CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 8ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 3ªsessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquára, Estado do
Paraná, no dia quatorze de abril 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 Miguel Scrobot, 1º secretario Valdeci
de Andrade 2º secretario Maicon Faria e a presença dos demais vereadores:
Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luis Cordeiro,
José Eugenio Huller, José Machado, Sidnei César Mamede e Valmir Soares
“Rock”. Verificada a existência de quorum regimental com a presença de doze
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 partir desta data a sessão será transmitida ao vivo pela internet,
sem despesas para o erário publico, e convidou o vereador “baianinho” para
fazer a leitura da passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente fala
que a ata da sessão anterior está publicada no Diário da Câmara e no site para
conhecimento dos vereadores. A ata esta em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, a ata esta
aprovada. No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes
solicita ao 1º secretario Valdeci de Andrade para fazer a leitura das
publicações, ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências
requeridos pela mesa das quais terão encaminhamento regimental. Lido os
requerimentos o Sr. Presidente agradece.e convida o ex vereador Antenor para
ocupar o lugar do vereador Adriano que esta ausente por motivo de saúde. E
passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: O Sr. Presidente acorda o tempo de
cinco minutos para as deliberações. O Sr. Presidente chama o vereador
Pastor Valdeci: Sr. Presidente senhores vereadores, senhoras e senhores que
estão nesta casa esta noite, eu não gosto de quebrar o protocolo, mas já que
todos quebram, vamos tirar a nossa fatia também. Quero agradecer a todos
que estão aqui, lideranças que estão nos prestigiando e dizer que o pastor
Maurilei é um homem honrado que trabalha e faz parte da militância do PSDC
e parabenizá-lo por fazer parte da comunidade evangélica que se estende a
todos. Eu estava lendo na rede social que o Gilberto Ribeiro, foi rápido e fez
um oficio ao governo do estado, pedindo que se faça a remoção da delegacia
de Piraquára. Para que a cidade fique livre deste problema, ele esta atento e foi
rápido como deputado estadual. E agradecer ao deputado Francisquini que já
fez uma reunião e estão trabalhando para tomar uma posição com relação a
isso, o secretario esta atento e alguma coisa esta para acontecer com a
segurança. Estamos preocupados da violência contra a mulher, e a lentidão
nos direitos da devesa da mulher, a mulher não é o sexo frágil, e onde á mulher
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no parlamento é menor o índice de corrupção. Temos de dar uma maior
atenção da questão da segurança da mulher, seria isso. Com a palavra o
vereador professor Erondi: Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras e
senhores, boa noite a todos e a todas. Gostaria de pedir o apoio aos nobres
vereadores para que conversem com os seus deputados federais que foram
eleitos pelo estado do Paraná, para que nos ajudem a combater aquela palavra
que a gente esta ouvindo na televisão semanalmente que é a famosa
“terceirização”. É o maior absurdo, esta é a maior derrota dos trabalhadores
desde o golpe de 1964 um crime que será cometido neste pais contra o
trabalhador. Terceirização significa aluguel de mão de obra, quem ganha com
isso são os patrões, os grandes empresários e as multinacionais. E quem
perde é sempre o trabalhador, não podemos deixar que isto aconteça, se esta
lei passar na câmara e depois no senado, vamos simplesmente retroceder,
vamos voltar ao Brasil colônia, onde existia os famosos gatos, que contratavam
mão de obra para as fazendas de café, que eram pagos como mão de obra
escravo. Foi uma luta de Getulio Vargas em 1932 onde ganhou esta batalha
onde acabou com este tipo de trabalho. Inconformados querem agora de goela
abaixo impor isso novamente aos trabalhadores que irão pagar o preço. Os
terceirizados trabalham bem mais e ganham 24% menos, qual a empresa que
vai contratar tendo de pagar mais. Vamos pedir ou implorar se for o caso para
que os deputados votem contra a terceirização e a favor dos trabalhadores
deste Pais. Seria isso. Obrigado vereador professor Erondi, a Presidência já
esta se manifestando para elaborar e encaminhar um documento, para que
todos os vereadores que desejarem assinar, nós estaremos encaminhando à
Câmara dos Deputados, ao Presidente Eduardo Cunha, com a nossa
manifestação de repudio da terceirização de mão de obra que se pretende.
Com a palavra o vereador professor Gilmar: Boa noite a todos os Munícipes,
em especial ao Maurilei Presidente do PSDC colega, pastor ao Osmar
Presidente da associação Nova Esperança do Guarituba que se encontra
presente em nome dos dois parabenizo e agradeço a presença de todos nesta
sessão plenária. Terceirização é complicado, fiz uma denuncia em 20 de março
de 2015, fiz uma denuncia contra uma senhora Lucineide Mariano Gomes,
diretora do departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de
Esporte e Laser, contra o excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Marcos
Mauricio de Souza Tecerolli, a Diretora mantem contrato de prestação de
serviço de aulas de violão, coral, banda e musica com a empresa Fabro e
Gomes Ltda. Sendo que a empresa é de propriedade do irmão e cunhada da
denunciada, conforme documentos comprobatórios. A partir do momento que
verificamos que a empresa constituiu licitação ilegal e ilícitas, no montante de
R$ 169.632,00 (cento e sessenta e nove mil e seiscentos e trinta e dois reais),
imediatamente proferimos denuncia junto ao ministério publico, do qual fui
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comunicado hoje as 15:45hs. Comunico à vossa Senhoria que a representação
encaminhada a este órgão no dia 10 de abril de 2015. foi registrada nesta
promotoria de justiça com determinação de inquérito civil que recebe o
ministério publico do Paraná sob o Nº 0.111.150.000.080-5, discrição do fato:
grau de parentesco. E no dia 30 de março a mesma secretaria abiu outra
licitação, para contratar o mesmo serviço, mas no valor de R$ 289.656,00
(duzentos e oitenta e nove mil seiscentos e cinqüenta e seis reais) para
contratação de banda, fanfarra, coral dentre outras atividades, espero que não
ganhe esta licitação os parentes dos funcionários da secretaria de educação
esporte e lazer. Com esta situação as coisas começam a se complicar neste
executivo, pois não toma os devidos cuidados referente as licitações. Onda de
assaltos na cidade de Piraquára, o comercio fechou as portas com medo
devido o comunicado que chegou até eles de um arrastão, daí vem a pergunta
o ex prefeito Gabão, deu publicidade de que recebeu para a municipalidade o
monitoramento da cidade, câmeras que seriam instaladas, alem de lombadas
eletrônicas nos principais locais desta cidade, e acreditava que até o final de
2011 isso estaria acontecendo. E ao consultar o tribunal de contas da união,
verifiquei que o município pegou os recursos do monitoramento de câmeras, e
onde elas estão. Na próxima sessão vou trazer o nº do contrato e os valores
que foram trazidos para esta municipalidade. Obrigado. Com a palavra o
vereador Rock: excelentíssimo Sr. Presidente, nobres vereadores, nobre
companheiro do DEMOCRATA o Gico que se faz presente, comunidade, e em
especial a minha comunidade do Vicente Macedo no qual resido a 31 anos.
Aos sindicatos e a todos os presentes o meu sincero boa noite. Se. Presidente
tive noticias que o Sr. Recebeu recentemente de que uma pessoa anônima
entregou na recepção desta casa um CD contendo algumas imagens da
cancha reta, tive a possibilidade de visualizar estas imagens, que me causou
algumas preocupações e gostaria que vossa excelência no momento oportuno
apresentasse a esta casa para que nós possamos dar uma analisada e
tomarmos alguma possível atitude. Aparte do Sr. Presidente: estarei fazendo
copias deste CD e encaminharei a cada um dos vereadores para que
possamos realizar uma reunião, e ver a medida que poderemos tomar com
relação a esta possível denuncia. A partir do dia 1º do ano de 2013 assumimos
acento nesta casa de leis, ma cinto muito honrado por diversos trabalhos que
nós viemos executando, um deles é a economia gerada nesta casa de leis, a
conseqüente construção de uma ampliação que ficara para a posteridade. Hoje
me sinto feliz em termos algumas conquistas recentes, uma delas é a pista de
skate que ira trazer uma alegria emersa para diversos jovens que hoje
participam de disputas nas ruas de nossa cidade. São em primeiro momento 3
pistas, uma na vila Fuck, uma no Guarituba e uma na Vila Macedo, na quadra
“L” onde no futuro teremos uma praça. A revitalização da Av. Brasília também é
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fruto de grandes batalhas juntos aos nobres pares. Buscaremos talvez em
algumas semanas, vamos a Brasília onde visitaremos o gabinete do Deputado
Osmar Bertoldi, para buscarmos as emendas parlamentares do governo
federal, Oxalá tenhamos êxito. E também num futuro bem próximo junto com o
prefeito Marquinhos, nós possamos executar as coisa relacionada as emendas
do deputado Osmar Bertoldi. Como o asfaltamento da rua Eng. José Gilberto
Egino, e o elevado da Av. Getulio Vargas na transposição onde a ALL detêm
concessão. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Mamede: boa noite
Presidente desta casa de leis, vereadores que estão aqui, comunidade, o
nosso partido que esta aqui representado pelo Guanair do PRB que é um
partido de peso “literalmente”, mas eu gostaria de estar falando sobre os
projetos de nosso bairro o Guarituba, as coisas acabaram parando. O que
precisa é uma revisão do decreto que foi feito através do governador de época
Roberto Requião. O nosso município precisa arrecadar, e nós temos varias
situações de loteamentos e áreas que precisam ser regularizadas para que se
possa cobrar o IPTU. Precisamos revitalizar aquele bairro, as construções uma
em cima da outra e o bairro do Guarituba esta ficando inchado. e um projeto do
executivo for implantado para que aja uma mudança. Apresentei vários pedidos
de mudanças no sentido de ruas, o transito é grande e precisamos de estudos
para melhorar os congestionamentos, fica aqui o apelo para melhorar o
transito. Com a saída da secretaria que só dizia “não” acho que vai melhorar, e
precisamos de um novo plano diretor para toda cidade. A população merece
mais, e as passagens de ônibus os cartões não estão sendo atendida nos
terminais e temos de ver isso para não virar a quebradeira que deu em
Araucária, fica aqui registrado. Seria só, obrigado. Com a palavra o vereador
Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores e comunidade presente, quero
primeiro agradecer a Deus por mais esta oportunidade que me concedeu de eu
estar aqui mais um dia. Eu quero aqui falar sobre as passagens, do fato
lamentável que aconteceu em Araucária, tenho grande respeito pela Policia
Militar, pelos membros da Policia Militar, da qual tenho um grande amigo e
irmão. Mas o que aconteceu em Araucária foi uma vergonha, aquele policial
covarde, que não tem reparação nem uma para evitar uma manifestação da
qual aquela moça foi espancada e humilhada em praça publica. Não estou aqui
para julgar, mas o deputado que veio de Brasília numa van com ar
condicionado para entrar na Policia Federal para prestar depoimento dos atos
que ele cometeu e a policia nem encostou nele, isto é triste. Se fosse comigo
eu estaria revoltado, sou brasileiro e tenho de ser respeitado, aquela senhora
teve os seus direitos rasgados ali em Araucária. Eu quero dizer sobre a CPI,
quero convocar os membros, e avisar que nesta quinta feira não vai ter a nossa
reunião da CPI dos ex presidentes desta casa, e estou convocando para
segunda feira as 14:00hs na sala nº 14, para nós discutimos o que interessa
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para a população, não o que vem trazer beneficio para estes membros da CPI.
E temos de ir mais fundo e ver onde estão as câmeras, que devem estar
instaladas em um lugar secreto para quando o GAECO chegar, os que levaram
o dinheiro tenham pernas para correr, e já tão dizendo por ai que esta CPI não
vai dar em nada, mas quando tivermos com os fatos na mão vamos mostrar se
vai dar ou não. Paguem para ver. Com a palavra o vereador Miguel: Sr.
Presidente, vereadores, comunidade presente, eu venho falando aqui que
melhorou muito a segurança publica mas tem um fato que o Rock comentou
comigo e eu já ao longo do tempo tento que saia do miolo de Piraquára, a
Delegacia, nós temos no complexo prisional, temos no complexo prisional
vários pavilhões, eu não sei porque a delegacia de Piraquára com 34 presos,
perto de posto de saúde perto de ginásio de esporte de creche, no centro da
cidade. Teve uma fatalidade de uma fuga em massa, saíram armado no
domingo a noite, e foi uma dificuldade para os moradores que moram no
entorno da delegacia, e os internos se dividiram em grupos e se espalharam.
Temos de fazer um pedido para o governo, junto com o prefeito para tirar do
miolo da cidade. Em 2011 eu protocolei um abaixo assinado em todas as
instancias do governo, a segurança com câmeras, temos que tocar o barco,
cidade estava abandonada, hoje temos segurança temos o pelotão de policia
aqui, só que os assaltos são de pessoas que vem de fora. O governo do estado
tem feito seu papel com o município de Piraquára, estamos na discussão para
conseguirmos mais coisas, só o beneficio da triplicação da rodovia, nós vamos
refletir daqui a 10 anos o beneficio que vai nos trazer. Hoje temos ai o
aeroporto de carga e descarga mas acho que daqui a pouco libera, e a cidade
vai crescer e o movimento vem pra dentro da cidade. As medidas paliativas que
o governo tem que recuperar e o prefeito Marquinhos assumiu que precisa
melhorar e todos esperemos isso. Em Sugestão do Sr. Presidente:
aproveitando a linha de discurso do vereador Miguel, gostaria de sugerir ao
plenário para fazermos um pedido ao secretario de segurança publica delegado
e deputado federal Francisquini, e através do Pastor Valdecir que é do
Solidariedade, que levasse em mãos este pedido ao delegado. Para levar o
documento em mãos com uma comissão de vereadores a sua escolhida. O Sr.
Presidente passa para ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario para fazer a
chamada dos vereadores: todos presentes com a ausência justificada do
vereador Adriano. O 1º secretario é solicitado para fazer a leitura do processo
038/2015: que assim o fez, Processo 038/2015 projeto de lei 028/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
76.801,68 (setenta seis mil oitocentos e um mil e sessenta e oito centavos) e
da outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, votação global maioria simples artigo por artigo, 1ª discussão: O
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projeto esta em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o projeto 028/2015
aprovado em 1ª discussão. Autoriza a abertura de credito adicional
especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 76.801,68 (setenta
seis mil oitocentos e um mil e sessenta e oito centavos) e da outras
providencias. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do
processo 039/2015: que assim o fez. Processo 039/2015 projeto de lei
029/2015: Iniciativa executivo municipal, dispõe sobre, autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
1.757,81 (um mil setecentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e um centavos)
e da outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação simbólica maioria simples 1ª discussão.
O projeto esta em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o projeto de
lei 029/2015 aprovado em 1ª discussão. autoriza a abertura de credito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 1.757,81
(um mil setecentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e um centavos) e da
outras providencias. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura
do processo 040/2015: que assim o fez. Processo 040/2015 projeto de lei
030/2015: Iniciativa executivo municipal, dispõe sobre, autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
350.000,00 (trezentos mil reais) e da outras providencias. Parecer favorável
das comissões técnicas competentes, discussão global votação simbólica
maioria simples 1ª discussão. O projeto esta em discussão: o projeto esta em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem, o projeto de lei 030/2015 aprovado em 1ª discussão. autoriza a
abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente no
valor de R$ 350.000,00 (trezentos mil reais) e da outras providencias. O Sr.
Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo 041/2015: que
assim o fez. Processo 041/2015 projeto de lei 031/2015: Iniciativa executivo
municipal, dispõe sobre, autoriza a abertura de credito adicional especial no
orçamento programa vigente no valor de R$ 679.442,66 (seiscentos e setenta e
nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) e da
outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação simbólica maioria simples 1ª discussão. O projeto
esta em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o projeto de lei 031/2015
aprovado com o voto contrario do vereador Gilmar em 1ª discussão. autoriza a
abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente no
valor de R$ 679.442,66 (seiscentos e setenta e nove mil quatrocentos e
quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) e da outras providencias.
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. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
036/2015: que assim o fez. Processo 036/2015 projeto de lei do legislativo
001/2015: Iniciativa mesa executiva, dispõe sobre: referente ao convenio
07/2014 do município de Piraquára, através da secretaria municipal de
assistência social e associação de apoio a criança e adolescentes a Crica da
outras providencias.Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global, votação simbólica maioria simples 1ª discussão: O projeto
esta em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o projeto de decreto do
legislativo 001/2015: aprovado em 1ª discussão. Referente ao convenio
07/2014 do município de Piraquára, através da secretaria municipal de
assistência social e associação de apoio a criança e adolescentes a Crica da
outras providencias.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
153/2014: que assim o fez. Processo 037/2015 projeto de lei do legislativo
002/2015: Iniciativa mesa executiva, dispõe sobre: referente ao convenio
08/2014 do município de Piraquára, através da secretaria municipal de
assistência social e associação de apoio a criança e adolescentes a Crica da
outras providencias.Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global, votação simbólica maioria simples 1ª discussão: O projeto
esta em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o projeto esta aprovado.
projeto de decreto do legislativo 002/2015: aprovado em 1ª discussão.
Referente ao convenio 08/2014 do município de Piraquára, através da
secretaria municipal de assistência social.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
153/2014: que assim o fez. Processo 153/2014 projeto de lei do 138/2014:
iniciativa vereador Edson o Baianinho dispõe sobre: autoriza o executivo a
nominar de Maria Francelina dos Santos a unidade de saúde que será
construída na rua Jarí Lenço no Guarituba no município de Piraquára, e da
outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global, votação simbólica maioria simples 1ª discussão: O projeto
esta em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o projeto esta aprovado.
projeto 138/2015: aprovado em 1ª discussão: Autoriza o executivo a nominar
de Maria Francelina dos Santos a unidade de saúde que será construída na
rua Jarí Lenço no Guarituba no município de Piraquára, e da outras
providencias.
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Esta em tramitação na mesa o oficio oriundo da fala do vereador Miguel
referente a remoção da delegacia de policia do centro da cidade, o Pastor
Valdeci encaminhando o oficio, o qual fica aberto a todos os vereadores desta
casa.
O Sr. Presidente comunica passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: como
acordado no tempo de cinco minutos. Com a palavra o vereador Zé Machado:
Sr. Presidente, vereadores, comunidade presente, uma boa noite a todos na
minha fala critiquei referente a fitinha do Leandrinho que eu transferi pro
hospital de Clinicas, foi um erro por causa da fixa que tinham de renovar a cada
3 meses e eles não renovaram e não conseguiram pegar a insulina que eles
pegam em Curitiba e não em Piraquára, ontem já estava normalizado no
postinho do Guarituba. E a gente fica feliz por isso, o vereador Rock comentou
referente a cancha reta, mais uma vez este desgaste, bloqueamos a raia para
não deixar abrir em quanto não houver segurança, mas nos chamaram na
prefeitura, e foi liberada para acontecer o que esta acontecendo hoje. não sei o
que os pares vão fazer nesta parte, por que já fiz no passado e sofri bastante e
tivemos de liberar. Vamos ver o que vamos fazer, a gente não freqüenta por
falta de segurança, houve um pedido para saber quem explora a raia quem
explora o terminal, quem explora o estádio. Até agora não tivemos nem uma
informação acredito que logo tenhamos as informações. A respeito do meio
ambiente, a secretaria não agüentou o rojão, e hoje esta vindo de Quatro
Barras o Leverci que esta vindo aqui para assumir, e venha resolver esta
situação do município de Piraquára. E a respeito de nossa viagem a Brasília,
no mês que vem estaremos lá para que junto com o vereador Erondi, nós
vamos pessoalmente falar com os nossos deputados para falar referente a
votar contrario. Esta semana quem precisou da UPA fui eu, e fui bem atendido
com o Adriano, a Mara e os funcionários todos, parabéns toda a equipe da
UPA. Boa noite a todos e que Deus acompanhe todos vocês para suas casas.
Com a palavra o vereador professor Erondi: Sr. Presidente, senhores
vereadores, só para falar das emendas parlamentares, não é a presidência da
republica que define se vai ou não, é o próprio deputado. Cada deputado tem
disponível em cada gabinete R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) por ano
para destinar em emendas parlamentares no seu estado, se o deputado
autorizar vem o dinheiro, se não autorizar não vem. Do deputado Angelo
Vanhone tem R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) chegando nos
cofres do município para construção de pistas de Skite mais R$ 250.000,00
(duzentos e cinqüenta mil reais) para reforma do ginásio de esporte, R$
650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) chegando para a saúde e mais
600.000,00 (seiscentos mil reais) pro esporte. Perdemos um grande deputado
que mais trazia recursos para a cidade, só de emendas mais de R$
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1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) é um deputado que eu tive
orgulho de trabalhar para ele, durante 15 anos e não vi seu nome envolvido em
escândalos em sua vida publica. A gente reclama que o governo federal não
manda recursos, que não manda isso ou aquilo. No final de abril encerra o
prazo para as cidades que possuem acima de 20.000 habitantes, fazerem
projetos de mobilidade urbana e enviar para o ministério das cidades para
buscar recursos, nós moramos em uma cidade de 102.000 habitantes, será
que foi feito projeto de mobilidade urbana, como ciclovias, calçadas, para a
gente conseguir recursos lá em Brasília. Quem não fizer os projetos não
pegara o dinheiro do ministério das cidades, o governo federal não esta se
recusando a mandar dinheiro para o município, mas o município tem de fazer
no mínimo que é a sua obrigação de fazer o projeto. E não adianta chorar
depois. Temos uma carência de calçadas e não estou culpando o prefeito
Marquinhos, estou culpando 125 anos de historia que não foi construído na
cidade. São mais de R$ 20.000.000.000,00 (vinte Bilhões de reais) destinados
a mobilidade urbana, sem projeto não vai vir um real. Se não mandar projeto
não vai mandar mesmo, é lei. Isto é um lembrete, depois não adianta reclamar.
Espero que tenhamos uma calçada e uma ciclovia para andarmos, boa noite a
todos e a todas. Com a palavra o vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores,
eu estava falando da delegacia de Piraquára e espero que o Pastor consiga um
espaço lá já que ele trabalhou para o deputado Francischine. E os projetos, eu
acredito que o Marquinhos ta fazendo os projetos, mesmo porque dentro da
pasta tem bastante gente do PT, se não tiver projeto é negligencia da maquina
publica. Seu Irone, quando teve na Secretaria de Urbanismo as únicas
plaquinhas que tem lá embaixo perto da linha férrea de mão única ele mandou
colocar com um empregado do bolso dele, com um carrinho de mão. As vezes
as pessoas tem iniciativa, vontade de fazer, mas vai pegar uma pasta
engessada de mão de ferro onde não deixam erguer a mão nem para dizer
bom dia. Seu Irone é o mentor de uma via paralela da linha férrea, para escoar
o nosso trafego do transito pesado que tem na cidade. Pessoas com
capacidade ficam de fora do governo, por que o gestor parece que tem medo
de a pessoa fazer um monte e assuma a cadeira de prefeito. Certos prefeitos
preferem os bocas pequenas, os burros de cabresto. Temos de mudar esta
realidade, quero agradecer a cada um que esta aqui, e de vagar a coisa vai
avançando. Com os 5% e a mão de obra dos internos da penitenciaria dava
para dar um banho de loja na cidade. Tomara que o Marquinhos consiga isto,
me deen licença para me retirar do plenário, boa noite e obrigado. Com a
palavra o vereador Rock: quero falar do repudio do sistema bancário de nosso
município nós temos alguns bancos que estão dando transtorno a nossa
população, me causa asco o tratamento que estes banco estão dando a seus
clientes, não sei o que motiva não sei se estes banco não estão precisando
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mais de dinheiro o caixa não funciona nos finais de semana, é lamentável e fica
registrado o meu repudio. Estivemos no projeto Canguru no Guarituba, lá
falamos sobre o CEU na antiga praça do PAC, esta obra será retomada nos
próximos dias, falamos sobre iluminação publica, falamos sobre câmeras de
visualização dos meliantes. O prefeito já solicitou a mudança, indicou um
terreno no São Cristóvão, mas o estado alega não ter grana, dos fugitivos
apenas um era de Piraquára, o restante era de fora e o estado tem um modelo
de delegacia cidadã onde não tem cela, ta aqui um investigador que não vai
concordar com isso, porque só são anjinhos que ficam reclusos né. Fica aqui
meu repudio. O prefeito fica impossibilitado de contratar a vencedora da
licitação, e ai esta o imbróglio e esta contratando emergencialmente, do dia 28
de março nem uma lâmpada é trocada nesta cidade. Vai aqui um apelo ao
nosso judiciário para resolver esta questão jurídica pra que a população não
venha a ter mais problemas de iluminação. E que se construam espaços para
que estes anjinhos sejam devidamente guardados. Era o que tinha para o
momento, e que Deus nos ilumine e proteja a todos. Com a palavra o vereador
Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores, comunidade presente, quero
agradecer aqui a presença nosso cidadão honorário o meu amigo Fontoura e a
sua esposa Bela, e também todos os presentes que estão aqui. Concordo
quando o Sr. Estava falando do deputado Vanhone, concordo quando o Sr.
Falou que tinha mais de R$ 20.000.000.000,00 (vinte Bilhões de reais) o
Vanhone é um deputado que deveria ficar em Brasília, Piraquára ia ganhar com
isso, mas infelizmente não foi possível mas ele merece o respeito desta cidade.
Quanto aos funcionários terceirizados, tomara que não passe, por que se
passar a Dilma vai levar um nocaute. Nós temos que apoiar quem trabalha,
quem rouba tem que ir para a cadeia, como esta sendo feito na operação lava
jato. Quero deixar os parabéns para o prefeito desta cidade, para o vereador
Pastor Valdeci, que me orgulha quando falo sobre este Prefeito de Piraquára,
quando os vereadores estavam tomando as devidas providencias em relação a
delegacia desta cidade, ele imediatamente estava falando com o secretario de
segurança publica. Ele também se preocupa com os munícipes desta cidade.
Os aproveitadores vem de fora para roubar nossa cidade. Não temos estrutura
física para trabalhar naquela delegacia, tudo que se fala de bom é de Curitiba,
tudo que não presta e de Piraquára. Presídio é em Piraquára, Autódromo e em
Pinhais mas dizem que é de Curitiba, o bônus vai pra lá o ônus fica com
Piraquára. ta na hora das autoridades acordarem. Que Deus abençoe a cada
um que teve presente nesta sessão. Com a palavra o vereador Gilmar: não
temos que agradecer a prefeito nem a vereadores estamos aqui pra cumprir
com nosso mandato, e se não fez ate agora e porque é incompetente, porque
tem uma acessória com mais de 140 acessares e não consegue mandar
projeto para Brasília, ta inchando as secretarias renomeando assessores com
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mais de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e não tem remédio de
pressão, mas tem contrato com empresa de família de funcionário publico, que
o ministério publico vai apurar. Ganhando R$ 170.000,00 (cento e setenta mil
reais) desta cidade, incompetência da administração que não consegue gerir
suas próprias secretarias. Ouço rumores que vão cair secretários desta cidade,
demorou para fazer a reforma ministerial, dois anos se passaram a CEU o
posto 24 horas até a presente data, abandonada, dinheiro veio para fazer, o
que falta é zelo pela administração publica, quando mandam um projeto aqui,
mandam sem os estratos bancários. São 124 anos e vejam o abandono que
está esta cidade. Vamos perguntar aos moradores se eles estão satisfeitos,
falta compromisso de trabalho, vou trazer na próxima sessão quais ao projetos
enviados para Brasília. A nossa arrecadação diminuiu de janeiro para cá,
tivemos um decrescemos em nossa arrecadação, como vemos pagar os
professores. Não vi parecer até o momento no contrato do conselho anuindo a
secretaria para legitimar processo junto ao posto 24 horas com prerrogativas
legais ao SUS. Mas vejo um empresário levando R$ 2.500.000.,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) desta cidade. Muito obrigado boa noite, fiquem
com Deus. Com a palavra o vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, senhores
vereadores, só para compactuar com o discurso do vereador Erondi, esta
sempre foi uma de nossas brigas, realmente nosso município tem que fazer os
projetos e elaborar os projetos que existe recurso. Os secretariados devem ser
ocupados por técnicos e de fato assumissem a função para dar maior
sustentação para o Marquinhos, para que ele possa fazer uma boa gestão.
Quando o município tinha pessoas com competência, não eram valorizadas
nas gestões, nós tivemos em uma reunião com o Marquinhos e ele nos
assegurou que estará dando atenção a algumas solicitações, e nos
acreditamos que isso seja verdade e esperamos que isso venha acontecer. As
coisas estão acontecendo em Piraquára ta havendo rapasses emendas, vamos
pegar estes projetos e levar a Brasília e que nos possamos contata-los e dizer
vocês tiveram votos em Piraquára, agora nós precisamos que vocês nos
ajudem agora, seria isto boa noite a todos. Não havendo mais inscrito, encerro
esta sessão. Agradecemos a cada um dos senhores e senhoras, dos nossos
assessores, convidados o nosso muito obrigado, e também aqueles que nos
acompanharam pela rede mundial de computadores a internet. Convocada a
próxima sessão para terça feira no horário regimental. Para constar
_____________________________________________________________ eu
(Luiz Antonio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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