CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 14ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 3ªsessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquára, Estado do
Paraná, no dia dois de junho 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, 2º secretario Maicon Farias e a
presença dos demais vereadores: Adriano Cordeiro, Edson Manoel
“Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luis Cordeiro, José Eugenio
Huller, 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 sessão será transmitida ao vivo pela internet, e convidou
o vereador “Baianinho” para fazer a leitura da passagem da bíblia, que assim o
fez. O Sr. Presidente 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
2º secretario vereador Maicon Faria para assumir a ausência do pastor Valdeci
de Andrade que para fazer a leitura das publicações, ofícios, requerimentos,
pedidos e informações e correspondências recebidos pela mesa das quais
terão encaminhamento regimental. Lido os requerimentos o Sr. Presidente
agradece a presença da imprensa.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Disponho o tempo de seis minutos.
O Sr. Presidente chama o vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente,
nobres vereadores, servidores do correio comunitário do Guarituba, munícipes
em geral, aqueles que nos assistem pela web, muito boa noite. Sr. Presidente,
na sessão passada, discutimos sobre a suplementação orçamentaria, quando
falávamos no correio do Guarituba, tivemos uma prestação de contas do
departamento financeiro da prefeitura, onde alguns números foram
apresentados, fico feliz em ver o quanto as pessoas daquele setor, trabalharam
nos últimos quatro meses, mais de 43 mil correspondências simples, mais de 5
mil correspondências de IPTU, mais de 3 mil LDI que são as correspondências
registradas, trabalham naquele departamento 5 pessoas, sem horário de
almoço e com 30 minutos reduzidos no final do expediente, estive naquele local
de trabalho, e realmente concordo que não seja uma responsabilidade da
prefeitura, até porque a empresa de correios e telégrafos, é a responsável no
nosso pais em distribuir a correspondência, porem naquele bairro o correio não
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está totalmente regular, dessa forma o caráter social desse trabalho, um
aluguel de R$ 1300,00 (mil e trezentos reais) mês, não é um absurdo, portanto
aprovamos a suplementação para que mantenha o trabalho naquela região que
necessita de muitas benfeitorias, viemos fazendo seguidamente alguns
requerimentos, o departamento de cultura e esportes não tem nenhuma
atividade, sendo que metade da população piraquarense mora naquela região,
quero um olhar carinhoso para aquela região, então eu gostaria de parabenizar
aqueles 5 profissionais que trabalham no correio do Guarituba, e que qualquer
coisa que eles precisarem, esse vereador aqui estará fazendo o possível para
ajuda-los, o professor Gilmar, protocolou um oficio de solicitação sobre a
extensão do ônibus, no parque das araucárias, gostaria de agradece-lo, mais
de 200 usuários do transporte público municipal já havia solicitado, quero
agradecer ao secretário de obras, que providenciou o alargamento das vias,
colocou as manilhas nos locais certos, providenciou a travessia de aguas
pluviais, instalou um ponto onde deverá ser o final, essa confusão entre
COMEC e URBS e a nossa empresa do município, também não faz muito
gosto de estender, 480 metros o ônibus para aquela comunidade, as pessoas
tem que andar na chuva, na poeira, para chegar até o ônibus que manobra
perigosamente, então seria de grande valia, se a COMEC, URBS, governo do
estado e municipal, empresa Viação Piraquara, tomasse iniciativa de atender
as reivindicações, portanto gostaria de agradecer o Gilmar por essa soma,
conversei na secretaria de urbanismo sobre a rotatória que solicitamos na
entrada da cidade, fiquei abismado com o carinho que fui atendido, onde estão
aguardando a conclusão da duplicação ou triplicação que está ocorrendo na
nossa rodovia, eles querem a demarcação de onde vai terminar a obra do
governo do estado, para poderem fazer a interferência e minimizar os
acidentes naquela região, pedimos algumas travessias elevadas, tem alguns
modelos interessantes para implantarmos na nossa cidade, onde crianças,
idosos não conseguem atravessar devido ao trafego intenso na nossa Avenida
Getúlio Vargas
Com a palavra o vereador Gilmar: Boa noite a todos presente, e vereadores,
todos os professores do colégio Rosilda, vivo em um pais de livre democracia e
tomei a decisão por livre e espontânea vontade, estou com o colégio Vila
Macedo aberto, com apoio da comunidade. Sr. Presidente, viemos pedir para
que a secretaria de saúde tome o cuidado, em relação a abertura do posto de
saúde da Vila Macedo, onde está sendo aberto a partir das 7 horas da manhã,
muitos idosos chegam antes, e agora com esse frio pode fazer mal, venho
pedir a secretaria de saúde, que faça abertura do posto de saúde a partir das 6
horas da manhã, e também adquiram remédio de saúde, moradores estão
batendo a cara no posto de saúde e não conseguem ser atendidos dentro
daqueles remédios básicos, temos um problema na vila Macedo e Militar, a
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qualidade das ruas, estão em péssimo estado, o ônibus que conseguimos a
extensão talvez nem entre lá, pois não consegue transitar na região. Não
poderia deixar de mencionar, a nomeação da ex-secretária de meio ambiente
Raquel Sisanoski, foi exonerada nesse governo, e agora acaba de ser
nomeada diretora de habitação do interesse social, não dava conta de uma
secretaria, agora passa a ser diretora de uma determinada secretaria, não
entendo algumas nomeações na cidade de Piraquara, que agora devemos ter
ido para mais de 130 cargos em comissão, e levam em torno de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) dessa cidade, hoje protocolei uma
denúncia ao programa NASF de saúde, programa de núcleos de apoio a saúde
da família, que são constituídos por profissionais de diferentes áreas de
conhecimento, que devem atuar, apoiando os profissionais, e as equipes de
saúde da família, principalmente no posto Caiçara no Guarituba, esse núcleo
de apoio a saúde do qual nós temos um convenio com o governo federal, ele
recebe mensalmente em torno de R$20.000,00 (vinte mil reais), porem esse
núcleo tinha até o mês passado, vários funcionários cadastrados no governo
federal e que nem sabiam que estavam cadastrados, não sabiam também que
deveriam desenvolver atividades para as comunidades, a prefeitura recebeu
até o determinado momento R$320.000,000,00 (trezentos e vinte mil reais)
desse programa e não sei como essa prefeitura está prestando conta, haja
visto nem os funcionários sabiam que estavam cadastrados, isso quer dizer
que não estavam desenvolvendo atividade nenhuma, e eram justamente todos
do posto de saúde Caiçara, até o final desse governo municipal esse programa
deve receber em torno de R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), mas até
agora os próprios funcionários me procuraram e questionaram o porquê eles
estão escritos em um programa que eles desconhecem, e o qual a prefeitura
de Piraquara recebe R$20.000,00 (vinte mil reais) pro mês desde 2013,
chegando ao montante de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), fizemos o
protocolado hoje junto ao ministério público, estadual sobre o número 142, para
que a promotoria municipal dessa cidade, apure esse recurso, apure os
relatórios e chame esses servidores da secretaria municipal de saúde e ação
social para que prestem esclarecimentos em relação as atividades que não
executaram, porem o município recebeu e na unidade do Caiçara seja
questionado, o porquê que os profissionais não estão devidamente lotados,
esse protocolado foi em parceria com o vereador Mamede. Fizemos hoje o
protocolado aqui no ministério público. Muito obrigado, boa noite.
Com a palavra o vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, queria reforçar o que o Rock falou quanto a questão que até foi
discutida na sessão passada, sobre a aprovação da locação de imóvel no
Guarituba, a qual o pessoal faz um trabalho bom, e atinge quase 50 mil
correspondências pelo que nos falaram, então os funcionários estão fazendo o
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papel deles, cabe aos vereadores vistoriar, e pelo que estou vendo, estão indo
bem, se fossem supérfluos os vereadores denunciariam, é claro que quando
pega um montante gigante de funcionários, um exemplo a prefeitura municipal
de Piraquara, um funcionário fazendo errado, complica a vida de um monte de
pessoas, cabe ao vereador fiscalizar, se o funcionário não estiver fazendo o
certo, estamos fazendo vários requerimentos, como o professor Erondi falou
100 km cobria a cidade inteira de asfalto, temos de 300 a 400 km de estrada
em macadame, e mesmo que venha a trabalhar, colocar material, com uma
chuva, se não tiver escoamento, você vai voltar depois de um tempo, já vai
estar detonado, espero que com o governo do marquinhos, possamos colocar
mais asfalto em Piraquara, vemos os professores dizendo do IPVA, mas o
8,17% da educação municipal o prefeito conseguiu contemplar a comunidade
escolar municipal, graças ao IPVA. Enfiaram a mão com 36% na luz, isso é um
massacre, que não é só do PSDB, é no Brasil inteiro, o governo federal vai
perder o controle, isso é só o começo, estamos querendo montar uma sigla
partidária, o PROS, o que briga contra as alíquotas altas no Brasil, gostaria de
dizer aos vereadores aqui, que também estão convidados a vir ao PROS,
independente do partido de cada um, o que temos que tentar, é arrumar a
casa, Piraquara já vem de um tempo abandonada, e um exemplo está na
nossa duplicação que ninguém pôs a mão, e graças ao governo do estado que
está colocando R$145.000.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões de reais)
naquela obra, claro que tem erros, mas temos que elogiar o que está bom, não
podemos esquecer que as placas de investimento em nossos bairros, são de
investimento do governo do estado.
Com a palavra o vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, e internautas, quero agradecer a Deus que
me concedeu essa oportunidade de estar aqui, quero agradecer todos os
presentes, os professores com seus cartazes, e a dona Maria Tavares, minha
amiga, o meu querido amado, cidadão honorário junto com sua esposa Bela,
está presente e o meu amigo Edson também presente, o Hélio da saúde,
falando no nome dele, eu falo de toda nossa saúde de Piraquara, Sr.
Presidente eu fico surpreso quando o nobre vereador fala do posto de saúde
da vila Macedo, que é para abrir as 6, e está abrindo as 7, mas se 7 horas já é
frio, imagina as 6, mas acho que o problema está nas críticas que não são
construtivas, vejo o avanço que a secretaria de saúde esteve no município, é
histórico, a qual levamos uma farmácia municipal para dentro do Guarituba que
atende 3.200 pessoas por mês, a qual tem horário de atendimento que era até
as 16 horas, conseguimos avançar até as 20 horas e no sábado até ao meio
dia, a ambulância que fica das 7 horas até as 20 horas, e conseguimos mais
médicos também, esses dias fui na farmácia para constatar se tinha remédio, e
vi que estava tudo certo, para falar dessa secretaria e do prefeito da cidade,
4

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ
tem que lavar a boca, confesso que quando falamos de saúde nessa cidade, o
piso salarial dos professores, o prefeito honrou, esse prefeito veio junto com
esses vereadores, a qual faz parte da base para fazer a diferença. Esse
prefeito vai fazer muitos morder a língua.
Com a palavra o vereador Mamede: Boa noite Sr. presidente, nobres
vereadores, professores, Henrique nobre companheiro e Luiza, não podemos
deixar de falar que nossos munícipes pagaram seus impostos e nada mais
justo que a arrecadação vim pro município e cumprir aquilo que foi prometido
aos professores pelo estado do Paraná. Agora vamos falar dos Correios que é
necessário, quero dizer que as pessoas que moram no Guarituba precisam se
deslocar até lá, para receber suas correspondências, todo mundo tem o direito
de receber cartas na sua própria casa, e não precisar se deslocar, pode colocar
mais 5 cargos para fechar 10, não tem problema nenhum. Quero falar sobre o
posto Caiçara, tem uma administradora a Eliete, ela tem ficado a desejar pelas
pessoas que lá vão para ser atendidas, o Alexandre que trabalhava naquele
local foi acusado por algo que não fez, foi acusado de cobrar para fazer
curativo nas pessoas que iam lá para serem atendidas, ele atendia todos com
muito carinho, isso é um absurdo, um profissional ser acusado de algo que não
fez, enquanto a cidadã que foi nomeada no posto, não sabe o que está
fazendo, espero que a secretaria tome uma providência com essa cidadã e
com o Alexandre, o qual temos que aplaudir. Quero falar sobre o IAP, temos
que instalar uma comissão para investigar, ele está autorizando tudo no nosso
município, está uma festa de caminhão no Guarituba, fazendo aterro, sujando
as pistas, esse IAP está autorizando tudo, comerciantes reclamando do pó que
estão levantando, tem uma empresa de pinhais que está jogando lixo, perto
dos correios, onde vai sair um parque, precisamos ver o que esse IAP está
autorizando tudo no nosso município, peço ajuda dos companheiros para
investigar isso.
Em tempo agradecer a presença da Presidente do Sindicato dos professores
do município Silvia, e também agradecer a presença dos professores e
trabalhadores da educação que nos honram com suas presenças, que estão na
luta de greve. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario para fazer a leitura das
publicações, que assim o fez. E passa para ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretario vereador Maicon para fazer a chamada dos vereadores: todos
presentes, com a ausência do vereador pastor Valdeci, justificada. O Sr.
Presidente convida o vereador Adriano para assumir a 2ª secretaria
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
069/2015: que assim o fez, Processo 069/2015 projeto de lei 057/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: prorroga o prazo
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reversão de domínio que se refere ao artigo 3º da lei municipal nº 1053/2010
de 28 de janeiro de 2010, que dispões sobre a autorização da doação de
terreno da municipalidade para Instituto Nacional de Seguro Social, INSS.
Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global
votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretario
para ler o artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º esta em discussão, esta em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem, o 1º artigo esta aprovado. Pedido para votação global: o pedido de
votação global esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem,o pedido foi aprovado. O projeto esta
em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem. O projeto de lei
057/2015 foi aprovado em 2ª discussão. : prorroga o prazo reversão de
domínio que se refere ao artigo 3º da lei municipal nº 1053/2010 de 28 de
janeiro de 2010, que dispões sobre a autorização da doação de terreno da
municipalidade para Instituto Nacional de Seguro Social, INSS.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
070/2015: que assim o fez, Processo 070/2015 projeto de lei 058/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e da outras providencias. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação artigo
por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o
artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º esta em discussão, esta em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o
1º artigo esta aprovado. Pedido para votação global: o pedido de votação
global esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem,o pedido foi aprovado. O projeto esta em discussão:
o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, aprovado em 2ª discussão o projeto de lei
058/2015. Autoriza a abertura de credito adicional suplementar no
orçamento programa vigente no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais) e da outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
071/2015: que assim o fez, Processo 071/2015 projeto de lei 059/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
16.000,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) e da outras providencias. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação artigo
por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o
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artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º esta em discussão, esta em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o
1º artigo esta aprovado. Pedido para votação global: o pedido de votação
global esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem,o pedido foi aprovado. O projeto esta em discussão:
o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem. aprovado em 2ª discussão o projeto de lei
059/2015. Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)
e da outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
073/2015: que assim o fez, Processo 073/2015 projeto de lei 061/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: da nova redação ao
Capt do artigo 62 da lei municipal nº 863/2006 de 20de dezembro de 2006, e
da outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr.
Presidente solicita ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O
artigo 1º esta em discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o 1º artigo esta
aprovado. Pedido para votação global: o pedido de votação global esta em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem,o pedido foi aprovado. O projeto esta em discussão: o projeto esta
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem.,O projeto de lei 061/2015 foi aprovado em 2ª discussão.: da
nova redação ao Capt do artigo 62 da lei municipal nº 863/2006 de 20 de
dezembro de 2006, e da outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
074/2015: que assim o fez, Processo 074/2015 projeto de lei 062/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: da nova redação ao
insisos 1 e 3 do artigo 18 da lei municipal 864/2006 de 20 de dezembro de
2006 e altera o requisito da escolaridade da função de contador, constante no
anexo 2. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão
global votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º
secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º esta em discussão,
esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, o 1º artigo esta aprovado. Pedido para votação
global: o pedido de votação global esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o pedido foi aprovado. O
projeto esta em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem.,, O projeto de lei
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062/2015 foi aprovado em 2ª discussão.: da nova redação ao insisos 1 e 3
do artigo 18 da lei municipal 864/206 de 20 de dezembro de 2006 e altera o
requisito da escolaridade da função de contador, constante no anexo 2.
. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
076/2015: que assim o fez. Processo 076/2015 projeto de lei 064/2015:
Iniciativa vereador Gilmar Luiz Cordeiro, Dispõe sobre: Concede o titulo de
cidadão Honorário do município de Piraquara ao Sr. Leonildo Sandri, Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação
simbólica maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente: projeto em esta em
discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados
os contrários que se levantem, o projeto de lei 040/2015 foi aprovado em 1ª
discussão. Concede o titulo de cidadão Honorário do município de
Piraquara ao Sr. Leonildo Sandri
O vereador Mamede pede a presidência para se ausentar, que é cedido pelo
Sr. Presidente que passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: com o tempo
acordado de cinco minutos. Com a palavra o vereador Erondi: Sr. Presidente,
vereadores, senhoras e senhores, companheiros do colégio Rosilda, acabei de
receber uma mensagem, ‘a juíza da 5ª vara da fazenda pública do estado do
Paraná, Patrícia de Almeida Gomes, determinou no final desta tarde de hoje
que o estado do Paraná se pronuncie em no máximo 72 horas, sobre a
disponibilidade financeira do governo para arcar com o reajuste da data base
do funcionalismo’, é uma vergonha, os funcionários públicos ter que entrar na
justiça para exigir que o governador explique onde foi parar o dinheiro do
Paraná, na campanha eleitoral o governador disse que o melhor está por vir, as
contas estão pagar e temos o dinheiro no caixa, e então depois de eleito,
misteriosamente, o dinheiro sumiu e disse que não tem dinheiro para pagar o
reajuste dos professores, as contas estão bagunçadas, foi ele mesmo quem
bagunçou as contas, me envergonha ser governado, como dizia o exgovernador, por um guri de apartamento que solta pipa no ventilador, temos
que entrar na justiça, para tentar ter 8,17% de reajuste, parcelado, os
deputados do estado do Paraná tiveram 26% a vista, o governador teve
14,16% de aumento, o judiciário teve R$4.000,00 (quatro mil reais) de auxílio
moradia, 90% dos professores do estado do Paraná, trocaria o salário de 40
horas, somente pelo auxílio moradia dos juízes do Paraná, ainda mais, ele
pagou R$ R$2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) para a imprensa
mentir descaradamente que o servidor não será prejudicado, governador
caloteiro, se fosse um homem de palavra, pagaria o que deve para Piraquara, o
maior ‘tarifaço’ da história do Brasil, levamos tiro de borracha, helicópteros
bombardeando professores onde 70% dos que estavam eram mulheres,
provavelmente o Beto Richa não teve um professor, para fazer o que ele fez,
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no mínimo não tem vergonha na cara, devia pagar o 8,17%, já que roubou a
nossa previdência, já que 8 bilhões da contribuição de cada servidor do estado
do Paraná, descontado mensalmente, foi pro espaço, todos pegam uma fatia, o
judiciário pegou R$23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), mas o
governador foi e pegou direto R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais),
para quem paga R$14.000,00 (quatorze mil reais) em aluguel de helicóptero
para voar na ilha, na casa do governo. Ainda bem que não votei nesse sujeito,
e quem votou com certeza vai sentir vergonha.
Com a palavra o vereador Baianinho: Senhor presidente, nobres vereadores e
comunidade presente. Depois de um discurso desse, confesso que fiquei sem
palavras para discursar, parabéns vereador, pelo seu discurso, tenho umas
coisas para dizer, mas quem deveria escutar já foi embora, quero deixar meu
abraço ao meu amigo Luiz da funerária, que em breve vai ter uma surpresa na
região, Jorge do Detran, o Kelvin e o Rafael. Sr. Presidente, confesso que eu
tenho que dar os parabéns a esse prefeito, que merece minhas considerações,
faça chuva ou faça sol, eu sou base desse governo, é fácil subir aqui em cima
e pregar, mas eu quero ver viver o que prega, não tenho medo de dizer que
esse prefeito é o melhor do nosso pais, temos que agradecer nossa Piraquara
e nosso prefeito, também essa casa de leis, que aprova os projetos, fico
emocionado quando falo no Marquinhos, um cara com caráter, muitos
passaram por aqui e até a prefeitura, buscar um qualquer, salário de
R$5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais) e tem muita gente rico nessa
cidade, o prefeito não dá uma bala ao vereador se não estiver nas condições
financeiras do município, quero dizer que tenho orgulho em dizer que sou base
desse governo do Marquinhos, não sou oposição e jamais serei, pois acredito
que dias melhores virão, se o prefeito estiver me ouvindo, quero dar os
parabéns por esses 5 funcionários que existem no correio do Guarituba, no
ante passado tinha uma secretaria de administração, tinha um cidadão
nomeado que recebia R$2.800,00 (dois mil e oitocentos), será que o prefeito
está errado em manter esses 5 funcionários.
Com a palavra o vereador Gilmar: Gestão muito boa, igual à do governo do
estado, como vocês questionam, eu não comungo com violência, sempre tentei
combate-la, realmente, não represento alguns que estão aqui, pois nem moram
aqui, são de Pinhais ou outros lugares, nossa cidade tem mais de R$
R$5.184.000,00 (cinco milhões e cento e oitenta e quatro) em cargos
comissionados, locação de veículos mais de R$1.277.000,00 (um milhão
duzentos e setenta e sete), temos um contrato com o UPA 24 horas no valor de
R$2.516.000,00 (dois milhões quinhentos e dezesseis), locação de imóveis
ultrapassa R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos), além de outros contratos
milionários que chegam a R$19.000.000,00 (dezenove milhões), não vi muitos
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colegas caminhando nos bairros, e pedindo para verificar as questões que
acontecem errado na cidade, muitos se preocupam com si mesmo e esquecem
da sociedade, eu estou legislando pela cidade, tenho feito meu papel de
oposição muito tranquilo, coloquei o colégio vila Macedo em um acordo com a
comunidade e professores daquele local, ao contrário de muitos, que nem
ouvem a comunidade, porque se fossem pra rua ouvir a comunidade, talvez
não tivessem eleito os deputados e esse governador, não vi a maioria na rua,
no bairro, onde representam, os nobres colegas deixaram o atual governador
ser eleito com 70% de aprovação, a verdade tem que ser dita, o que me deixa
feliz, que as escolas que estão aqui são compostas por mais de 200
professores e vejo só meia dúzia aqui.
Com a palavra o vereador Rock: Sr. Presidente, minha saudação especial a
todos os professores e mestres que sofreram e continuam sofrendo, porem
temos a democracia, um direito de todos, e vossa excelência está de parabéns
ao ordenar essa casa, gostaria de externar meu boa noite, ao meu amigo Gico,
meu amigo Giovani Lourusso, ao meu amigo guerreiro Becker, sempre uma
honra ao receber um companheiro de farda, que ele sabe do que eu estou
falando. Sr. Presidente, a Rua Engenheiro José Gilberto Egino da Costa, foi
recentemente recuperada, estive caminhando com o secretario Dirlei pela vila
Macedo, isso no sábado as 8 horas da manhã, tivemos o lançamento de um
projeto da pista de skate, na vila Macedo, equipamento de inclusão social, um
local adequado, onde vamos ter uma academia ao ar livre no futuro, uma pista
de caminhada, estivemos na associação de moradores da vila Macedo, onde o
senhor Reginaldo é o presidente, afinal de contas, moramos a 31 anos naquela
localidade, andamos na Rua Fortaleza, e hoje pela manhã vimos um veículo
atolado, até o assoalho do carro, pedimos a Sanepar, verificar com delicadeza,
temos pedidos da época de 2005, protocolado, quando trabalhávamos no
gabinete do então vice prefeito, Ademir da Rocha Jess, já fazíamos aquela
empresa estatal mista, graças a Deus, agora estamos garantindo 100% de
esgoto sanitário, mexer nas ruas agora, vai acontecer o que tem em muitas
ruas, o material vai ser desperdiçado, vai haver uma grande interferência da
Sanepar, é urgente a recuperação de umas ruas, mas seria chover no
molhado, por um primeiro momento, estamos aguardando o desenrolar dessa
situação da Sanepar, tenho certeza que o secretario Dirlei, da equipe do
prefeito marquinhos estará, resolvendo da melhor forma possível. Estive no
comercio do João Alberto, no comercio do Atílio, na vila Militar, hoje após as 17
horas estava caminhando naquela região e podemos conversar com algumas
pessoas que estão entendendo, e vão aguardar, é claro que é emergencial a
interferência, mas acredito que precisamos aguardar, para que não se
desperdice material público naquela obra, que logo a Sanepar vai remexer e
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vamos perder esse trabalho. Peço a Deus que nos ilumine e proteja sempre.
Boa noite.
Com a palavra o Vereador Miguel: Sr. Presidente, senhores vereadores,
primeiramente quero dar parabéns as palavras dos vereadores, porque esse
sim é um ato de democracia, infelizmente os professores não souberam se
segurar, Gilmar pode estar devendo mas é vereador, e tem que ser respeitado,
quero agradecer a presença de cada um que veio aqui, do nosso amigo
Marcelo do Guarituba, Jorge Ribeiro. Sr. Presidente quero ser bem claro,
existem erros, mas não podemos ser rasgados por pequenos discursos de
gestos financeiros que pessoas vem fazer aqui, jogando vereador contra
comunidade, isso não pode acontecer na casa de leis, se existe tem que ser
colocado no ministério público, tem que cumprir o regimento dentro dessa casa
de leis, eu me elegi vereador e quero respeito, a oposição tem que ser
respeitada, se não for ela, não existe democracia, simplesmente vão fazer um
cenário de guerra aqui dentro por causa do discurso de um vereador, isso
temos que refletir porque esse pequeno manifesto, muitos professores me
perdoem, mas não podem deixar acontecer isso, imaginem uma casa cheia, e
nos vereadores fazendo contra discurso, para embalar pessoas que nem
pensaram o que pode acontecer em uma ‘quebrança’, pode atingir um
vereador, uma criança, por isso temos que ter respeito com todos. O governo
federal tem que mandar recurso pra cá, crianças jogados na rua com tráfico de
droga, cadê o governo federal, cadê a escola profissionalizante, um abandono
generalizado no pais, no governo passado era uma lambança de assalto,
Piraquara mudou em segurança pública, a Sanepar leva R$200.000.000,00
(duzentos milhões de reais) daqui, complexo prisional, 10 mil detentos, não tem
contra partida ela não dá o que nós merecemos, o marquinhos é o nosso
maior representante e tem que executar as coisas, porque são todos
pagadores de impostos, é isso que queremos para a cidade, não vamos vir
aqui e jogar um contra o outro, que a cidade não precisa disso, claro que tem
erro no governo do Beto, erros no governo federal, claro que pode ter erro no
governo municipal, mas temos que acertar, não vir aqui pra puxar saco de
ninguém, respeito cada professor que está aqui, mas gostaria que os mesmos
me respeitassem, e quero agradecer a presença de todos, mesmo os que vão
me vaiar, pois vou estar ali fora junto com vocês.
Não havendo mais inscritos, agradecendo a presença de cada um dos
senhores e senhoras, dos professores e das pessoas que acompanharam de
suas casas, declaro encerrada a presente sessão. Para constar ____________
______________________________________ eu (Luiz Antonio Massuchetto)
lavrei a presente ata.
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