeram bloqueio do vereador Gilmar,
não estou entendendo, bloquearam as contas do vereador Gilmar, dois
processos que estão aqui, quem tem telhado de vidro, joga pedra no vizinho,
imagina se deixamos ele dois anos, seria o Eduardo Cunha em Piraquara,
deixamos só 4 meses, tiramos, caçamos e está por liminar aqui, o que
aconteceria hoje? As vezes o pessoal fala que fizemos maldade com o
professor Gilmar, não, estamos provando o contrário, todos os vereadores
estavam certos daquilo que fizeram, está aqui todos os documentos, os dois
processos, como ele faz, mas agora estamos mostrando os dois dele aqui, tem
mais vindo aí, vamos mostrar para ele, porque ele não veio hoje? Será que
houve engano do ministério público? O que era para o prefeito, foi para ele?
Oposição é assim mesmo, como ele vai se sair dessa? Ele está com os bens
bloqueados, isso é uma vergonha, a pessoa descer a lenha e não saber o que
está falando, não estou aqui defendendo o prefeito, que se ele errar, ele vai
pagar, como se aqui vai pagar, lá também tem que responder pelos atos
cometidos, acredito que deve ter transparência, todos com responsabilidade no
seu mandato, vamos a fundo, porque o dinheiro do povo deve ser transparente,
aqui ninguém brinca com um centavo de ninguém, nas comissões, se tem 99%
certo mas falta o 1%, nos reprovamos, por isso não vamos permitir coisas
erradas aqui dentro, viemos para fazer a diferença e com certeza vamos fazer,
se o prefeito errar, ele que não pense que vamos aprovar as contas na
sequência, falando em conta para reprovar ou aprovar, a do Joao Guilherme
quando vamos pôr para votar? Temos que dar conta de outro recado, que é de
outro prefeito que teve na sequência, do Joao Guilherme e do Gabão, agora
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temos que pôr a limpo, seria isso, agradeço a cada um que veio, muito
obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores
e comunidade presente, quero agradecer ao meu amigo e irmão, cidadão
honorário Fontoura e sua esposa Bela, que Deus abençoe, e sejam bemvindos sempre. As coisas não são fácil, como o vereador Josimar disse no
discurso da secretaria Loireci, eu torço muito, se assim for da vontade de Deus,
que você dispute esta eleição do ano que vem e esteja aqui fazendo parte do
legislativo, a parte feminina, mas eu gostaria que fosse na cadeira do PHS,
está aqui o convite estendido a secretaria Loireci, se quiser, as portas do PHS
estão abertas para você concorrer a este pleito, muitas das vezes eu gosto de
falar de projeto, como o nobre vereador Mamede citou aqui, não sabe o que o
prefeito está fazendo, todos nós trabalhamos nesta cidade, todos temos um
trabalho, não quero criticar o trabalho de nenhum vereador aqui, se eu pecar,
me perdoem, mas pelo jeito o nobre vereador não tem conhecimento das obras
que estão sendo feitas neste município, talvez o vereador ande onde não tem
nada feito, ai é fácil de dizer que não fazemos nada no município, está aqui o
documento, se for mentira do prefeito, gostaria que trouxesse para dentro desta
casa para mim usar uma marreta, mas está aqui os trabalhos que o prefeito
vem executando, dá até inveja de ver um prefeito fazendo um trabalho
extraordinário, está aqui, prefeitura em ação, principais obras do município de
Piraquara, só não vê, quem é cego, pasmem senhores, precisamos criticar,
mas precisamos respeitar o trabalho que vem sendo executado na cidade, eu
não consigo entender, porque tem político que quanto mais ruim, para oposição
é melhor, e é onde não olhamos para a cidade e os munícipes, confesso que
para mim diante de uma situação é uma falta de respeito falar de um
administrador, o antepassado não investiu a metade que o prefeito investiu em
4 anos, tinha até secretaria no Guarituba, que nunca vimos, tinha alguns
elementos, cargos comissionados naquela secretaria, não consigo entender,
essa secretaria nunca existiu e tinha cargo ganhando R$ 2.811,00 (dois mil
oitocentos e onze reais) no mandato do Gabão, se tiverem alguma dúvida, me
processem porque vou apresentar as provas no ministério público, vim dizer
que este prefeito não trabalha, cadê o prefeito? Cadê o vereador, mas ele está
aqui cumprindo com seus deveres, fiscalizando, honrando, levando projeto
para toda cidade, isso é mérito de todos os vereadores desta casa, a oposição
tem votado nos projetos, então eu defendo este prefeito, não estou aqui para
puxar o saco porque eu não ganho por isso, eu ganho para legislar, fiscalizar e
fazer projeto na cidade, precisamos ter um pouco de respeito com todos os
vereadores desta casa de leis e também com o prefeito da cidade, que para
falar dele, da secretaria de educação, saúde, desenvolvimento econômico, tem
que lavar a boca, porque fazem justo o salário que ganham lá dentro. Sr.
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Presidente quero pedir perdão, mas quero me retirar porque tenho uma agenda
política a qual nos interessa o grande crescimento da cidade, que Deus
abençoe a todos.
Com a palavra vereador Ernani: Boa noite senhor presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, quem acompanha em casa, quero estender
meu abraço e cumprimentar todos os professores e professoras da rede
municipal, aos professores da rede estadual pelo dia 15, dia dos professores,
que Deus continue abençoando está linda profissão, que é ser professor. No
último domingo estive acompanhando o time de Piraquara, time Combate VilaFuck, na final da copa primavera verão no CT da toca do jacaré, fui assistir, e o
time de Piraquara foi campeão invicto da competição, com mais de 20
equipes, vieram pra Piraquara com o melhor goleiro, artilharia e a equipe mais
disciplinada do campeonato, rendo minhas homenagens a todos os atletas e a
comissão técnica que esteve representando nossa cidade lá no Umbará, neste
campeonato, quero estender meu abraço ao prefeito Marquinhos que fez
aniversário na última sexta feira, também ao Kelvin que fez aniversário, que
Deus continue abençoando cada um de vocês, quero também estender meu
abraço ao pastor Valdeci, não apenas por ser vereador, mas hoje também está
de aniversario, que Deus continue abençoando você, porque além de você ser
vereador, é um líder, a frente de uma igreja evangélica, levando a palavra e o
evangelismo, até o carinho para aquela população de onde você reside, que
Deus abençoe você e sua família, por esse lindo gesto que é ser político,
vereador e um líder religioso da cidade de Piraquara, muito obrigado, uma boa
noite a todos e a todas.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Quero agradecer pelo carinho,
agradecer ao Ernani, vereadores, amigos, também aos internautas que se
manifestaram também, enfim, a todos que tiraram um tempinho para dividir
conosco esse momento de alegria, porque a vida é uma dadiva, então se Deus
nos dá a vida, temos que aproveita-la e bem, quero aproveitar também para
propor votos de congratulações e aplausos pelo aniversário da Dr. Maristela,
diga-se de passagem, uma excelente secretaria, sabemos das dificuldades que
ela tem para gerir a questão de saúde que é uma das mais problemáticas
secretarias do município, e não só de Piraquara, é um desafio a saúde, e é um
desafio também o gestor gerir bem o recurso para que possa de alguma forma
atender o máximo possível, ela tem prestado um bom serviço, tem sido uma
pessoa de fácil acesso porque hoje em dia é difícil termos o acesso aos
secretários, alguns a gente nem sabe que existe, com todo respeito, enfim, no
caso dela, não, a educação é um exemplo, a secretaria de obras está fazendo
seu papel, mas tem algumas que precisam se manifestar, quero deixar esse
voto de congratulações e aplausos pelo aniversário dela, que Deus abençoe a
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vida dela, que possa viver muitos dias e ter sua missão completada, quero
fazer um agradecimento da equipe dos idealizadores do acorda Piraquara que
mandaram um agradecimento ao prefeito, polícia militar, vereadores e as
secretarias que abrirem as portas para que pudessem realizar a sua missão,
que não caracterizamos como um evento mas sim, uma missão, passaram por
esse trabalho, mais de 1000 pessoas, onde estiveram prestigiando este
trabalho, quero também propor votos de congratulações e aplausos aos seus
idealizadores, Ana Maria Wolf, Exron Vitor da Silva, Willian Cesar da Silva,
Everton Wolf da Silva, seus apoiadores ativos, Anderson Barbosa, Cleverson
Raimundo, Rodrigo de Freitas e Reginaldo Santos, e aos ministérios que se
envolveram, Assembleia de Deus, Batista Nova Vida, Comunidade Resgate,
Templo das Aguas, Batista Amor e Graça, 1º IEQ Quadrangular, Assembleia de
Deus Ebenezer, e dizer que não foi apenas um evento, foi uma missão, que foi
cumprida, observamos que nesse dia, só um fato que aconteceu, é suficiente
para continuar este trabalho, havia vários jovens, pessoas e na hora do apelo,
uma jovem se entregou, ouviu a palavra, ela confessou depois que estava
tentando suicidar-se, e quando ela deparou com aquele lugar, ela parou e ficou
ouvindo os hinos, na hora do apelo ela sentiu algo no coração, foi até ali na
frente, oraram com ela e desistiu de tirar a própria vida, só este fato, justifica
que não é um evento e sim uma missão, parabenizo a todos os envolvidos
neste evento e agradeço mais uma vez a esta casa, mais uma vez ao prefeito,
pessoas que abriram a porta para que esta missão fosse cumprida, deixo meu
abraço e apoio a esta equipe, pastores, líderes que são pequenos, muitas
vezes não são notados mas fazem a diferença, que Deus possa abençoa-los e
que possam continuar firme neste proposito, levando a palavra do evangelho, e
que muitas pessoas possam alcançar através da palavra, seria isso, muito
obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra vereador Mamede: Sr. Presidente, eu não posso concordar
com o desabafo do vereador Baianinho, aceito, está nervoso, estava
preocupado porque precisava sair, mas nós andamos no bairro do Guarituba,
convido os moradores para andar lá, na rua das Andorinhas que está perdida, a
construtora foi embora, não tem um plano emergencial para tapar os buracos,
ônibus escolares atolando, rua Gerhard Von Scheidt, parque das araucárias e
por ai vai, um abandono completo, parece que houve uma concentração de
materiais no Jardim Holandês, e na Planta Santa Catarina, parece que levaram
todos os equipamentos para lá, o vereador fica bravo, papel aceita tudo, então
acho que a verdade é outra só, eu moro no Guarituba, ando lá todos os dias,
só ver o estado do meu carro como esta, a suspensão tenho que arrumar a
cada 3 meses, pneu eu troco a cada 7 meses, então não sei porque ele fica
chateado e nervoso, ele poderia estar aqui ouvindo a verdade, é uma só, eu
não defendo o prefeito, é meu amigo, mas não posso defender, fica sem graça,
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e vem fazer insinuações aqui, tem que dar nome aos bois, tem que partir e
fazer o que deve ser feito, como diz Jesus Cristo naquele momento, se tiver
que fazer, faca logo, quando ele foi traído que chegou a Judas e deu um beijo
no rosto dele, então temos que ter respeito a esta casa, a situação fala o que
quer, se ele não é mais pré-candidato, não sei qual é o plano dele, que Deus
abençoe a vida dele, mas eu tenho respeito pelo vereador assim como tenho
por todos aqui, não estou aqui para atacar, estou trabalhando, e se tem que
respeitar o trabalho do vereador, respeito o meu trabalho, respeito o trabalho
dele também, até defendo ele em certas situações, não acredito que um
homem vem falar isso aqui ao meu lado, mas que fique gravado e registrado,
seria só, boa noite a todos.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, especial os professores, quem está na política está sujeito a tudo,
vereador Eugenio com todo respeito, estava falando de bens e contas
bloqueadas, eu notei agora, o ex-vereador Nanico está aqui, esteve em Brasília
denunciando o PRONAF junto comigo, quem gerenciava o PRONAF que era
um programa da agricultura familiar no Brasil, e quem foi consolidado com esse
PRONAF foram os empresários, fomos denunciar em Brasília, um era o exdiretor do Hospital San Julian, o Alexandre, por essa viagem eu tive minhas
contas bloqueadas, saquearam o PRONAF, que era pros agricultores familiares
do meio rural, para fazer lojas de roupa em Piraquara, comprar terreno, e eu
vou lá, o Vandinho que trabalha com o Eugenio, esteve junto e se não me
engano o ex-vereador Ludovico Leopolski Neto (Polako), e foi bloqueado
porque fui fazer esta viagem, as vezes bloquear os bens para quem está na
política, a justiça acaba bloqueando, Marquinhos foi bloqueado porque foi
oferecido uma denúncia do enfeite de natal, talvez não tinha documento
naqueles dias, isso não vem ao caso, porque bloqueou os bens, eu estive 6
dias na presidência, está vindo documento do tribunal de contas para mim
responder, não paguei uma palha para ninguém, não gastei 1 centavo daqui, o
que cabe a nós políticos, é pensar um pouco na cidade, a demagogia vai existir
sempre na política, por isso ou por aquilo, o povo tem que avaliar, a Loireci que
provavelmente vai ser uma pré-candidata, vejo falarem por ai, mas sabe muito
bem que não é fácil ganhar o credito popular, está ai a Ana Lucia que já foi
candidata, Joao Miranda, Barbosa bombeiro, Trovão, não é fácil ser político,
todo mundo tem direito, coloca o nome à disposição e a população vai votar,
vai estar aqui dentro e correndo o risco toda hora, por isso temos que pensar e
procurar o melhor para a cidade, discutir as questões maiores, complexo
prisional assolando com 7.000 a 10.000 detentos, Sanepar saqueando a
cidade, o Marquinhos vem fazendo uma administração, sim, mas não aquela
administração que nós piraquarenses esperávamos, queremos mais dele,
porque votamos para ele e acreditamos, agora não podemos criticar que não
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concordamos com isso, porque parecem que já viram um bicho na frente, ficar
defendendo o que não acontece? As ruas estão ruins para andar, uma equipe
da secretaria de obras para descarregar meio caminhão de material na rua das
Laranjeiras, foi em 10 funcionários, desperdício de dinheiro porque não tinha
mais meio caminhão para pôr, porque meio dia ninguém mais atendia e as
maquinas tinham que voltar para garagem, péssima administração e
gerenciamento da máquina pública, se vai deslocar 7 homens para a
Laranjeiras para descarregar um caminhão de material, não é administração
pública, e o Marquinhos tem que corrigir, sim, temos que reclamar, puxa
saquismo de mais, fica ruim, tem coisas que estão funcionando, a educação
funciona, a saúde funciona em 35% e o resto não funciona, quem fala que tudo
funciona é porque está apaixonado por máquina pública, acho que os
piraquarenses estão esperando mais do prefeito, o que está sendo feito com
recurso próprio? R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) da
câmara, está lá o painel, quem vai na Rodovia Joao Leopoldo Jacomel, vê, a
contrapartida que vem pros asfaltos que o governo vem bancar, não esqueçam
que o prefeito Marquinhos está pagando a dívida do ex-prefeito Gabão e não
publica no jornal para a população ver, não adianta vir aqui e se apaixonar por
ninguém, o Marquinhos tem a oportunidade de mostrar para Piraquara, o que
ela merece, ainda acredito, se fazem um consorcio político, se ajeitam todos,
pensando que a população não vai descobrir, esse povo, seja quem for,
quando for votar, vai votar sabendo que estão votando errado, ou o Marquinhos
endireita ou não merece os votos dos cidadãos piraquarenses, não leva a nota
boa na minha virtude hoje, falta muito, o Marquinhos teria que fazer uma boa
administração porque Piraquara está a anos sucateada, quem não sabe disso?
Não adianta bater palmas para um caminhão de pedra que vai levar em uma
rua, o que é isso? Dizer que está tudo certo? Não está, escolas com esgoto a
céu aberto, bairros abandonados, falta patrolar, falta rolo compactador, não
adianta por um rolo em uma carreta para trabalhar uma hora por dia, muito
obrigado a cada um que está aqui, a cada um que veio, independente da sigla
partidária ou o lado político.
Não havendo mais vereadores inscritos, gostaria de agradecer a presença dos
suplentes de vereadores, professora Ana Lucia Zambão, Barbosa, Miranda,
Trovão, nosso amigo Negão, Ermínio, enfim, a todos, encerrando a sessão
gostaria de convidar a todos para que juntos cantemos parabéns ao nosso
aniversariante da noite, pastor Valdeci. Para constar _____________________
eu (Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.

.
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