CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 17º sessão ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, dia onze de junho
do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da mesa executiva sob presidência
do vereador Gilmar Luís Cordeiro, vice-presidente Erondi Lopes, 1º secretário vereador Josimar
Aparecido Knupp Froes e 2º secretário vereador Valdeci de Andrade e na presença dos demais
vereadores: Adriano Rodrigo Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter,
José Eugênio Huller, José Machado, Maicon Figueiredo Faria, Miguel Marçalo Brudeck Scrobot,
Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares “Rock”. Verificada a existência de um quórum regimental
com a presença de treze vereadores membros da Casa, o senhor presidente, com as bênçãos de
Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do Regimento Interno. O senhor presidente
fala que a ata da sessão anterior está publicada no diário da Câmara e no site para conhecimento
dos vereadores. A ata está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, a ata está aprovada. No PEQUENO EXPEDIENTE: O 1º secretário
Professor Josimar Froes fez a leitura dos requerimentos, ofícios, pedidos de informação e
correspondências recebidas pela Mesa que terão encaminhamento regimental. Votos de
congratulações a associação pinheiro amigos serra da melança, e votos de pesar pelo
falecimento do senhor Edmilson Fernandes de Oliveira. Inscritos os vereadores a se pronunciar
No grande expediente os quais; Pastor Valdeci, Jose Machado, Rock, Josimar, Jose Eugenio,
Ernani Winter, Edson Baianinho, Erondi, Gilmar, Miguel e Maicon; Ficaram acordados três
minutos para cada vereador. Começa falando o ver. Pastor Valdeci senhor presidente, senhores
vereadores e demais que compõem essa casa de leis essa noite, só para lembrar que os próximos
projetos que diz respeito ao urbanismo passassem pela comissão isso é bom poder dar um
parecer até para evitar problemas para a gente poder trabalhar mais a fundo e não entender
quem está contra quem, não é esse o objetivo, até já falei com a Cibele essa semana
conversamos sobre isso pra que esses projetos então passe pela comissão para que possa dar
um parecer e que possa se ajustar lá dentro conversando pra que essas coisas não venham pra
cá dando a impressão que um está contra o outro e não é verdade, estamos interessados no
bem da comunidade então só para evitar esse tipo de coisa seria justo que esses projetos que
digam respeito ao urbanismo então se faça justo passar pela comissão, quero também
agradecer aqui de publico a Catia amiga da Elza nossa amiga também, que nos procuraram dias
atrás com um projeto muito interessante de revitalização do qual já demos encaminhamento e
percebemos que é possível já conversamos com alguns vereadores pra que a gente possa
trabalhar elaborar esse projeto entrar em contato com ALL e agente observou que é um projeto
viável, eu tenho certeza que isso vai ser bom pra comunidade, e principalmente pra aquele
bairro que vai ser realizado esse projeto de revitalização, gostaria também de agradecer ao
presidente pela oportunidade que nos deu de participarmos das sessões, ou seja das audiências
publicas ontem foi o encerramento na Planta Deodoro, o presidente pede aparte e diz não
querendo interromper seu tempo só queria dizer que na realidade uma associação de
moradores nos procurou que e a Tropical da Rua Joaquim Simões e pediu encarecidamente que
fizéssemos uma reunião lá, eles querem os vereadores lá no canto da cidade e eu abri exceção
e faremos uma sessão amanhã a noite as 20:00 horas na associação de moradores do Jardim
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Tropical e está convidado a Indiamara que esta presente, todos os vereadores e todas as pessoas
presentes me desculpe e retome a palavra, o ver. Pastor Valdeci fala vai ser o encerramento lá
na frente então, é, mas teve uma boa participação de pessoas que colocaram suas
reivindicações, a sua angustia isso é importante para nós, eu sempre defendi essa questão que
nós temos o orçamento participativo, enquanto não temos isso vem dar certa transparência isso
é bom para nós, ir lá dar a cara para bater, mostrar que estamos lá não é só na época de eleição,
agente leva às vezes confronto mais isso é importante, isso faz parte e uma coisa que me
chamou atenção vereadores é que agente percebe que em todos os lugares que nós fomos a
pior secretaria é a saúde, não estou falando de pessoas, porque ali tem funcionários que são
bons, trabalham bem, fazem seus serviços bem, mas a saúde esta em primeiro lugar nessa
questão de reclamação, e depois o que eles mais querem é o asfalto achei engraçado isso eles
reclama da saúde tal, tal e realmente é uma secretaria que vai ter sérios problemas para poder
se encaixar para as coisas começarem a andar, mas eu creio que nós devemos começar a pensar
nisso também porque algumas coisas estão caminhando bem, essa questão, por exemplo, das
obras esta indo muito bem, eu estive acompanhando algumas equipes, o material que estão
colocando estão fazendo com capricho, a comunidade esta acompanhando está gostando, tem
que deixar uns parabéns para o pessoal da garagem que estão trabalhando o secretario, enfim
eu percebo que eles estão caminhando e está indo rápido, então de vagarinho vai chegar a todos
os bairros, nessa área eles estão fazendo esta acontecendo e isso está muito bom, mas a saúde
eu creio que daqui a pouco vamos ter que sentar e conversar porque ela não está caminhando,
e a coisa esta complicada mesmo, não é culpa da secretaria nem dos funcionários, mas o sistema
que não dá condição pra que as coisas se avancem, eu acho que se nós tivermos algumas idéias,
se tivermos como contribuir para melhorar essa questão é importante nós discutirmos isso com
nossos deputados estaduais ou federais para que possa trazer algum recurso ou alguma
emenda para ampliar a questão de saúde que não é uma questão municipal é do Brasil inteiro,
nós temos que observar que a nossa cidade também está passando por uma situação meio
complicada, e diz que complementa depois.O senhor presidente fala que outros bairros
procuraram de ultima hora para fazer audiência publica mas não vamos abrir mais exceção, a
de amanhã é a ultima no Jardim Tropical e volta reiterar o convite de forma verbal e que amanhã
se encontramos lá as 20:00 horas. Passa a palavra ao vereador José Machado senhor presidente
vereadores comunidade aqui presente então eu já nem vou me estressar mais que já estivemos
lá junto com o Pastor Valdeci, é até lamentável agente fazer criticas com a secretaria de obras
que deixaram praticamente na frente da minha casa, eu passei com os vereadores lá, mostrei
como é que eles deixaram lá o saibro jogaram, que a gente não tem nem como passar deixaram
pior do que estava, não sei se estão de marcação com o vereador José Machado ou o que que
eles estão pensando, então é lamentável o que está acontecendo ali, ontem passaram na
Monte Castelo hoje colocaram aquela tranqueira de maquina, e esta aqui na casa de juventude,
passaram só na Monte Castelo mas praque fazer isso, então passe lá onde eles deixaram aquelo
saibro se não nós não conseguimos passar com os carros na Rua Padre Augustinho, fomos lá
conversamos com o Leonel e ele falou que saindo do Santa Mônica passava lá para passar a
maquina, então não cumpriu com a palavra que ele falou e agora o vereador José Machado
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precisa ficar agüentando a população; o ver. Erondi pede aparte e diz que o fato de não cumprir
com a palvra virou praxe não está se cumprindo praticamente mais nada é só isso; o ver. José
Machado fala; nós pedimos porque vão cumprir com o dever deles pelo menos se chegou saibro
aproveita e espalha é mais de cinqüenta metros o saibro que deixaram no meio da Rua e agora
a gente está ficando na boca do povo e tem mais o Urides que podia estar aqui que é da Julha
da Costa que me falou que não passaram a maquina na Julha da Costa, que eu tenho uma placa
minha com o João Guilherme no poste eu acho que não estão passando na parte de baixo
porque eu tenho mais ou menos umas trinta placas minha lá, eu vou precisar mandar o meu
assessor que esta ali pegar o carro amanhã e tirar as placas de lá porque está complicado, vamos
aguardar e ver, diz que esse ano é para acontecer ali na parte de baixo esperamos que aconteça,
talvez o prefeito não saiba disso, mas o secretario sabe ele anotou na mão dele onde eles
deixaram o saibro lá, só que não retornaram até agora e o ver. José Machado esta lá levando
bordoada, mas a população sabe que o ver. José Machado não é culpado disso, o ver. Jose
Machado não pode colocar maquina na Rua mesmo que tivesse dinheiro para comprar eu
coloco hoje amanhã ela é presa, então nós não temos e esperamos que amanhã ou depois
resolva e agradece.passa a palavra ao ver.Rock senhor presidente nobres vereadores, exvereadora e ex-vice prefeita Indiamara, a senhora Joana, o senhor Gico, Geovane,Gustavo,
minha esposa Bernardete e comunidade presente tenham meu boa noite, senhor presidente
mais uma vez eu a essa tribuna para falar da SANEPAR infelizmente, nós fizemos alguns
requerimentos para esta estatal mista e novamente a resposta foi no seguinte sentido o
morador que se sentir interessado ou que quizer fazer instalaçao de esgoto na frente da casa
dele inclusive onde já tem rede próxima terá que desebolsar cerca de R$124 por metro de
extenção de rede, levando em consideração que tem um terreno que tenha doze metros a
maioria não ia conseguir dissanar com essas despesas, eu quero ressaltar o empenho do Mazepa
e do Marçal que são funcionários dessa empresa aqui em Piraquara e prestam um brilhante
trabalho tem nos acompanhado em algumas situações eles fazem alguns esforços mas ai chega
no tal do senhor Julio Brandalise e esse cidadão acredito que pensa que está no séc.XIX, XVIII,
XVII menos no séc.XXI onde nós estamos falando de saúde publica, e esgoto sanitário são
jogados dentro dos rios é questão de saúde e nós estamos muito preocupados em relação a isso
e está aqui novamente meu desabafo, nós estamos solicitando na Rua Florianópolis uma
extenção de rede, entre as Ruas Cuiabá e Belo Horizonte, na Rua Goiânia entre a Rua Belo
Horizonte e Manaus, na Avenida Brasilia da Rua Natal até a Rua Maceió e para baixo da Rua
Recife todas as ruas que se entegram , Porto Alegre, Maceió,Fortaleza e Belém, tendo em vista
que o bairro Vila Vicente Macedo conta com quase todas as Ruas com a rede, porém ela não
chega em todas as casas, nós estamos solicitando apenas que essa empresa estenda um pouco
mais e colete todo aquele dejeto que é nogento e deveria ser tratado , outra situação senhor
presidente é em relação a nossa Piraquara, querida Piraquara se fará representar nos jogos no
qüinquagésimo sexto jogos abertos do Parana, nós estaremos nessa primeira fase com as
meninas do vôlei estarão representando com toda a propriedade do nosso município, serão
capetaniadas pelo Sidnei Zene a equipe guerrida das meninas que acabam deixando as famílias
e seus afazeres para fazer treinamento e tenho certeza que fará uma grande representação na
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cidade vizinha de Campo Largo e nós estaremos juntos lá começa agora no dia quatorze, gostaria
aqui senhor presidente de fazer um agradecimento todo especial a equipe do senhor Valdivino,
a equipe da secretaria de obras que vem desenpenhando um trabalho na Vila Vicente Macedo,
tivemos alguns problemas, alguns desencontros de informação, mas o trabalho está sim sendo
muito bem feito por conta da competência daquela equipe, não vou falar só do senhor Valdivino
assim como toda a equipe dele pessoal que está com amor a camisa e estão desenpenhando um
excelente trabalho, seria só isso por enguanto senhor presidente. Passa a palavra para o ver.
Josimar senhor presidente e senhores vereadores só gostaria de ocupar a tribuna para registrar
nos tivemos uma fala aqui em sessões anteriores falando sobre o time de basquete do colégio
Mario Braga e trazemos senhor presidente e vereadores a informação valiosiscima que
Piraquara está na disputa do estadual, o único colégio estadual do Paraná é de Piraquara é o
Mario Braga, o senhor presidente pede aparte e fala que Vila Macedo também esta na fase final
com aluno cadeirante em duas modalidades atletismo e xadrez vai para Foz do Iguaçu então são
as duas únicas escolas do Paraná, o ver. Josimar parabeniza o senhor presidente e diz que
gostaria de colocar a vossa excelência já uma preocupação uma vez que os jogos dessa vez serão
em Foz do Iguaçu gostaríamos que nesse momento senhor presidente de levantar essa bandeira
e fazer serem ouvidos os nossos atletas da modalidade que a vossa excelência citou e também
a modalidade do basquete do colégio Mario Braga porque é uma distancia longa e requer um
investimento razoável entre transporte e acomodações então que esses atletas sejam ouvidos
agora nas suas necessidades de transporte para que a nossa Piraquara seja representada em Foz
do Iguaçu, mas é importante dizer mais senhor presidente o único colégio na modalidade
basquete é de Piraquara é o Mario Braga e mais surrou o colégio particular Bom Jesus 61 a 19 o
senhor sabe o que é isso o poder econômico de um Bom Jesus quem estuda no Bom Jesus quem
freqüenta as salas de aula do Bom Jesus, então senhores e senhoras é um orgulho para nós
Piraquarenses dizermos que o colégio Mario Braga está na final do estadual na modalidade
basquete, e nunca é demais citar aqui em ver.Mamede o nome de um guerreiro, o nome de um
soldado que não abaixa a cabeça, impunha sua espada e vai a luta estou falando do Juliano,
moço humilde, batalhador e que tem acompanhado esses alunos ver.Ernani que também tem
um trabalho na área de esporte louvável que é da modalidade futsal que faz um trabalho
brilhante também para encerrar senhor presidente gostaria de deixar aqui registrado com muito
orgulho Piraquara o único colégio do estado do Paraná Mario Braga é de Piraquara surrou os
gigantes de Curitiba, cito aqui rapidamente senhor presidente circulo militar, pessoal do Batel,
Bom Jesus, Positivo e outros, e todo o litoral o senhor sabe do que eu estou falando das regiões
sul, norte e tudo mais obrigado senhor presidente.O presidente fala a principio só
complementando o governo do estado sempre nessa fase final fornece o trasnporte e o
alojamento espero que isso ocorra. Passa a palavra ao ver. Jose Eugenio senhor presidente,
vereadores e comunidade presente boa noite, senhor presidente eu vou retornar ao assunto da
funerária, fiquei sabendo agora que tem um dono de funerária que teve quatro ou cinco alvarás
e passou para terceiro, então isso precisa verificar sem duvidas nenhum, outra coisa senhor
presidente eu tenho uma afilhada que perdeu a mãe há pouco tempo ela veio e disse padrinho
é o seguinte pela segunda vez tiraram o corpo da minha mãe de dentro do tumulo e tiraram fora
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e os pedreiros que tem lá cobram R$400.00 para poder fechar a porta do tumulo pagou a
primeira e novamente mais R$ 400.00 ela disse que não tinha mais dinheiro eles disseram então
vai ficar fora porque não pode outra pessoa de fora vir fechar, isso nós precisamos verificar qual
é o motivo que essas pessoas que estão lá se são qualificadas, tem diploma para eles trabalhar
lá dentro então que faça um preço acessível para fazer esse tipo de serviço, o ver. Baianinho
pede aparte e fala a respeito da cobrança é aí que entra a questão de nós vereadores,
competência desses vereadores que foi eleito com o voto do povo com esse antiprojeto que o
vereador Rock colocou para que seja regularizada esta situação, é assim que a gente levanta
daqui a pouco nós estamos levantando defunto não precisa nem abrir mais as covas, nós
estamos levantando defuntos só nas cobranças que estamos fazendo, seria importante que os
veredaores analizacem o antiprojeto que depois que ele vir aqui para esta casa de leis para que
nós possamos fazer justiça, que o cara cobrar R$400.00 duas vezes daqui a pouco o cara esta
vendendo a casa dele para desenterrar os defuntos muito obrigado.O ver. Eugenio diz senhor
presidente que beleza essa audiência publica de ontem bastante gente bastante idéia, uma
maravilha, vamos ver essa de amanha a noite que seja também com bastante êxito, bastante
ideias, maravilha mesmo eu fiquei muito feliz mesmo fiquei contente com aquela populaçao que
chegou ali e participou junto com ideias brilhante, maravilha mesmo agente fica com bastante
vontade de fazer mais audiências pra gente participar, olha muita coisa que eles pediram lá, mas
a maioria foi saúde e pavimentaçao como friso o Pastor Valdeci então senhor presidente a gente
fica feliz e amanha com certeza vai ser saúde e pavimentação não vai dar outra, muito obrigado
senhor presidente. Passa a palavra ao ver. Ernani Winter senhor presidente nobres veredaores
comunidade aqui presente boa noite a todos e a todas, senhor presidente gostaria de justificar
nas audiências publicas da Vila Macedo e Roça Nova no sábado, havia compromisso assumido
já fui patrinho de casamento e na parte da noite tinha compromisso você sabe que são poucas
audiências que eu não fui também justificar a audiência da Planta Deodoro tive um comprimisso
na radio de Piraquara bem no horário da audiência publica, então não fui nessas três audiências
publicas, quero complementar também o que em relação o professor Josimar falou parabeniza
o coordenador do projeto de basquete do nosso colégio Mario Braga falo nosso porque fiz parte
da escola, fui aluno estudei na naquela escola do 5º até o terceiro ano do ensino médio e faço
parte daquela escola, parabenizar porque foram representar na regional em Colombo, foram
campeão no macro regional Campo Largo e estão para fase regional dos jogos do Paraná
representando a cidade de Piraquara em Foz do Iguaçu, então parabéns ao coordenador Juliano
e parabéns aos alunos do colégio Mario Braga, quero informar também que estamos
preparando uma equipe do município de Piraquara para disputar os jogos da juventude do
Parana, estaremos no dia 19, 20, 21,22 e 23 em uma delegação de Piraquara em Pontal do
Paraná no futebol de campo representando a cidade de Piraquara e complementar também o
que o vereador Rock Piraquara esta inscrito nos jogos abertos do Paraná no vôlei, esta também
no futebol e no basquete, e informar que no sábado a noite juntamente com meu assessor João
e com o Rafael estivemos em Curitiba na Rua da cidadania do Carmo com a equipe de Piraquara
no campeonato copa libertadores crak mais uma vez somos vitoriozos foi 11 a 2 em cima da
equipe do Cachoeirinha, quero também agradecer ao Pastor Valdeci, o Eugenio e Jose Machado,
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ao vice-prefeito Antunes e também ao Marguinhos estivemos nesse sábado na parte da manha
no Jardim dos Estados em uma reunião que fizemos naquela comunidade, a comunidade cobrou
e nós fomos dar uma resposta aquela comunidade neste sábado fizemos uma mutirão naquela
região, agente agradece apresença dos vereadores, do vice- prefeito e do Marguinhos, muito
obrigado boa noite a todos e a todas. Passa a palavra ao ver. Edson Baianinho senhor
presidente nobres vereadores comunidade presente, eu iria falar de outro assunto hoje, mas
não vou não vai dar tempo três minutos, então eu quero agradecer aqui primeiramente a Deus
por eu estar aqui nesta noite se não fosse ele eu não estaria aqui, e quero também agradecer o
secretario do meio ambiente Ademir Jess e também o Eduardo secretario de obras, também
não poderia deixar de agradecer o prefeito por ter feito essa ação em relação ao lixão do Jardim
Tropical, quero dizer que eu fiquei honrado de ver duas mulheres trabalhando nessa ação em
relação ao meio ambiente e também o meu amigo vice-prefeito que estava nos acompanhando
que é onde nós estamos fiscalizando, quero dizer ao vereador José Machado que vejo eu, se
um cara for fazer colocar pedra lá na Rua, colocar saibro ou qualquer coisa naquela Rua que eu
estiver fiscalizando, e ele não fazer o procedimento direito eu pulo na frente da maquina ele vai
ter que parar, porque ele é pago para fazer o serviço bem feito, ele não esta lá para fazer algo
aqui que eu não devo falar, eu fiquei admirado o trabalho de duas mulheres que estava lá Elza
e a outra não sei o nome e também o Pastor Abel que estava fazendo um trabalho fantástico
naquele Jardim Tropical, mas tinha um sapatinho de veludo que se diz diretor de alguma
secretaria, quero dizer, diz para o senhor secretario se ele não tomar uma providencia desse
sapatinho e bunda de veludo eu vou sentar a marreta nele, o ver Josimar pede aparte e pergunta
se não dá para citar o nome do sapatinho de veludo a comunidade gostaria de saber, o ver
Baianinho diz que o sapatinho de veludo tem até problemas de pele, porque quando eu vi duas
mulheres fazendo o maior enpenho para fazer a limpeza senhor presidente e nobres vereadores,
o sapatinho de veludo estava debaixo de uma arvore se chama Valter Magrão e quero dizer,
nada contra esse cidadão, mas sim o dinheiro publíco, o diretor que ganha para fazer o trabalho
não é vergonhozo ele ficar fazendo o trabalho, é vergonhozo ele ganhar e ficar debaixo de uma
arvore e não quero saber se foi o prefeito ou vice-prefeito ou secretario que colocou esse
cidadão lá,mas ele precisa fazer o justo, ganhar o que ele ganha para trabalhar como eu vejo
umas guerreiras que estava lá, muito obrigado.passa a palavra ao ver.Erondi senhor presidente,
senhores vereadores, senhoras e senhores boa a noite a todos,Baianinho não fui eu que coloquei
o cara lá, só para fazer um lembrete aqui na quinta-feira as 18:30 o ex-presidente Lula estará
em Pinhais na expotraide juntamente com a presidente Dilma provalvelmente esteja junto e
mais alguns ministros,estou falando do Lula porque eu acho que é quase que unaneme, foi talvez
o maior presidente que esse país já teve e aproveito para falar senhor presidente essa semana
eu vi uma manchete no jornal na capa, mas dizendo o seguinte que a secretaria de educação do
município de Piraquara, foi a secretaria que mais captou recurso do governo federal em boa
parte do estado do Paraná, eu quero deixar os parabéns novamente a professora Loireci porque
isso indica competência, isso indica dedicação, porem quando fala-se que o governo federal não
dá dinheiro isso é mentira o que precisa ter é secretario competente que cumpra com sua função
nas secretarias, diretores competentes que saibam o que estão fazendo, diretor que tem a
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capacidade técnica e no mínimo de fazer um projeto, porque essa é a função, já estamos indo
para o sexto mês de gestão desse governo esta na hora dos nossos secretários municipais senhor
vice-prefeito presidente do meu partido de começar a trabalhar, de começar a captar recurso
no governo federal porque tem recurso e bastante, porem não se libera recurso para nenhum
município se não tiver projeto, projeto viável e uma prova disso é a professora Loireci que é
competente fez projeto e captou mais de dois milhões de reais, em cinco meses porque as
demais secretarias não buscam recurso também no governo federal senhor presidente, temos
o ministério dos trasnporte, temos os ministério das cidades que sobra dinheiro a gente vê na
TV é só entrar no site do governo federal tem dinheiro bastante porem, tem que ter
competência pra fazer projeto e buscar, então eu estou falando de gestão, falando de
planejamento ta na hora de começar a gestão realmente, e não adianta ficar choramingando
dizendo que não tem dinheiro, que o governo federal não tem, não manda vamos buscar temos
dinheiro sim, o governo federal tem dinheiro sim, porem precisa de projetos viáveis, projetos
que sejam possíveis executar não adianta duas paginas escritas e as vezes mau escrita claro que
não vai vir dinheiro seria isso muito obrigado e boa noite a todos.O senhor presidente pede que
o vereador Erondi substitua na mesa enquanto faz o uso da palavra,bem boa noite nobres
vereadores é com grande satisfação que estamos aqui novamente e fechando as audiências
publicas talvez um dos maiores projetos que essa casa de leis desenvolveu no primeiro semestre
do ano no qual fui eu que idealizei já nas primeiras sessões, tenho certeza de todos os passos
que dou em minha vida, ontem mesmo um jornal comenta que eu cometo improbidade,
acúmulos de cargos quem vai dizer isso é a justiça tenho parecereceres da secreatria de
administração e tenho pareceres que me isenta de qualquer irregularidade, porém existe outros
veredaores que ocupam cargos duplos talvez lá na frente vamos fazer um desafio para doar
esses salários para o povo da cidade de Piraquara, talvez sim vamos ver quem vai ter coragem
de fazer isso, enfim sei do que estou fazendo e vou dar resposta a justiça, sei do que estou
fazendo dentro dessa casa de leis não é por a caso que tenho um milhão e duzentos mil reais
na conta e nunca houve recurso nessa casa de leis, sem por a caso que o concurso publico é
uma realidade que abre dia dezessete, sem por a caso que após cento e vinte e três anos de
historia hoje eu finalizei o processo junto as agencias bancarias com relação ao CNPJ do qual
não existia nessa cidade, essa casa não tinha CNPJ, sei do que estou fazendo quando não cometo
atos de improbidade administrativas aumentando os números de cargos comissionados e
aprovando um decreto com aumento de subsidio de vereadores, sei do estou fazendo e sempre
fiz com muita propriedade no colégio estadual Vila Macedo do qual sou diretor com muito
orgulho há sete anos com índice de aprovação de reeileiçao que ultrapassa os 90% de aprovação
dos pais, sei do processo daquele colégio que participou no ultimo ano do premio gestão e foi
uma das trinta e três escolas das duas mil e quinhentas escolas do estado do Paraná a chegar na
reta final do premio gestão, nobre vereador foi a única escola da região metropolitana de
Curitiba a concorrer o premio gestão com muito orgulho sou diretor daquela escola e se a justiça
por a caso determinar que devo sair da direção serei o vice-diretor e professor daquele ensino
com muito orgulho, como sempre fui professor de historia porque tenho profissão de fato, amo
o que faço gosto do que faço e represento os meus alunos com muita dignidade, sei que estar a
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frente de um colégio vereador Rock lhe causa muito problema porque sou competente nas
minhas ações internas e a minha competência pode ofuscar o trabalho de alguns vereadores daí
é obvio que existe um interece de me tirar da direção da frente de um colégio pode ate me tirar
da direção se assim a justiça determinar mas continuo sendo professor de carreira concursado
e um dos professores que tem maior padrão do município de Piraquara porque fiz os cursos
possíveis e estou no ultimo nível da minha carreira porque sempre me dediquei muito a
educação muito obrigado.passa a palavra ao ver.Miguel Scrobot senhor presidente nobres
vereadores comunidade presente, também falar da presença do empresário que esta aqui hoje
da vila Santa Maria o Weslei amigo da salwari, enfim todos os munícipes que estão aqui
presente, senhor presidente eu que amanha é a ultima audiência publica, queria dizer que
independente da disputa de improbidade e não improbidade ou isso ou aquilo, queria
parabeniza por historicamente o município ter um concurso a nível de uma faculdade idonia que
esta ai que é a federal, tambem parabeniza que aos 123 anos de historia nunca teve audiência
publica no município de Piraquara e isso é um herança que o presidente carrega para a historia
de Piraquara junto com essa Camara nova que se elegeu, nenhum presidente que passou pelo
seus biênios não resolveram problema de CNPJ talvez com a imcapacidadede muitas pessoas
que estavam ao seu redor, talvez com a imcapacidade deles próprios, então eu quero
parabenizar a presidência não vim aqui para fazer defesa eu acho que o presidente tem varias
atitudes maduras, não posso talvez concordar com alguma coisa porque não torcemos para o
mesmo time talvez, mas tenho que concordar com o avanço, poder legislativo nunca teve um
avanço desse o que vai acontecer, até esta no facebook que vai devolver um milhão talvez essa
pessoa esteja certa, porque que não coloca no facebook que devolveram lá atrás, por isso a
gente tem que até parabenizar essas pessoas se não for a mídia para colocar,há gente as vezes
que coloca querendo destroçar a vida da gente, tem varias pessoas que fazem isso, eu não quero
aqui que o prefeito erre, que nem o Jose Machado pediu pelo amor de deus para espalhar o
saibro pelo amor de deus, nós somos vereadores, gente representamos 100 mil habitantes, esse
sapatinho de veludo Baianinho aí mostra,me perdoe, mostra a incompetencia dos treze
vereadores, se tem gente imcompetente, é imcompetencia nossa porque se os treze vereadores
assinarem o papel o sapatinho de veludo espirra e se nos queremos ver o município para frente
nos temos que deixar as divergências de A ou B, e pensar no município sem demagogia por isso
vou terminar nas explicaçoes pessoais eu vi o Erondi falando do governo federal tem muito
recurso, mas nos temos um vice do PT que precisa auxiliar os secretários e os diretores
imcompetente que tem na prefeitura e vou terminar nas explicaçoes porque não tenho tempo
agora e por isso quero fazer uma defesa para o José Machado vereador se humilhar isso é uma
vergonha.passa a palavra ao ver. Maicon senhor presidente nobres vereadores e comunidade
presente meu boa noite, quero primeiramente parabenizar a presidência da casa pelas as
audiências publicas que vem acontecendo onde estão sendo discutido vários assuntos da cidade
até mesmo a LDO que é uma das questões muito importante para a cidade, quando o Valdeci
falou que reclamam bastante da saúde nas audiências , e o Erondi falou que a Loireci vem
desempenhando um grande trabalho, tem secretários da saúde, a saúde não é precária não só
na cidade é em vários lugares não é fácil, nasce gente até mesmo com varias doenças e é um
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assunto onde a gente é mais complicado, quando o vereador Miguel falou uma defesa para o
Jose Machado que precisa estar se humilhando para secretario de obras eu quero dizer Jose
Machado que faz vinte dias que eu fiz um requerimento de pedido o ver.Miguel pede aparte e
diz só quero falar para o vereador que o Jose Machado se espressou nem é o secretario de obras
é um diretor de obras que prometeu e não cumpriu com a palavra e deixou ele lá esparando
com o povo e monte de saibro trancando a Rua isso aí não tem o que discutir precisa começar a
cobrar e a Camara inteira, o ver. Maicon diz obrigado pela a explanação vereador, eu só quero
dizer que o secretario de obras saiba que se atender o poder legislativo em trinta dias meu
requerimento eu vou andar no prédio ao lado e vou denunciar no ministério publico, secretario
precisa estar aqui para respeitar vereador, precisa cumprir com seu papel dentro da sua pasta
da prefeitura, quando o ver. Rock falou da SANEPAR ela tem uma comtrapardida inadimissivel
da nossa cidade, hoje mesmo estivemos com o ver. Miguel e ver. Gilmar na planta Deodoro tem
casinha em piraquara que foi construída o esgoto foi jogado em rede de água pluvial, uma cidade
onde se diz capital da água que tipo de cidade capital da água, que deixa uma coisa dessas
acontecer, quero parabenizar essa casa de leis para as CPIs que foram abertas em tão pouco
tempo seis meses de mandato, parabenizar a transparencia de cada vereador aqui, no entanto
é só uma boa noite a todos e que deus abençoe e elumine a vida de cada um. Ordem do dia.
Dando continuidade o 1º secretario faz a chamada dos vereadores, constando a presença de
todos. Nesse momento passou-se a leitura da publicação. Terminada a ordem do dia passa as
Explicações pessoais. Com a palavra o vereador Mamede boa noite comunidade senhor
presidente e nobres vereadores nós falamos aqui de saúde que realmente a saúde esta uma
desgraça nesse município mesmo, estive no posto 24 horas de pinhais por duas horas e meia
fiquei lá assistindo a chegada dos nossos munícipes ali do bairro Guarituba enfrentando filas por
mais de quatro ou cinco horas, agradecemos o prefeito Luizão que nos atende, mas é lamentável
fiquei muito triste ajudei algumas senhoras chegando à emergência ele estavam com a estrutura
deles é pouca, mas vamos a luta, vamos brigar pelo o nosso município, vamos tentar como já
estamos tentendo, gostaria que os veredaores enchergacem mais o nosso município eu sei que
estão enchergando são competente os vereadores que estão aqui, mas nós precisamos
desencalhar esse município precisamos que esse município saia da era da bala Zequinha e
comece a fluir, comece a andar mais seu Josimar basquete no Mario Braga fico feliz pelo meu
companheiro ali Juliano Chimite acompanhei os jogos em Campo Largo estive lá até fui leva-lo
até lá que ele tinha atendido sua esposa ate uma emergência fez uma cirurgia e tive o prazer de
conhecer eu vejop a importancia desse menino para mim é um menino que ele chegou atrazado
lá num jogo e os meninos ficaram nervoso sem a sua presença perderam aquele jogo, mas ele
cofessava para mim estou indo sei que meu time vai perder mais eu sei que lá na frente nós
vamos recuperar vou classificar esse time com a sua competência, eu pergunto um homen esse
menino Juliano que traz um beneficio a esse município e as pessoas aqui não olham para esse
menino não sei porque trabalha de graça faz um bom trabalho mas eu digo ao senhor Josimar
não sei se ele vai permitir se esta aí mas esse menino ele vai assinar um contratro agora com
uma grande equipe de basquete que eu não vou revelar o nome e perderemos mais um, mais
um homem competente, um homem com capacidade técnica que desenvolveu o basquete no
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nosso município, nos próximos dias Josimar o Juliano vai assinar um contrato com um grande
colégio de basquete que teve olhos para ele o colégio Dom Bosco, então fico perguntando o que
vai nos restar aqui seu Josimar o nosso secretario nem sei falar o nome dele o de esporte não
deu essa oportunidade que ele tanto precisa aqui e realmente nos vamos perder esse menino,
só queria explana porque eu gosto muito do Juliano eu sei de sua competência para mim seria
só obrigado senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Baianinho; senhor presidente
nobres vereadores e comunidade presente, na verdade eu não queria entrar nesse assunto mais
já que o senhor presidente explanou ai que tem alguns vereadores que exerce dupla função eu
quero deixar registrado nessa noite que esse vereador não é o Edson Baianinho, porque eu não
tenho dupla função, e quero dizer o seguinte essa casa de leis ela só aparece nas redes sociais,
nos jornais com coisas que não prestam porque até então, eu não consigo entender, quando
nós apresentamos um ótimo projeto essa casa de leis não divulga não sei, não consigo entender,
de 2012 pra cá essa casa de leis virou uma comedia é vereador sendo preso, hoje nós estamos
nessa situação como o senhor presidente disse em relação o subsidio dos vereadores, quero
dizer ao senhor presidente não foi nós que criamos o subsidio dos vereadores foi a mau
administração que não fez o processo como teria que ser feito para que hoje nós recebece o
novo subsidio dos vereadores, e quando o senhor presidente diz que é a justiça que vai
determinar muito interessante senhor presidente eu acredito, você sabe porque que chegou a
mao da promotoria essa denuncia dizem que “a onde há fumaça há fogo”o ministério publico
eu acredito muito no ministério publico dessa cidade como o senhor também não precisa ficar
preocupado porque esse então nós apresentamos um projeto para essa casa de leis para criar
sim, um novo assessor dali a pouco chegou na mao da promotora o projeto de lei que nós
apresentamos todos os vereadores com muita inteligência e competência que tem essa
promotoria publica desse município que se tiver alguém para tirar o chapéu aqui nessa cidade
eu vou tirar para a promotoria publica, chegou sim uma denuncia para que fosse analisada ela
respondeu que se nós criarmos mais um cargo nessa casa de leis ia acontecer o que, nós íamos
responder aqui nessa casa de leis, acredito nisso senhor presidente que essa denuncia que foi
feita, a promotoria vai analisar com muito carinho e com muita competência, agora não tem o
jogo político lá, lá eu não vou dizer nem a marreta como que se chama aquele negocio que você
senta no pescoço que só vê cabeça voando guilhotina porque se qualquer cabeça que estiver lá
relacionado ao um erro o ministério publico vai cortar isso o senhor pode ficar tranqüilo, como
também ia cortar a nossa se nós descumprir uma lei que o ministério publico criou, não estamos
aqui julgando o senhor presidente, estamos aqui verificando um fato, fato esse que o senhor
mesmo conhece e jamais vamos cometer uma injustiça contra o senhor presidente e qualquer
vereador dentro dessa casa está na mao do ministério publico, o ministério publico porque ele
é muito competente para dizer ao senhor se esta certo ou errado seria essa minha justificativa,
não quero que o senhor presidente fique magoado com essa denuncia, mas sim para apurar os
fatos e fatos esses que o senhor conhece obrigado. Com a palavra o vereador Pastor Valdeci
senhor presidente senhores vereadores quero dizer não sei se está presente aqui ainda, mas
tem um menino que trabalha na secretaria de obras e ele também é um trabalhador e o serviço
que ele faz ali nos birros ele é aquele que vai à frente tirando as sujeiras daquelas valetas, e
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quando agente vê essas coisas assim é até complicado porque daqui apouco vai vir algumas
coisas ai e a gente fica meio com medo precisa usar critérios eu acredito, eu acho que como já
dissemos da outra vez, o salário do pessoal da garagem não um salário que chame atenção,
razão pela dificuldade de que o município tem de caminhar de melhorar a equipe, tem mais
gente junto com eles, mas realmente é complicado e esta aqui nessa noite assistindo, por isso,
eu pediria ainda com todo o respeito à liberdade que cada um tem sei que todos tem a liberdade
de expressão somos democráticos, cada um tem seus interesses e também tem o interesse do
município, mais que nós pudecemos começar a rever essas coisas por esta situação inclusive,
esse menino trabalha o dia inteiro no pesado e ainda vem na sessão da Camara para ver o que
esta sendo colocado trabalhado e ai derepente nós vamos colocar essas coisinhas assim sabe
que desgosta a gente, é tão bom quando a gente vê que quando nós estamos discutindo a
questão do trasporte escolar, a CPI do transporte, da educação, da saúde estamos interessados
em levantar mais CPIs para rever essas questões todas, rever essa questão do secretario, do
diretor que não esta trabalhando direito esta ganhando e não esta trabalhando, então essas
coisas são de nossa competência, então até sugeria aos nobres pares para que podecemos
nessas questões sentarmos até o nobre presidente que é aquele que tem a responsabilidade de
manter a ordem da casa, de manter a instituiçao com credibilidade e já vem fazendo algumas
coisas para esse contexto, mas não chegou nesse contexto ainda para que nós pares possamos
entrar num consenço de discutir essas coisas lá dentro conversar até por essa situação por
respeito a essas pessoas que vem aqui tirando aquelas quea gente sabe tem seus interesses de
denegrir , mas pessoas simples que vem aqui assistir a sessão olhar como que esta direitinho
podia estar descansando agora, mas ate essa hora esta aqui para ver se tem alguma coisa para
chegar lá e poder contar, vamos estudar a questão de um possível aumento, de uma melhpora
na educação então eu gostaria de deixar essa sugestão ao nobres vereadores para que a gente
pudesse começar triar daqui para frente as coisas eu sei que vai ser difícil, mas que possamos
pelos pensar nisso quero agradecer o prefeito Marguinhos que esteve com a gente na reunião
da tarde e noite com o pessoal da planta Jardim dos Estados e ele respondeu a altura as
colocações lá pesada por que alguém foi na mídia e colocou que tinha um deputado que falou
alguma coisa, ele questionou mas e esse deputado ele trouxe alguma coisa para Piraquara será
que trouxe um caminhão de pedra uma melhoria porque falar é muito fácil eu posso ir no radio
ou na televisão e falar e daí, mas eu quero ver a contribuição ele se saiu muito bem se colocou
muito bem a comunidade ficou contente com ele esplicou como esta acontecendo esses
mutirões e num próximo momento também vai chegar no Jardim dos Estados as melhorias vai
chegar lá, então quero agradecer o prefeito Marguinhos estava junto com a gente participou e
naquele dia também deu a cara para bater então quero agradecer ele e dizer também Jose
Machado que eu sou solidário a você nós temos que ser respeitado, precisamos porque quer
queram ou não a comunidade votou em nós, e nós não foi nós quando o Miguel fala de
incompetencia eu até entendo que incompetente não se refere necessariamente a questão de
termos capacidade para aquilo mas não temos derepente a influencia naquilo, mas eu creio que
se fizer uma pressão uma força acho que algumas coisas começam melhorar, então eu quero
encerrar dizendo assim que a esse moço fica a minha homenagem que Deus te abençoe você e
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o pessoal da garagem e que deus te abençoe pelo seu bom exemplo e que você possa vir mais
vezes aqui e sair daqui contente dizendo assim nossa cidade vai mudar Deus abençoe a todos e
uma boa noite. Passa a palavra ao ver. Maicon eu não ia falar, mas como surgiu um comentário
primeiramente quero dizer que não fui chamado para reunião nenhuma através do executivo
que aconteceu no Jardim dos Estados não sei se os outros vereadores foram convocados, só
dizer que não fui convocado para reunião nenhuma através do executivo, é o Baianinho
comentou que essa casa vem aparecendo em redes sociais até em redes nacionais vereador
sendo preso, eu não fui preso eu fui dentro de uma sela fui detido para que fosse ouvido porque
me acusaram de desacato, estava no meu momento de lazer como já falei aqui na sessão minha
noiva estava junto e aproveitaram da situação para tirar proveito político disso, e isso esta no
judiciário, esta sendo tomadas as medidas possíveis e quero perguntar se fosse não sei se o
vereador tem filho, mas se fosse um filho ou familiar ou outro que estivesse no meu lugar e a
policia tentasse dar um tapa na cara se o vereador iria ficar queto, a policia esta ai para zelar do
bem do povo foi chamado através da presidência da casa policiais aqui onde a gente tem um
enorme respeito, onde piraquara tem um dos maiores batalhões e diminuiu bastante a violência,
então eu só quero que os vereadores respeitem e que se vereador algum tirar proveito político
disso que nem diz o Baianinho a marreta vai comer de maneira diferente, então só dizer para a
populaçao que breve estarei em rede nacional com provas do que aconteceu lá vou para a TV
vou falar e se for possível se eu tiver o direito eu vou processar quem deve ser processado então
é só deixar explicaçao porque não gostei muito da palavra e uma boa noite a todos muito
obrigado. Opresidente Gilmar fala que o ver. Baianinho dirigiu-se a presidente e comunicou que
não tinha proferido palavra para a vossa excelência nobre vereadore fará um oficio se
retratando; O senhor presidente pede que o ver. Erondi substitua enquanto faz o uso da
palavra bem tenho minha conciencia tranqüila nobre vereadores e pessoas que estão aqui, até
mesmo porque consulta que tenho do estado foi esta feita por minha pessoa e parecer que
tenho positivo foi feito pelo estado se tem alguém que errou foi o estado que me permetiu ficar
frente do colégio Vila Macedo, fico tranqüilo com relação a essa situação, mas vou fazer uma
consulta publica nobres vereadores, aos 972 alunos levando requerimento do ministério publico
dos oito vereadores comunicando aquela comunidade escolar os pedidos da minha saída
daquela instituição de ensino certo daí terão o retorno posteriormente, comedia é o que
ouvimos aqui e o que passamos para essa casa enquanto a presidência trabalha muito de forma
trasnparente e tranqüila basta abrirem o portal da trasparencia vai verificar que não tem
improbidade, que não tem situação nenhuma que venha cometer a essa casa de leis, se tem um
jornal que citou o meu nome é um jornal que nem existia há três meses estava aberto, mas não
circulava na cidade e que só começa a circular agora para ferir a presidência da casa é obvio que
se estou na presidência, estou através de votos de vereadores deveriam ter repensado lá atrás
quando me colocaram na presidência se cometeram erro agora teremos dois anos pela frente
para que possamos trabalhar e trazer efetivamente situações positivas para essa cidade de
Piraquara, com relação à inoperância da prefeitura em alguns setores é obvio vereadores basta
ir às audiências, fui a todas, o único que foi em todas as audiências publicas, alguns foram,
faltaram uma e outros não puderam ir, o ver. Eugenio não sei se foi em todos acho que teve
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uma ou outra que faltou por questões pessoais e o que ouvimos naqueles locais saúde um
descaso, uma bagunça nessa cidade, ver. Erondi sou solidário a sua preocupação quando fala
que vem recurso do governo federal de Brasilia, o SUS recebe nessa cidade, pra onde está indo
o dinheiro do SUS nessa cidade de Piraquara? Não tem atendimento decente nos postos de
súde, não tem remédio nos postes de saúde, é uma barbaridade; estão repassando dinheiro ao
hospital de Piraquara de forma inapropriada, abrimos uma CPI do transporte coletivo,
deveríamos tem aberto uma CPI da saúde, porque estamos tratando de vidas e esqueceram, e
na sessão anterior já comentávamos sobre isso; transporte essencial e saúde essencial;
Vereador Baininho, várias pessoas tem morrido nessa cidade por falta de atendimento, mas
alguns estão protegendo secretarias dentro dessa cidade, protegendo porque tem pessoas
blindadas ali dentro, Vereador Erondi, tem que pegar a sua “marreta” e arrebentar essas
secretarias, e vamos fazer os pedidos de informação; essa semana mesmo o posto de saúde da
Vila Macedo, na quinta-feira quando tem a retirada do sangue às sete horas, vereador Rock, as
funcionárias, não o porquê, abriram o posto de forma tardia, tínhamos duas pessoas com idade
superior a 87 anos, liguei pra secretária de saúde para perguntar o que estava acontecendo,
talvez os diretores e a secretária não tenham controle das suas unidades de saúde, é uma
barbaridade o que a contece nessa cidade na questão de saúde, é uma vergonha senhores
vereadores; peço à comissão que está a frente desta Casa que trata da saúde que visite a
secretaria, que visite os postos de saúde e faça levantamento de quantos milhões vem pra essa
casa e quantos de vocês e nós não estamos fazendo nada, nós temos que mostrar pra essa
cidade qual é a verdadeira função de um vereador, fiscalizar e legislar, e espero que isso seja
uma coisa operante quando colocarmos a CPI dos Barracões, quando vamos pegar os grandes
homens que detonaram publicamente e financeiramente essa cidade, a CPI vai abrir isso, e
amanhã vou designar o nome dos membros do relator e do presidente dessa CPI e quero
senhores vereadores;que colocamos isso em dia, que colocamos as prestações e contas dos exprefeitos nessa casa, porque é fácil falar em inoperância, em improbidade, mas quando se trata
de alguns setores, para alguns setores eu tenho dado encaminhamento a grande maioria dos
setores e a grande maioria das situações dentro dessa casa e sei de suas responsabilidades, sei
dos seus compromissos perante a cidade de Piraquara fica aqui o alerta, cadê a saúde da cidade
de Piraquara, o problema da cidade hoje se tornou o presidente dessa casa, esqueceram do
resto, Piraquara não tem problema, o problema é o presidente porque o presidente tem opinião
própria e fala vamos pra cima dos setores que não funciona e vamos ver de onde esta vindo o
recurso de Brasilia vereador o senhor mesmo fala Lula é competente, Dilma competente, e cadê
o recurso, cadê o recurso da saúde dessa cidade e vamos fazer funcionar a CPI dos barracões
muito obrigado. Com a palavra o Vereador Rock, cumprimenta todos, seguidamente fala que
faz uso desta tribuna mais uma vez e hoje se sente realizado, conseguiu acordar hoje e conseguiu
sobreviver até este exato momento, feliz e honrado por mais uma vez Deus o permitir respirar
até este horário, após fala que temos algumas cobranças sobre cobrar, fiscalizar, legislar, bacana
faça o que eu digo e não o que eu faço, é servidor sim da Prefeitura Municipal de Piraquara,
passou no concurso em 2008, está no estágio probatório e presta serviço hoje na Secretaria de
Urbanismo onde o Secretario é o senhor Ademir Marion Jess, pessoa que tem grande respeito,
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fala que vem de uma família humilde, Vereador Miguel, Vereador Maicon, os meus pais são
lavradores onde mãe tem 73 anos e pai 76 anos. Vereador Adriano só tive condições de estudar
até concluir o ensino médio, mais meu pai me deu caráter, é temente a Deus, algumas pessoas
não acreditem mas eu acredito, é temente a Nossa Senhora Aparecida, é católico, Professor
Gilmar, trabalho desde o nove anos de idade que hoje é proibido pelo ECA, mas com isso
aprendeu a ser honesto, a sua conduta nesta cidade até hoje não foi questionada está aqui hoje
transparente pode devolver o salário, mas bato meu cartão de manhã a tarde, no final do
expediente é muito honrado de fazer parte desta Casa de Leis é semianalfabeto tudo que
conquistou foi trabalhando com muita dignidade, honro meu pai e minha mãe, tenho 4 filhos e
4 netos, fala que tem pessoas que foram procurar sua família, é separado nunca envolveu
questões familiares aqui, fala que tem um ex-vereador que está o processando por calunia e
difamação por uma pessoa que foi acusada de roubo, foi presa e saiu praticamente algemada
desta cidade , ficou quase três meses recluso e ainda me questiona por calunia, coitado né, fala
que já foi funcionário de secos e molhados, aqueles mercadinhos de bairro, já foi funcionário de
feira, trabalhou no ramo moveleiro, foi metalúrgico, fez o curso de vigilância em 89, fala que a
constituição o permite trabalhar em dupla função, pois não é Presidente, mas se tiver que
devolver devolve não tem problema, oi prédio do meio está ai para qualquer dúvida, inclusive
tem uma, temos uma nomeação no diário oficial, sexta feira 28 de junho de 2010 edição nº
8244, diário oficial certificado digitalmente é da Assembleia Legislativa onde o Presidente
exerceu um cargo em comissão, Gabinete do Deputado Estadual NeivoBeraldine também era
Diretor da escola, então me permita eu sou um ignorante não sei qual a carga horaria da
Assembleia também não sei a carga horaria da escola onde o senhor magistralmente, tiro o
chapéu para o senhor Presidente à frente da escola e transformou a gestão daquela escola, do
bairro, da Cidade, onde minha filha estuda com Vossa Excelência e ela fala muito bem de Vossa
Excelência, o Senhor é um excelente professor um excelente Diretor, então a gente só
questionou na justiça esta situação da dupla função. Finaliza dizendo que temos algumas
questões de improbidade que o tempo não permite falar, mas temos aqui um julgamento, uma
condenação de funcionário da Câmara, não vai citar o nome a condenação, até mesmo porque
temos uma situação onde temos um B. O. de um funcionário da Casa inclusive consta um
empréstimo vultuoso, então minha fala seria isso. O Presidente deixa claro que empréstimos
tem em todos os gabinetes, e ele assuma com a responsabilidade dele. Com a palavra o
Vereador Eugênio Huller, cumprimenta a todos e fala queesta Sessãoestava calma com vários
projetos e não tem brigas até o meio dela, discutindo coisas que o povo veio para escutar e a
gente fica triste onde começam brigas, que aqui é um “circão”, Circo lá do Guarituba e Circo de
Piraquara e isso é uma vergonha para nós, as pessoas vêm aqui para verem projetos e não
discussão onde vão parar desse jeito, o Presidente da Casa briga com um com outro não dá para
entender mais nada, agora fica pensando e diz Vereador Maicon, Vereador Baianinho frisou que
em 2012 foi preso, não a sua pessoa, nós te gostamos muito, pode ter certeza que nós gostamos
demais de você, você é uma pessoa jovem e que se tivessem que bater teriam batido no primeiro
dia, então não leve isso é na gestão passado e não você o PHS gosta muito de você. Finaliza
dizendo que a Sessão de hoje a primeira foi ótima, mas o final dela pelo amor de qualquer coisa
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gente, nós temos que ter um pouquinho mais de pensamento no município, e tem razão quando
falam na saúde, se está errado vamos buscar onde está o erro, pois estamos aqui para fiscalizar
e buscar onde está o erro, está junto para qualquer coisa, mas acha que cada um de nós, o
Presidente e os Vereadores, têm que ter uma postura e para com este tipo de brincadeira,
encrenca, não é por ai, o povo vem aqui para assistir este circo nosso e temos que parar com
este circo, acredita que vem aqui para ver projetos para o município, chega já passaram seis
meses então cada um já aprendeu o que tem que fazer nesta Casa e brigas não leva a nada, seria
isso para o esta noite. Com a palavra o vereador Josimar Froes, cumprimenta a todos em
seguida diz ao Senhor Presidente que ainda em tempo Vossa Excelência em sua fala que diz que
em todos os gabinetes tem empréstimos, em quase todos, só corrigindo no gabinete deste
vereador não existe empréstimo; o Presidente parabeniza o Vereador; continuando sua fala o
Vereador Josimar diz que vai mais além já que a Plenária foi manifestada Senhor Presidente,
agradece a manifestação sábia da plateia, e repete dizendo que em seu gabinete que fique bem
claro não existe empréstimo e se precisar pode até recorrer pois é um direito que pertence ao
Vereador, com responsabilidade é claro, a Câmara tem seus convêniospara serrem feitos, mas
até agora não fez embora esteja precisando, para quitar algumas pendências, pois não está fácil
a vida. Após diz que quando o Presidente coloca com bastante sabedoria a atuação dos
Secretários e tudo mais, na Sessão passada Presidente, Vereadores, comunidade, eu coloquei
aqui nesta tribuna a questão dos lixões que estão se formando em nossa cidade, pelas ruas,
pelos bairros e naquela oportunidade citava a importância do Secretário da pasta trazer um
plano efetivo de ação , nas ruas nos bairros para que quando questionados tenhamos na ponta
da língua, uma resposta para aquele contribuinte pagador de IPTU, pagador de ICMS, pagador
de ISS e outros tantos impostos uma vez que o Brasil um dos Países que mais tributam o nosso
consumidor em todas as esferas e não é diferente no Município então quando questionado na
rua ou no bairro é importante que o Vereador tenha na palma da mão uma ação efetiva e diga
para aquele contribuinte olha Senhor, Senhora a Secretaria estará atuando resolvendo este
problema desta forma, mas em fim, faz apenas uma semana que falamos, em nosso gabinete
não chegou nenhuma proposta do cronograma de trabalho, sabe da competência do Secretário
da pasta de Meio Ambiente, assim como sabemos da competência dos Secretários de todas as
pastas, mas é importante como bem disse nosso Presidente que cada vereador aqui é um fiscal,
e veja ainda comentando com o Vereador Ernani aquela rua atrás do Colégio Mario Braga dias
atrás estava um lixão a céu aberto a prefeitura através de seus gigantes funcionários foram lá e
fizeram um mutirão, limparam resolveram, mas agora a gente passa por lá tem cachorro
ensacado jogado na beira da rua e por ali passam crianças que vão estudar, passam professores,
passam pais, o professor Antônio que trabalha no Colégio Mario Braga, professores que usam
aquela rua , tem sofá jogado, então é por ai, precisamos de um plano de trabalho da Secretaria
e que se cumpra este plano. Finaliza dizendo que o Presidente Gilmar fez um questionamento
com bastante notoriedade e sabedoria citando a pasta da Saúde e é claro temos que fiscalizar,
porque tem muitas coisas que o Vereador tem que estar de olho aberto, é claro que o tempo é
curto e tem tantas questões para aprofundar, mas não temos oportunidade muitas vezes, mas
estaremos elaborando documentos e questionando estas ações, então fica aqui nosso grito,
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nosso desabafo com relação a esta questão dos lixões nos nosso rios mal tratados, parabeniza
o Presidente pela criação da CPI dos transportes da Viação Piraquara e fala que temos um grande
trabalho pela frente de pegar os verdadeiros tubarões os verdadeiros lagartos como citou o
Vereador Miguel. Com a palavra Vereador Miguel Scrobot, cumprimenta a todos e inicia sua
fala dizendo que está no quarto mandato e quando o Vereador Pastor Valdeci fala que não foi
falha nossa, foi sim porque o município só se encontra neste estado porque já foi falha do
passado, o Valdeci lembra muito bem porque também foi vereador no mandato passado e
quando fala do Barracão do “Mister M”, gente que ficou milionária com o dinheiro das crianças
pobres do município de Piraquara e dos trabalhadores, que não querem que venha aqui falar
que é a CPI dos Barracões da família, que não é da família deste vereador e nem da família de
vocês, por isso que tem que explodir esta CPI doa a quem doer, porque não veio aqui para
proteger ninguém. Agora quando o Josimar fala dos lixões, os lixões estão na rua Pedro Minoli
que a Elza foi lá ver e quem é que tira aquela desgraça para o povo poder andar naquela via
pública, vão multar quem, nós temos que multar o Poder Executivo, quando o Josimar fala de
sofá, diz que hoje foi na Vila Santa Maria, foi na Planta Deodoro com o Presidente, é sofá, é lixo,
é esgoto é uma cidade inteira destroçada por culpa dos vereadores, está na hora de corrigir, não
tem que dar moleza, Baianinho, pra Diretor são eles que façam o trabalho deles, Secretário e
Diretor que trabalhem, que mostrem planejamento, que tragam as escolas para conscientizar
os adultos que não joguem lixo, que façam realmente um trabalho que venham de encontro a
população, não adianta ficarem aqui berrando e berrando um contra o outro. Segue dizendo
que se o Presidente que está fazendo um belo trabalho tem algum erro, que seja dito o erro
dele, que ele corrija o erro dele, se tem gente que tem dupla função, mas consegue dar conta
da dupla função tenha tripla função, e o incompetente que só tem uma ou o competente só tem
uma o que nós estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para fiscalizar o bom gerenciamento
da máquina pública, do dinheiro do povo suado e pago, ai vem empresário, vem SANEPAR, vem
Governo do Estado colocar prisão em Piraquara não dá contrapartida, a SANEPAR leva duzentos
milhões, cobra como diz o vereador Rock cento e vinte e quatro reais por metro de ar de esgoto
na Vila Militar, na Vila Vicente Macedo onde que deságua em cima de uma barragem da qual
eles levam milhões de reais e nós ficamos aqui se preocupando com uma coisinha de um
vereador, uma coisinha de outro vereador. Fala que sabe que o Vereador Baianinho na sua
colocação, e pede perdão ao Vereador, acha que foi infeliz quando falou de vereador preso e
não justificou que o Vereador Maicon não tem a ver com isso, acha que o Baianinho errou na
colocação, mas acha que o Vereador Baianinho já falou para o Presidente, porque fica ruim o
Maicon foi preso, foi detido por uma situação que este vereador pode estar amanhã em uma
lanchonete tomando uma cerveja e não é santo porque se fosse santo como dizem aqui, teria
que estar num pedestal e que estão aqui para fiscalizar o dinheiro público, Capitalismo para
quem não disso, não está aqui para levar na frente de uma igreja, a igreja tem que fazer o papel
dela, o Executivo tem que fazer o papel dele e o Vereador tem que fazer o papel dele, por isso
nós temos que aprender a parar com issode dizer vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, quando
tiver erro de Diretor vamos assinar o papel e pôr no Ministério Público e não ficar aqui falando;
Seguidamente fala que se o Leonel não respeitou o Zé Machado que seja a última vez, na
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segunda vez vamos assinar o papel e já era, não tem que ficar aqui fazendo média para
Secretário, para Diretor e nem para Prefeito, agora como que um cara que ganhou ontem como
o Marquinhos vai consertar um Município que ficou com uma cratera financeira, esgoto, lixo,
contrapartida não tem, é isso que temos que ver, a fatia financeira para gerir tudo isso
Presidente, e tem que ser cobrado, veio dinheiro para aquela pasta e o Secretário de Cultura
não faz, não ajuda, temos que cobrar, se vem para pasta da saúde para ser mal administrado
temos que cobrar, por isso veio aqui para ser vereador até hora que Deus quiser e o povo lhe
deu este direito e vai exercer e espera que cada um de vocês faça isso, porque acredita nesta
Câmara, porque tem que mudar o conceito de uma vez por todas e o Marquinhos tem que fazer
o serviço dele de prefeito, agradece a todos. Antes de terminar a Sessão o vereador Gilmar
comenta a CPI da Vila Militar que hoje a Imobisul foi até uma das casas num determinado local
e a tarde tentaram entrar em contato com esta Casa de Leis mais não conseguirão avisar os
vereadores, mas a Imobisul desmontou a casa pegou todos os moveis e colocou no caminhão,
levou embora e o morador chegou em casa não tinha mais nada, não tinha onde dormir, é um
absurdo, então gostaria que a CPI na sequência verificasse. Não havendo mais nada a tratar o
Senhor Presidente declara encerrada Sessão convocando outra para próxima terça-feira no
horário
regimental.
Para
constar,
lavrei
__________________________________________________ (IvanildaTupech) a presente ata.

