CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 18ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 3ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia trinta 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 vereador Miguel
Scrobot, 1º secretario Valdeci de Andrade 2º secretario Maicon Faria e a
presença dos demais vereadores: Adriano Cordeiro, Edson Manoel “Baianinho”,
Ernani Winter, 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 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
1º secretario vereador pastor Valdeci de Andrade que para fazer a leitura das
publicações, ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências
recebidos pela mesa das quais terão encaminhamento regimental. Lido os
requerimentos o Sr. Presidente agradece a presença dos amigos construtores
aqui presentes o pessoal do posto Caisara e da imprensa.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Disponho o tempo de quatro minutos,
com a palavra vereador pastor Valdeci: Senhor presidente, senhores
vereadores, senhoras e senhores que compõem esta casa ou via internet. Vou
começar agradecendo a Drª. Camila pelos trabalhos que ela prestou, fomos
informados que ela provavelmente não faça mais parte do quadro Santa Monica,
o pessoal gostava muito dela, uma boa profissional, queremos agradecer pelo
trabalho que ela fez, pelas amizades, atendimentos, uma profissional que
atendia a todos de igual forma, ela teve que sair até mesmo por questões de
salario, estivemos conversando com o Marquinhos sobre a possibilidade de ela
continuar, e a resposta foi que isso dependia somente dela, de qualquer forma
se ela não ficar, nós queremos agradecer, pois atendeu muito bem o pessoal do
Primavera, o bairro gostava muito dela, o nosso municipio perdeu um dos bons
profissionais se é que ela vai ir mesmo, fica nosso agradecimento pelo trabalho
prestado e pra onde ela for que ela continue sendo a mesma pessoa, atendendo
sem olhar a quem, nosso bairro ganhou com isso e agora perdeu, por
incompatibilidade de salario. Vou observar aqui, todos os requerimentos feitos
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nessa casa são parecidos, o vereador Eugenio solicitando lombada, se formos
em cada gabinete vamos encontrar as mesmas ruas já há dois anos solicitando
lombadas, essas ruas todas passaram pelo gabinete de alguem e isso mostra a
insatisfação dos vereadores, se dizem que temos que fiscalizar, nós cobramos e
pedimos atraves dos requerimentos solicitando pista de skate, lombada,
academia ao ar livre, se juntar todos os requerimentos de todos os vereadores
chega a passar de dois mil, teve uma epoca que dentro de um dia foram feito
mais de 100 requerimentos, observamos que nosso papel esta sendo feito mas
não temos o poder de executar, hoje recebi a visita ilustre de um cidadão que
disse ser reporter, ele foi na minha casa e de repente começou a falar sobre
caliça disse que eu tava jogando caliça, vou ter que continuar depois, fica mais
facil.
Com a palavra o vereador Jose Machado: Senhor presidente, vereadores e
comunidade presente, continuando a conversa do pastor Valdeci,
acompanhamos esse elemento, até ameaçando ele proximo a sua região, jamais
eu converso com um reporter, faltando etica para representar o municipio, o que
ele fez pro municipio é o invasor da serra do mar a qual hoje pedimos um
documento e queremos que a casa levante o que ele trouxe, fomos em uns 8
vereadores na serra e vimos o que essa figura fez no municipio de Piraquara, e
agora vem intimar um representante do municipio sendo que ele não sabe e não
reside em Piraquara, o Rock deu uma corrigida nele, falou em transitar e eu
assisti, não queria estar na pele dele porque eu não ia responder por mim, é uma
pessoa que vem envergonhar o nosso municipio, agora a pouco ele esteve
criticando o Rock, vem criticar amigos meus, é uma coisa que não cabe e da um
nó na gente, na sessão passada eu não pude estar presente, e falaram a respeito
que tem pessoas da imobiliaria aqui e que são picaretas, tem sim, assim como
lojas de carro, tudo tem o picareta no meio dos honestos, isso é o que eu falo a
respeito da sessão passada, mas falando sobre o pedido do vereador Gilmar
sobre o terminal de onibus e ele como um candidato a prefeito é uma vitoria que
conseguimos, não conseguimos uma linha de onibus em Piraquara. Termino nas
explicações pessoais.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos os vereadores, todos os
presentes, aos que nos acompanham pela internet tambem. Venho triste para
essa sessão por causa do abandono dos postos de saude na nossa cidade, não
tem medico, os moradores da Vila Macedo me procuraram insatisfeitos com a
falta de medicos na cidade, deixaram de depositar os recursos que levava cerca
de R$9.000.000,00 (nove milhões de reais) da nossa cidade e não pagam os
medicos, ficamos apenas com o programa ‘mais medicos’, mas parece que
estamos ao inverso em Piraquara e com o programa ‘menos medicos’, quero
que vá o recado a secretaria de saude e tenha a responsabilidade social com
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essa cidade porque aprovamos um orçamento que gira em torno de
R$38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais) da saude e pague os servidores
que trabalham nessa cidade, supra a necessidade de servidores para atender a
demanda da nossa cidade, Piraquara com mais de 100.000 habitantes e não ter
medico para atender a comunidade carente, aqui fica o recado a secretaria para
que de um jeito nessa situação, dinheiro para comprar marmita como fizeram
ano passado no valor de R$32.000 (trinta e dois mil reais) e terão que se explicar
ao Ministerio Publico, teve dinheiro, mas para medicos não temos recurso,
aplicar um programa no Caiçara foi instituido naquela unidade um plano federal,
encaminhei ao mesmo governo e quero saber onde foi levado o recurso desse
programa que foi instaurado na cidade, mais uma situação cabulosa porque fui
conversar com alguns servidores e nem eles sabiam que estavam escritos no
programa NASF(Nacional Saúde da Familia), mas o relatorio chegou em Brasilia
como se o programa estivesse acontecendo na cidade de Piraquara, vamos ficar
de olho para que a situação da saude diminua e tenha o que merece, estamos
repassando recurso e essa camara com todos os 13 vereadores em nenhum
momento cerciou o dinheiro da saude, no minimo deve dar atendimento a
população, fica um pedido para que façam oficios pedindo o ençaibramento da
Vila Macedo e Militar, uma vergonha, hoje a empresa de onibus disse que vai
tirar o trajeto da Vila Militar porque não tem condiçoes de trafegar o onibus lá, o
secretario de obras é uma mentira em Piraquara, quando ele deixa a cidade
chegar ao pé que esta, isso é uma falta de respeito, outra secretaria que recebeu
milhões de reais, vamos na Vila Militar, vou estar publicando fotos do ultimo ponto
de onibus, e dizem que essa cidade é humanizada, boa noite.
Com a palavra o vereador Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade presente e internautas, quero agradecer a Deus por mais esse dia
permitido para chegar nessa casa. Confesso que temos que respeitar a
democracia, mas temos que respeitar o que acontece dentro da cidade, quando
o nobre vereador fala que não tem medicos ele esta faltando com a verdade
porque até então temos medicos sim, a atual administração desse municipio não
vai aceitar nada que vem para manchar o nome dela, a rede nacional leva
milhões de reais dos municipio e não presta o serviço adequado, até então esse
prefeito tomou as devidas providencias de contratar outra empresa, o ministerio
publico já estava de olho nela e esse prefeito jamais vai fazer falcatrua, vi o
discurso do pastor Valdeci falando da medica do Santa Monica e ela não vai ficar
la para dar um passo, ela conquistou os municipes, o povo é carente e muita
gente esta precisando de uma palavra amiga e ela tem essa palavra, esses 10
medicos que fizeram a manifestação deles para não ficar no municipio e ganhar
R$11.000,00 (onze mil reais), devemos contratar mais medicos, e a empresa que
ganhou a licitação já esta trazendo eles para suprir as necessidades, a secretaria
de saude é uma das que mais trabalha, quando ela fez greve ? Enquanto isso,
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a secretaria da educação ficou 58 dias em greve, se pararmos um dia com a
saude, quantos vão morrer ? Ela tem que ser respeitada desde a ponta, não
pode continuar sendo tratada desse jeito, o discurso do vereador foi de oposição
sem conhecimento da atual realidade do nosso municipio e secretaria de saude.
Com a palavra vereador Mamede: Boa noite senhor presidente, vereadores,
comunidade presente. Os discursos começam a ficar caloricos, mas quero dizer
que se for a pessoa que estou pensando que afrontou o pastor Valdeci, eu estou
junto porque de fato a pessoa deve ser do meu partido e não me agrado com a
situação porque diante de alguns pré-candidatos presentes aqui nós vereadores
viramos uns monstros, não é facil estar aqui e as pessoas agem com maldade e
vem pro afronto, o vereador entra em uma unidade de saude e já vira um caos,
mas conte comigo Zé Machado porque estamos juntos nessa situação.
Concordo com o vereador Gilmar quando diz que a saude esta precaria no no
nosso municipio, não tem medico, não tem dentista, tem 10 mulheres com
problema de mioma e não temos solução, tem uma que esta quase entrando em
obto no Guarituba porque ela esta fragil do sangramento que esta sentindo, tem
mulheres que faz 2 anos que lutam contra essa doença, não precisa entrar em
greve pras pessoas morrerem, do jeito que esta as pessoas já estão indo, hoje
foi procurado remedio por 4 pessoas e não tem, nos sabemos que a saude esta
precaria no Brasil inteiro mas os administradores precisam tratar bem as pessoas
porque elas estão em um quadro muito critico e o único caminho que elas veem
é chegar no posto de saude mas chegam la e não alcançam, nada pra melhorar,
hoje fui procurado a pessoas que vão fazer um manifesto, alugaram um onibus
porque a maioria das pessoas vem do conjunto Madre Teresa de calcutá, em
relação ao manifesto ao posto Caiçara, onde esta precario, temos que fazer algo,
eu sei que a secretaria se vira mas precisamos fazer mais, temos varios casos
de tuberculose no nosso municipio temos ajudado as pessoas. Estamos
fechando 3 anos de prefeito, mas as ruas que tem o antigo prefeito foi quem fez.
Com a palavra o vereador Rock: Excelentissimo senhor presidente, nobres
vereadores, empreendedores do ramo da construção civil, toda a comunidade.
Quero parabenizar em relação a empresa Carcereri que presta serviço a
Sanepar, houve um erro por uma equipe dessa empresa na Rua Fortaleza da
Vila Macedo, causou transtorno para quem morra naquela rua, mas agora
chegou a hora de elogiar, em especial Dirceu Belão que com sua nova equipe e
estão trabalhando até as 22:00 hora, no sabado a tarde estiveram em um buraco
com aproximadamente 10 metros de profundidade, fica meu agradecimento para
esses funcionarios que deixam suas familias para num sabado a tarde ficar
dentro de um buraco correndo até risco de vida. Um internauta me questionou
porque cobro tanto da Sanepar, é simples, porque eles nos devem uma reunião
com o Munir, um funcionario de alto escalão da Sanepar levou um oficio dizendo
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que muito em breve teriamos essa reunião, estamos aguardando, a Sanepar
esta devendo a esse municipio proximo de R$100.000.000,00 (cem milhões de
reais), inercia da nossa procuradoria, deve correr atras, artigo 26 da constituição
do estado onde Nelson Justus colocou uma emenda que fala sobre o repasse
pela retirada da nossa agua. Amigo Zé Machado, não se preocupe com esse tipo
de gente, uma pessoa que precisa tirar a camisa, tem que se respeitar, pastor
Valdeci quero te parabenizar pela nobreza, o cidadão arrancou a camisa
mostrando aqueles musculos e vossa excelencia nem olhou para aquilo, não
invadimos aqui em Piraquara porque estamos aqui eleitos pela urna, a forma
mais digna de entrar em uma casa de leis e não invadindo serra do mar, gritando
na porta da casa dos outros, ficando nu, devia ser preso por ataque violento ao
pudor, o ministerio publico já esta tomando as devidas providencias e muito em
breve ele não estara mais entre a gente, nunca vi esse cidadão e não faço
questão de ver mas se ele quiser ir tomar um café comigo as 06:00 horas e me
acompanhar durante um dia de trabalho sera bem vindo, ele venha aprender
bons modos com os vereadores que sempre respeitaram a população
Piraquarense.
Com a palavra o vereador Miguel: Senhor presidente, vereadores, comunidade
presente, construtores, demais pessoas da comunidade, esse final de semana
eu fui procurado por algus produtores rurais a respeito de um rally que vão fazer
no meio rural, o rally vem sangrando as veias do meio rural engessando na sexta
feira das 19:00 as 21:00 horas, e no sabado das 09:00 as 18:00 horas, talvez
com duas paradas porque estão sabendo do abaixo assinado que protocolamos
na procuradoria publica do municipio, até quero agradecer ao Rock, Gilmar, Zé
Machado e Mamede por terem assinado, é facil fazer rally na frente da porta dos
outros, mas trancar uma via publica onde tem 50 mil litros de leite por dia para
sair, de repente comunicaram os produtores a moda bicho, impondo para que
fechem seus animais, não deixar as crianças sair as ruas, o direito de ir e vir é
de todos, querem fazer fazer rally peguem um terreno do governo façam pista e
façam rally, até a população vai gostar, mas no meio rurar corre varios riscos de
acidente, quero ver quem da prefeitura vai ser o responsavel por isso, se uma
criança ficar doente, uma mulher gravida precisar de atendimento, um cidadão
sofrer infarto vai ser atendido, se nem para dar conta da saude a prefeitura não
tem condições, sera que no dia do rally para fazer media com meia duzia de
pessoas do colarinho branco, então vão ter, sera que vão encher de policiais no
dia, os funcionarios do leite da fazenda esses dias foram todos amarrados e não
tinha policiamento, sera que pro rally vão convocar 50 policiais para proteger
meia duzia do colarinho branco, vão perder o dia de uma colheita por causa de
um rally, porque não fazem na porta dos que querem o rally, projeto de forma
impositiva e não passou por essa casa de leis, prefeito Marquinhos vai mal com
essas posiçoes de meia duzia de picaretas.
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Com a palavra vereador Adriano: Boa noite senhor presidente, vereadores,
municipes presentes, quero agradecer a todos que tiveram presente na festa de
Roça Nova, tivemos uma cavalgada cuja tambem queria agradecer a policia
militar pelo trabalho que prestou, é lamentavel mas vou voltar na situação que
persiste na nossa cidade, continuamos com o problema do lixo em terreno baldio,
temos entulhos proximo do fundo do hospital San Julian, existe um deposito ali,
vi uns comentarios no Facebook onde as pessoas pediam pro prefeito ir retirar,
mas deveriam saber que quem jogou o lixo não foi o prefeito, todos sabem que
passa coleta de lixo de duas a três vezes, na area rural o cidadão coloca sacos
de lixo e vai até a região do horto para jogar lixo, todos cobram um municipio
preservado mas a população deve fazer a sua parte, não são todos que jogam
mas as pessoas veem quem esta jogando e devem denunciar, ligar para a
secretaria de meio ambiente porque isso é crime, passei no domingo no horto e
novamente tinha televisão, cama, sofá. Quero fazer uma cobrança com relação
a area rural, fazemos hoje 30 meses de gestão e o secretario de obras me deve
uma rua que pedi para passar a maquina e eu espero que seja atendido ou então
vai ficar para a proxima gestão, sabemos que o produtor precisa escoar a sua
produção e eu estou com um pedido que não esta sendo atendido, novamente
estou cobrando e espero que não tenha que cobra mais um mês, teve um dia
que o produtor teve que deixar o caminhão na estrada porque não tinha como
entrar na sua propriedade.
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
pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: todos presentes, com a
ausência do vereador Erondi Lopes, justificada.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
086/2015: que assim o fez, Processo 086/2015 projeto de lei 074/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
2.379.754,68 (dois milhões trezentos e setenta e nove mil setecentos e cinquenta
e quatro reais e sessenta e oito centavos) 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 074/2015.
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Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento programa
vigente no valor de R$ 2.379.754,68 (dois milhões trezentos e setenta e
nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)
e da outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
087/2015: que assim o fez, Processo 087/2015 projeto de lei 075/2015,
iniciativa do vereador pastor Valdeci: dispõe sobre , altera o artigo 7º da lei
1.127 conforme especifica. 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 esta aprovado em 2ª discussão o projeto de lei 075/2015. altera o
artigo 7º da lei 1.127 conforme especifica.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
088/2015: que assim o fez, Processo 088/2015 projeto de lei 076/2015,
iniciativa do vereador Rock: dispõe sobre , altera o artigo 37º da lei municipal
1198/2012 conforme especifica. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr.
Presidente especifica que o projeto tem emenda: solicita ao 1º secretario para
ler a emenda, que a leu .A emenda esta em discussão, esta em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem,
aemenda esta aprovada. 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 esta aprovado em 2ª discussão o projeto de lei
076/2015. altera o artigo 37º da lei municipal 1198/2012 conforme especifica,
incluindo a emenda.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Disponho de cinco
minutos. Com a palavra o vereador pastor Valdeci: Senhor presidente,
senhores vereadores, voltando na questão do vereador Rock, nesse aspecto
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percebemos que o Baianinho tem razão na questão do Marquinhos estar
prontamente para atender, e para esse projeto ir para frente, sabemos que é do
executivo mas damos preferencia para essa casa, a parceria é importante e
vemos que de qualquer forma ele estava disposto a corrigir ou alguma forma
complementar isso, de fato o Marquinhos tem que participar desse momento e
agradecer a ele nesse aspecto. Como estava dizendo a respeito daquele
cidadão, quero dizer que o Zé Machado, Rock, Mamede pela sensibilidade e
companherismo, e dizer que esse cidadão que se diz reporter, quando peguei
algumas caliçar e graças a Deus que tem caliças ali porque são elas que
colocamos para melhorar as ruas, ele não foi fazer uma reportagem para
agradecer pela Rua das Americas onde estava um banhado, não foi ninguem
agradecer, esse cidadão teve a coragem de simular como se estivessemos
agredindo ele, quando ele percebeu que na nossa casa, alguem fez uma
denuncia de mal carater, essa pessoa que supostamente fez a denuncia foi
malandro e a intensão não foi a caliça e era para provocar, nem sei quem é esse
cidadão, ele foi e quando percebeu que na minha casa não tinha caliças e estava
no outro vizinho ele ficou desesperado, partiu para agreção, a parte da ameaça
ele não filmou, e quando ele tirou a camisa fiquei pensando, e o pessoal que
passava ficou falando sera que ele bebeu alguma coisa, mas o que ele queria
fazer era denegrir a nossa imagem, quero ate deixar um desafio para que ele
fosse la nas ruas que arrumamos, onde ninguem foi agradecer, mas mandam
um cidadão com não sei qual intensão para fazer aquele tipo de coisa, e quando
viu que não tinha jeito ele partiu para agreção, mas não precisa desse tipo de
coisa, não conheço ele mas que Deus tenha misericordia dele, até falei para ele
ir em todos os lugares e fazer denuncia, como vou chegar em um lugar e fazer
denuncia porque quem garante que esse cidadão não contratou a suposta
caçamba para colocar, o nosso povo paga imposto, olha a situação das ruas,
sabe quanto custa uma caçamba ? R$180,00 (cento e oitenta reais) já imaginou
se fosse contratar uma para cada ? Ele queria que eu denunciasse todo mundo,
não é meu papel, eles confundem, fiscalizar com ser dedo duro, fiscal tem o
urbanismo e a prefeitura, agora imagina se 6 fiscais vão dar conta do municipio,
pesso que os cidadões tomem cuidado com esse reporter que esta denunciando
porque coloca um pouco de calista na frente da sua casa, que a gente esta
usando para arrumar as ruas, fiquei sabendo que ele quer ser candidato a
prefeito, fica um alerta aos cidadãos.
Com a palavra vereador Adriano: Senhor presidente, pesso a autorização para
me ausentar pois tenho uma reunião e já estou um pouco atrasado.
Com a palavra o vereador Rock: Senhor presidente, quero fazer um
agradecimento especial a um amigo que conheço de longa data e que cada dia
que passa eu respeito mais, trata-se do servidor da casa, Evandro Rocha, esse
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menino é um lutador, foi criticado nas midias mas estou devendo um grande favor
a este futuro grande jurista. Retornando na questão das unidades de saude,
temos um problema na Vila Macedo com um nobre doutor que esta nos
deixando, os valorosos profissionais da area de saude não estão podendo ficar,
essas pessoas doam quase 10 anos da vida, livros carissimos, investimento alto,
dedica proximo de 20 anos só ao estudo para conseguir um diploma de medico,
tem que ser remunerado sim, não estou questionando se o cidadão saiu porque
ganha pouco mas ele investiu para ser um grande profissional, na UPA de
Curitiba faleceu uma senhora, hoje tem mais um video de uma cidadã com
convulsão na frente da unidade de saude em Curitiba, temos um futuro negro se
não abrirmos o olho agora, seja por confiança, qualquer instituto, qualquer
empresa terceirizada, gostaria que fosse por concurso mas infelizmente temos
visto salario de medico de R$4.000 (quatro mil reais) é um absurdo, as vezes a
pessoa vem de longe, medicos do nosso municipio vão trabalhar para fora, os
medicos devem ser vistos com outros olhos, o prefeito vai trabalhar para isso, a
secretaria de saude não sei o que vai fazer mas é urgente, porque os medicos
estão abandonando nossas unidades, a questão do hospital as pessoas me
cobram isso, claro que é dever do municipio manter a saude basica, mas tambem
é dever do estado, esse hospital era particular e faliu por ingerencia, foi embora
o secretario, ele tem os melhores planos de saude, respeito a familia desse
medico, mas acabou, ele foi embora, a UPA tem feito um trabalho maravilhoso,
a questão dos medicos é urgente, antes que alguma coisa venha acontecer na
nossa cidade, é impossivel entender o que esta escrito nas receitas, o pessoal
não sabe como toma o medicamento porque não consegue ler e o atendente da
farmacia tem que ser um tradutor para entender as receitas, pesso carinho nessa
situação. Trafegar, transitar ou andar, um reporter que arranca a camisa e fica
com cara feia, ele não conseguiu tirar o pastor Valdeci do serio, parabens.
Agradeço aos construtores nossos amigos, a lei a partir da publicação já estara
valendo, muito obrigado, quero pedir a Deus que nos proteja e ilumine sempre.
Com a palvra o vereador Zé Machado: Senhor presidente, vereadores,
comunidade aqui presente, primeiramente quero dar os parabens ao Evandro,
um amigão que nos ajuda aqui na casa que Deus o ilumine nessa caminhada
dele. Hoje de manhã teve um panelaço, não pudemos estar la, é um pecado a
doutora Camila, mas conversamos com a secretaria de saude e ela só saia se
quisesse, Dr. Camilia todo mundo mundo gostava dela, ninguem queria que ela
saisse de la, esperamos uma melhora na saude, ela não saiu por causa de
salario, porque se ela fosse ganhar ia ganhar mais do que ela estava recebendo
antes, é problema que tem que acertar no municipio e contamos com a ajuda da
proxima firma que venha a trazer a Dr. Camila novamente. Vereador Miguel,
estivemos falando sobre o rally, que já esta nas mãos do produtor, o meio rural
não deve pagar por certos erros de pessoas no municipio de Piraquara, o
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vereador Adriano acabou de falar sobre o policiamento na cavalgada, parabens,
mas agora envolver 100 policiais para estragar as ruas do municipio, para
segunda feira onde não temos quase ruas, temos que concertar as ruas onde o
rally vai passar sem trazer nenhum beneficio, agora fica na mão do promotor, e
que venha a defender a população do meio rural, para nos não resta mais nada,
fizemos o pedido, o promotor vai decidir o que podemos fazer para salvar aquele
povo. Vereador Mamede, uma falta de sorte sua, ter um elemento dessa
qualidade no seu partido, veio a agredir um vereador no municipio de Piraquara
e imitar o rambo, tirar a camisa para se fingir de reporter, é vergonhoso pro
municipio de Piraquara um vereador ter que passar o que o Valdeci passou, esse
invasor de terras que invadiu a serra do mar onde esta matando cavalos, cabritos
que comem até 5 metros de altura, ele sobe na arvore para comer, então a serra
do mar esta morta por esse tipo de elemento que veio criticar o municipio, uma
boa noite a todos e que Deus acompanhe para suas casas.
Com a palavra vereador Ernani: Senhor presidente, nobres vereadores,
comunidade aqui presente, boa noite. Gostaria de estender um convite aos
nobres vereadores que agora na proxima quinta feira estaremos com uma
comitiva em uma reunião em Curitiba, para organizar em relação a semana de
doação de sangue e medula ossea que acontecera em Piraquara, essa lei foi
implantada ano passado, uma lei de minha autoria onde esta homenageando um
menino chamado Gustavo onde infelizmente ano passado veio a falecer por
causa da falta de doação de medula, quero convidar os vereadores e estaremos
saindo aqui de Piraquara as 10:30 da manhã para conversarmos, esse convite
fica a cada um de vocês, para que possamos juntamente com a secretaria de
saude fazer uma parceria com o HEMEPAR para trazer o onibus movel para
Piraquara fazer coletagem de sangue, sabemos que o banco de dados de
medula entra no banco nacional e depois internacional até achar um doador
compativel, recentemente tivemos uma pessoa em Curitiba que recebeu a
medula do Estados Unidos, é um projeto que vem a salvar vidas, vamos precisar
da ajuda de cada um deles. Muito obrigado, boa noite.
Com a palavra vereador Gilmar: Hoje dia 30, daqui 10 dias estaremos
comemorando uma lei municipal eleita nessa casa, lei de minha autoria, para
que todas as agentes sejam valorizadas e o executivo dessa cidade pague o
adicional que retirou delas, pagaram o piso nacional o qual fizemos a mensão
nessa casa e a insalubridade foi descontada, ficaram sem receber, é uma falta
de respeito, vejo a saude perdida nessa cidade e quando sobe um vereador aqui
e diz que eu estou mentindo e que tem medicos nos postos, não sei o que é
verdade nessa cidade quando se fala da saude, temos valorosos funcionarios na
ponta e muitas vezes sofrendo, os moradores insatisfeitos pela falta de
atendimento são agredidos. Alguns dias atras eu denunciei o programa NASP
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de apoio a familia, nós somos inscritos nesse nucleo pela modalidade 1,
recebemos R$20.000,00 (vinte mil reais) mensal, e esse programa tem a
gerencia no posto de saude Caiçara, o dinheiro é repassado mensalmente desde
2013, fui ate alguns funcionarios e percebi que os inscritos nem sabiam que
estavam, e nós estamos fornecendo relatorio de trabalho executado a dois anos,
como a secretaria de saude fornece um relatorio do qual o funcionario inscrito no
programa nem sabe que estava inscrito, algo que me causa espanto porque o
recurso esta entrando, temos profissional do centro de triagem inscrito no
programa e não sabia, temos assistente social inscrito no programa que não
sabia, temos profissional de educação fisica inscrito e que não sabia, entre
outros profissionais, me causa espanto a nossa cidade adotar um programa
nacional e não dar conta, e então vem comunicar ao vereador Gilmar que estou
falando besteira, prove que isso funciona e então eu me calarei, a saude de
Piraquara vai de mal a pior, temos um posto 24 horas que leva mais de
R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) por ano, e o nosso posto
que deveria estar em funcionamento na Rodovia João Leopoldo Jacomel não sai
de estruturas abandonadas, não interessa se estão insatisfeitos com a minha
fala, sou vereador e participo da democracia nesse pais e esse é o papel do
vereador, fiscalizar, tenho feito isso com cabeça erguida e não sou parte desse
governo, basta ir na Vila Macedo e Militar, pontos de onibus abandonados,
bueiros com pedaço de pau dentro para que o onibus não passa, então vão me
dizer que as coisas vão bem ? Mais de 140 cargos comissionados levando
R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) da nossa cidade, com esse dinheiro
imagine quantas casas fariamos, mas hoje estamos enfrentando pelegos com
cargos comissionados nessa cidade, obrigado, boa noite, que Deus ilumine a
todos.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Senhor presidente, nobres
vereadores e comunidade presente, quando eu falo é porque tenho base, não
sou papagaio, falo e assumo, tem medico sim no posto de saude, tem no Caiçara
medico e dentista, oposição deve ter e ser respeitada jamais vou desrespeitar
alguem, mas tambem não posso admitir que as pessoas desrespeitem os
profissionais da saude que estão trabalhando, isso é inaceitavel, aqui nessa casa
não tenho amigo e nem inimigo mas sim o compromisso com a verdade, passou
disso é profecia maligna. Quero agradecer ao cidadão honorario dessa cidade,
confesso que estava com saudades, ao Fontoura, e todos os presentes, quero
dizer que quando eu falo é a verdade, quando alguem sobe aqui e diz que o
prefeito em 3 anos não fez nada ele esta faltando com a verdade, 2 anos e 6
meses que esse governo esta no poder, não posso admitir que alguem suba
nessa tribuna e fale que o governo tem 3 anos de mandato ou eu estou louco ?
Arrumem um especialista para mim, temos que arrumar um psiquiatra pras
pessoas que sobem e dizem que o governo tem 3 anos, me amarrem logo de
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uma vez e não me deixem vir nessa sessão, não é possivel, pode ser que esses
que sobem que o prefeito tem 3 anos de mandato, deu 6 meses de carencia a
ele, quando o Gilmar fala que denunciou o ministerio publico, eu acredito, se o
senhor denunciou, eles vão procurar as informações, o ministerio publico propõe
ação contra vereador de Piraquara, Sr. Gilmar Cordeiro acusado de usar as
estruturas da casa, digo pra voces que esse ministerio publico nunca vai faltar
das investigações a qual eles tem feito, ele tem competencia, tem base juridica
para fazer o processo andar, se tem uma instituição seria nessa cidade, uma
dessas é o ministerio publico, esse prefeito e os vereadores vieram para fazer a
diferença, a secretaria de saude é uma das melhores que tem dentro do
municipio e os profissionais tambem, tem muita gente que leva pelo lado pessoal,
e não posso admitir isso, pois temos que levar pelo lado profissional, não é a
medicação que esta no Caiçara que se prestar continua, se não prestar o prefeito
tem que cortar o pescoço mesmo, mas não podemos fazer um cavalo de guerra
com aqueles profissionais que trabalham com dignidade, nós precisamos
respeitar, porque eleição é de quatro em quatro anos e nós continuamos
morando na cidade, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores e comunidade
presente, eu vejo que a democracia é isso, um puxa para o lado outro puxa para
outro lado mas a verdade é única, acho que o prefeito Marquinhos tem que dar
uma melhorada, e começar fazendo um choque de gestão na maquina publica,
amanhã vou estar na terceira promotoria por serviços no Araçatuba não
prestados, já daqui uns dias vou estar novamente por denuncias do transporte
escolar e quero dizer tranquilo para todos os vereadores, o Marquinhos esta se
perdendo, não sou contra esse rally mas tem que ter respeito, pessoas que não
respeitam um produtor rural não merecem meu respeito, esses que cairam de
paraquedas e estão achando que vão impor as coisas nessa cidade, vão se dar
mal, como agora vieram retirar uma assinatura, a maquina publica tem que ter
um cuidado e quem vai gerir a maquina publica tem que ter respeito, a posição
do Baianinho é democratica pois ele foi eleito pelo povo e tenho que respeita-lo,
a posição do Gilmar eu devo respeitar, mas o Marquinhos tem que respeitar essa
casa de leis, não adianta mandar alguem com uma postila debaixo do braço
achando que vai gerenciar pois estão enganados, já no projeto da educação se
gastamos nesse plenario porque vieram com projeto impositivo nessa casa de
leis e a verdade tem que ser dita e isso o Baianinho estava junto quando fomos
discutir, fomos conversar com a secretaria de educação pelo ato democratico e
não teve conversa, fazem o rally impondo porque nenhum vereador dessa casa
sabia, porque se soubessem teriam falado uma sessão antes, jogaram um folder
como se fosse instigar, isso é vergonhoso, em uma casa de leis que representa
os piraquarenses, tem o poder de saber o que acontece na cidade, as ruas do
meio rural estão destroçadas, porque essas pessoas que ganham salario para
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se manter no poder foram conversar com dois ou três produtores impondo que
cuidam dos animais e que avisam os amigos com carro e viatura da policia militar,
o processo esta na mão do promotor, mesmo que ele não entenda, nós fizemos
nosso papel, porque vi pessoas chamando meia duzia de ‘agricultorzinho’ estão
enganados, tem gente de familia que veio da terra trabalhando e merece o
mesmo respeito de qualquer empresario que veio fazer o rally aqui, ou melhor,
merece muito mais respeito, fazem o rally em um dia de sol e atrapalha a safra,
faz um rally no dia de chuva arrebenta mais ainda as estradas, e o cara vai sair
com o caminhão do leite de que jeito no outro dia ? Sera que não pensam, ou
sera que estou errado, não pode aproveitar o horto e fazer uma pista, eu fui
chamado e vou fazer meu papel, o Marquinhos precisa urgente fazer um choque
de gestão e respeitar a casa de leis, se ele respeita não quero entrar no merito,
mas manda pessoas aqui impondo papel, seria só, uma boa noite a todos.
Com a palavra vereador Mamede: Nobres companheiros o discurso aqui é
caloroso, imagine se não fosse pessoal, Gilmar ? Acho que a verdade tem que
ser dita, se o povo traz uma situação no posto de saude e nós trazemos e de
certa forma é colocado como mentiroso, então a população é mentirosa, os
eleitores do Guarituba são mentirosos, eles que estão se queixando dos postos
de saude e nos procura, o vereador aqui é porta voz da comunidade, esta la
todos os dias, estou no Guarituba quase 24 horas ainda escutando pessoas
falando que o vereador não faz nada, todos aqui trabalham, atendem a
comunidade e fazem seu papel e se não tem medico, é porque não tem na hora
que precisa, esses dias estive no Caiçara com uma pessoa passando mal e disse
que precisava de ambulancia, então o atendente falou que não tem ambulancia,
sendo que a ambulancia estava estacionada na frente do posto, respeito todos
os funcionarios do Caiçara, tenho amigos, um enfermeiro competente que foi
acusado de algo que não fez e trabalhava no Caiçara, então estamos aqui
escutando a população, trazemos a verdade para esse lugar e as vezes ela dói
porque tem gente que não quer ouvi-la, quem esta gritando é o povo do
Guarituba, povo da Vila Macedo, gritando para quem esta dando ouvido para
eles, e nós escutamos elas pedindo socorro, a verdade é essa, não estou
acusando funcionario nenhum, só estou dizendo que esta mal, ontem a
ambulancia no Guarituba ficou para la e para ca atendendo, não sabia o que
fazer, começou as 05:30 da manhã a andar pelo Guarituba com a sirene ligada,
esta acontecendo alguma coisa, sabemos que tem bons profissionais, motoristas
que prestam socorro as vitimas, fazem papel até de enfermeiro auxiliando a
situação, a saude esta ruim e não existe nenhum vereador faltando com a
verdade nessa casa de leis, nós escutamos a população, o vereador tem a
prorrogativa de vir aqui e falar. Obrigado.
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Com a palavra vereador Eugenio: Boa noite senhor presidente, vereadores,
comunidade presente, hoje quero dar meu boa noite aos meus assessores e
assessoras, boa noite a todos. O meu acessor Evandro quando chegou aqui no
começo todo mundo criticava e eu falei, vamos provar o contrario, ele vai estudar,
ele é um orgulho. Estive hoje de manhã no posto Primavera, é uma indignação
de cada um, foi marcado uma reunião novamente, teve reportagem, bate panela,
a indignação deles é que a medica não pode sair de lá, mas acho obvio, ela não
é só uma medica, é uma amiga do pessoal, eu fui lá e fiquei do lado deles, assinei
o abaixo-assinado, porque quem me elegeu foi o povo, o que acontece é que a
empresa saiu porque foi denunciada, mês de abril não pagou o salario, essa
outra empresa só paga o valor, não tem desconto e nem decimo terceiro, esse é
o complo dos medicos para que paguem essa diferença e eles permanecem,
vereador Mamede fala que chega no posto e não tem ambulancia e ele sabe que
foi atendido, chega no posto Caiçara e atendem com maior carinho, tem medico
sim, chega o vereador dizer que não tem, os funcionarios fazem de tudo para
atender certo, to acompanhando, sempre estou nos postos. Quantas ruas eu
andei, tem muitas que estão ruim, mas estamos fazendo requerimento e pedindo
lombada, mas chegar la e dizer que ta faltando medico é facil, oposição é dessa
forma mesmo, o prefeito pode fazer tudo, mas a oposição quer sair por cima e
descer a lenha, os serviços que estão sendo feitos não esta sendo visto. O rally
foi cancelado na sexta feira, não vai sair, o rally não vai existir, o Maicon estava
junto na hora que foi falado em Curitiba que foi cancelado. Pastor, já pensou o
Daniel Pinheiro sendo prefeito dessa cidade, ele vai acabar com serra do mar e
tudo, não tem nem postura para ser prefeito, então espero que ele tenha respeito
pelo senhor, boa noite a todos, muito obrigado.
Não havendo ninguem mais inscrito, só fazendo mais um comunicado que
amanhã as 09:00 hs havera a reunião das finanças, e a CCJ para a tarde.
Agradecendo a todos que vieram meu muito obrigado a câmara de Piraquara se
sente honrado com a presença de todos vocês, lembrando aos vereadores que
na quinta feira as 09:30hs havera reunião extraordinaria. Obrigado aos
internautas, muito obrigado a todos, esta encerrado essa sessão. Para constar
_______________________________________ eu (Luiz Antonio Massuchetto)
lavrei a presente ata.
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