CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 10ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, quatro de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às
dezenove horas de Brasília, com a presença da mesa executiva sob a
Presidência do vereador Josimar Froes, Vice-Presidente vereador Miguel
Scrobot, como 1º secretário vereador Pastor Valdeci e 2º secretário vereador
Maicon Faria e a presença dos demais vereadores, Adriano Cordeiro, Edson
Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luís
Cordeiro, José Eugênio Huller, José Machado, Sidnei Cesar 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 bênçãos de
Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do regimento interno. Após
informou que a sessão será transmitida ao vivo pela internet, a mesa executiva
convidou o vereador Mamede para fazer a leitura da passagem da bíblia, que
assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo a presença de todos, e convida para
fazer parte da mesa os suplentes a vereador Vandinho, e João Carlos, o ex
vereador Irone, o futuro vereador Jean Galvão, e pedindo para se inscrever para
a sessão e fala que a ata da sessão anterior está publicada no Diário da Câmara
e no site para conhecimento dos vereadores. A ata está em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem a
ata está aprovada. Agradecendo a presença de todos os presentes.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao 1º
secretario vereador Pastor Valdeci para fazer a leitura das publicações, ofícios,
requerimentos, pedidos e informações e correspondências recebidos pela mesa
das quais terão encaminhamento regimental, que assim o fez.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
pastor Valdeci: Sr. Presidente, vereadores, senhoras e senhores, gostaria de
saudar a todos os candidatos eleitos, até que saia a diplomação, de fato não
somos, mas pela urna já chegamos aqui, agradeço a todos os colegas desta
casa, fizemos uma legislatura transparente, espero que não haja nada a
esconder, tenho certeza que não há, mesmo sendo vereadores tem coisas que
não temos conhecimento porque a presidência é fechada, torço que está
presidência tenha realmente cumprido, acredito que sim, passou por Gilmar,
Erondi e agora Josimar, tenho certeza que cumpriram o papel, quero agradecêlos pela oportunidade que nos deu, na pessoa do Erondi encontrei uma amizade
boa, companheiro, presidente realmente de pulso, o Erondi foi bom para nossa
câmara, Gilmar cumpriu seu papel como presidente, exerceu enquanto estava
na cadeira aquilo que tinha que exercer, as circunstancias deram suas voltas,
mas no púlpito geral não temos do que se envergonhar, quero aproveitar o Rock,
de coração, tivemos uma câmara discutida, tempo caloroso em algumas coisas,
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isso foi bom porque a cidade ganhou, fizemos um bom trabalho, quero dizer que
gostaria que todos voltassem, mas toda eleição alguém fica e alguém vai, mas o
Rock não perdeu, sincero, trabalhador, coerente, de posição, palavras muito
bem colocadas, Ernani trabalhamos juntos, acompanhamos seu trabalho e os
demais vereadores que cada um teve sua participação, não me queixo de
ninguém, cada um defendia uma parcela da comunidade, agradeço a todos
vocês, essa hora é difícil porque ficamos com o coração apertado, a gente que é
pastor, criamos um vínculo, temos um coração mole, mas independentemente
do que cada um pensaria, agradeço inclusive pelo respeito de cada um, foi
importante para levarmos bem nosso trabalho, sei que a vida continua, a vida
não para, aqueles que vierem agora vão se fortalecer, isso nos deixa tranquilo
porque agora todos os vereadores respondem solidariamente com o presidente,
deixo um voto de aplausos para o Erondi por ter vencido este passo, isso mostra
que nosso trabalho foi bem feito, seria isso, obrigado.
Com a palavra vereador Eugenio Huller: Boa noite Sr. Presidente, vereadores,
comunidade, quero cumprimentar o presidente do partido, dono do partido Laldir,
meu filho Ademar, cumprimento o Josimar e a Erica, enfim, todos os presentes,
hoje só tenho que erguer a mão para Deus e agradecer por tudo que foi feito
aqui dentro, cada trabalho, cada um aqui teve respeito, independente de
coligação, adversário, eleição complicada, todos trabalharam, não foi fácil para
ninguém, mas agradeço a Deus em primeiro lugar e a todo o pessoal, liderança
que compôs junto comigo, Denílson, Tiago, toda a equipe, que Deus abençoe.
Como o pastor já frisou, foi uma câmara calorosa em certos momentos, mas
todos somos parceiros, sinto por muitos companheiros não voltarem, realmente
estávamos acostumados, mas a campanha é assim mesmo, não é fácil, quero
que Deus abençoe esses vereadores novos, que nós possamos nos entender e
fazer um bom trabalho, quem ganha é a cidade, se os vereadores não
trabalharem, o negócio pega, acredito que são pessoas decentes, vão prestar
um bom trabalho, é complicado, quero que cada um raciocine e preste um bom
trabalho, seria isso, obrigado.
Com a palavra vereador Mamede: Sr. Presidente, vereadores, é um pouco
confuso, mas quem sabe na próxima, quero desejar sucesso aos novos
vereadores e dizer que foi uma campanha bacana para um lado, passar por
essa casa de leis, processo eleitoral para chegar aqui não é fácil, sabemos o
que aprovamos aqui, pela experiência que adquiri nesta câmara, levarei comigo,
não sabemos o futuro daqui 4 anos, creio que as pessoas que vão entrar aqui, já
estão articulando a prefeitura, vamos ver o que acontece, espero que o prefeito
tenha o punho firme, que a cidade ande e não seja engessada, nós como
vereadores, tenho certeza que temos carimbos, nomes em várias obras que
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foram entregue para esta cidade, essa câmara tem a marca em colégios,
parque, espero que os nobres vereadores também tenham essa sorte, pensam
que a política é fácil, eu digo que é difícil, a não ser que você seja um magico
muito bom, fico feliz por cada um que ganhou e cada vereador que foi
companheiro, tivemos algumas divergências, faz parte, agradeço, temos 3
meses pela frente, temos trabalho, ainda estamos vereador até o dia 31 de
dezembro, quero agradecer a população que acredita no nosso trabalho,
aquelas pessoas que não se entregam por alguém que bate em sua porta dando
algo, talvez a biometria tenha deixado a desejar um pouco, ou a crise, mas para
o bom entendedor, meia palavra basta, seria isso, obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade, quero desejar boa noite, mas primeiro agradecer a Deus pela
oportunidade de estar aqui, quero agradecer a presença do nosso presidente,
Rivas, presidente que nos ensinou a andar junto ao PHS, humilde, sempre olhou
para todos com igualdade, mostrou o porquê é presidente deste partido e o
porquê assumiu meu lugar como o presidente do partido, muitos pensam que ele
é Deus, mas tem uns que tem certeza, para nós, isso é apenas uma mosca que
não faz diferença nenhuma, quando entrei nesta câmara e disse nesta tribuna
que jamais na minha vida voltaria para esta casa de leis a partir do dia 31 de
dezembro como vereador, minha palavra tem poder debaixo do poder do senhor
Jesus Cristo, não voltarei vereador a partir do dia 31 de dezembro, nossa
palavra tem poder de abençoa e amaldiçoar, tem uns hipócritas que acreditam
ser dono da verdade, mas confesso a todos nesta noite que fizemos um bom
trabalho nesta câmara, não deixamos de honrar o papel de vereador aqui dentro,
Rock, que Deus te abençoe e proteja por tudo que você fez nessa cidade, tudo
que aprovou, votou, não conseguiu a reeleição mas Deus tem algo de melhor
para ti, Ernani você foi um vereador que mais me emocionou em uma lei que o
senhor apresentou aqui, Lei Gustavo Calonga, aquela lei foi uma que se o povo
olhasse para essa lei, o senhor teria o direito de voltar aqui e sentar nessas
cadeiras ano que vem, Scrobot, vossa excelência foi um defensor dessa cidade,
defensor das aguas que correm nas nascentes, ajudei em algumas ações dentro
desta casa, o senhor merecia voltar aqui dentro, mesmo quando o senhor virou
posição aqui dentro, mas você fez o seu papel, Adriano, todas e outras situações
que ocorreram aqui, o senhor merecia também, tudo que aconteceu, você teve
participação, o senhor compartilhou tudo que o governo mandou para esta casa,
Sr. Presidente, gostaria de concluir, Erondi, conduziu a presidência desta casa, o
senhor escolheu não voltar mais vereador, os motivos só o senhor sabe, mas
admiro seu trabalho, Mamede prestou o serviço, virou posição mas temos que
respeitar, o senhor votou em todos os projetos pro crescimento desta cidade,
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tudo que o senhor fez, Deus sabe das suas ações, Baianinho, veio para esta
casa para fazer a diferença, não tive êxito de voltar para essa casa, não era o
desejo do meu coração, sai para ajudar o nosso querido prefeito da cidade,
semana passada, na terça-feira, tinha alguém sentado por aqui, quando disse
que esse prefeito era o melhor, alguém deu risada de mim, mas hoje não teve
coragem de sentar aqui para ouvir, ele veio falar que o Marquinhos não ganharia
e eleição e cairia no chão, mas ganhamos, Eugenio, com todo respeito, o senhor
não precisa ter pena de mim, não sou filho de rato para terem pena de mim,
quando alguém tem pena, é porque o outro é um miserável, essa palavra não
aceito, quero também dar os parabéns ao Josimar, fez um excelente trabalho na
casa, teve o êxito de ser vice-prefeito sem precisar medir esforços, porque se o
Marquinhos pegasse um cachorro sarnento para ser seu vice, ele seria, mas isso
não serve para o senhor, quero desejar a todos boa sorte, pastor Valdeci com
sua reeleição, que Deus abençoe e que o vereador Vandinho, gostaria de dizer,
essa casa vai estar bem representada, com mais de um advogado aqui dentro,
seria isso, obrigado.
Com a palavra vereador Miguel Scrobot: Sr. Presidente, vereadores,
primeiramente quero parabenizar ao nosso presidente pela eleição, isso é
democracia, parabenizando o Marquinhos e o Josimar, parabenizo ao Vandinho,
Jean Galvão, enfim, todos os vereadores que se elegeram, o povo escolheu e
eles vão estar aqui pelos próximos 4 anos, quero agradecer ao Ironi que foi meu
companheiro nesta eleição, Thiaguinho, Débora, estiveram comigo andando nos
bairros, foram as pessoas que me acompanharam, o povo me escolheu dar 482
votos, quero agradecer por eles, não foi minha derrota, foi vitória, não é fácil ficar
aqui 4 mandatos defendendo a cidade, fiz meu papel, vou com a consciência
tranqüila para casa, tomara, Eugenio e Valdeci, vocês e os novos que vão entrar,
precisa de tranquilidade, espero que vocês façam a diferença, tem a concessão
da água, suma importância para a cidade, tomara que o Marquinhos reflita e
converse com os vereadores a liminar e consigam dar para Piraquara uma
dignidade, não só taxa e não ter geração de emprego, não sou eu que perco, é a
cidade, filho de todos, por isso fico alegre, o povo achou que deveria votar em
outras pessoas, entendo, mas fica uma esperança, se essa liminar não vir esse
ano ainda, os vereadores reflitam, independente das divergências, quem fica nas
redes sociais xingando é porque não tem o que fazer, não pensa no futuro,
enquanto essas pessoas ficam xingando os vereadores, a hora deles vai chegar,
a hora deles pode ser que não seja boa, a minha esta tão boa, vou voltar a
trabalhar, sou trabalhador, não sou igual as pessoas que ficam o dia inteiro
xingando os outros, esse tipo de gente, são ratos da mais baixa qualidade, digo
para cada um, os que estão indo embora, as divergências são normais, por isso
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existe democracia, a cidade tem que ser discutida, se o prefeito no mandato
passado não conseguiu gerir a máquina pública de maneira coerente, critiquei
várias vezes, tomara que ele repense, estão aqui os novos vereadores para
cobrar, são 110 mil habitantes que ficarão soterrados, estamos no maior índice
de desemprego na cidade, pessoas que visitei falando que estão com talões de
luz e sem emprego, essa é a Piraquara que o prefeito não discutiu, não trouxe
promotor do estado, independente se são esses que ficam em rede social
discutindo, mas são filhos de Piraquara também, seria isso, termino nas
explicações pessoais.
Com a palavra vereador Adriano: Boa noite a todos, munícipes, vereadores,
gostaria de começar a minha fala parabenizando a câmara pelo trabalho, muitos
não valorizam, foi diferenciado, desde o momento que devolvemos R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) ficou na história, construímos um anexo,
mérito de todos os vereadores, por ai já fizemos nossa parte, cidade melhor
junto ao prefeito, gostando as pessoas ou não, o seu trabalho foi validado nas
urnas, parabenizo os vereadores, Gilmar que colocou o nome a disposição de
um projeto, abriu mão de sua cadeira por acreditar em um projeto, são poucas
pessoas que colocam seus nomes para isso, muitas vezes elas se colocam em
uma rede social criticando mas não sabem o que é chegar aqui, o suor, o
trabalho, como falei, o Gilmar é de coragem, independente do seu
posicionamento político, deixou o seu mandato de uma cadeira talvez garantida,
por um projeto, Rock, lutou muito, pelo que sei, você vai continuar lutando,
indiferente se estiver aqui ou não, você vai estar cobrando o município,
Baianinho, homem abençoado por Deus, muitas vezes o senhor fala o que vem
na mente, fala muitas verdades que as pessoas em suas casas queriam dizer,
indiferente se uns acham engraçado ou não, Ernani, ontem em uma conversa
que tive com o prefeito, fazendo uma avaliação, tem algumas pessoas que
acredito que a cidade perdeu, uma delas é você, seu trabalho dedicado aos
jovens, o senhor não é um derrotado e sim um vencedor, tenho uma admiração
pelo senhor, incentivo ao esporte, a família, o senhor foi pai e mãe de muitos
jovens, tirou muitos jovens de uma vida torta e colocou em eixo, 2020 esta ai, de
repente o senhor está ai disputando, Eugenio, para mim o senhor seria o mais
votado, pelo trabalho, mas independente, o senhor é merecedor em estar aqui,
pastor Valdeci, é o vereador com mais projetos, merecido voltar aqui, Josimar, o
senhor é merecedor, conduziu bem a presidência, Miguel, sempre lhe admirei
pelo o que o senhor fez em seu mandato, uma defesa aos piraquarenses,
cobrou questões que o senhor tinha conhecimento, não estava alienado ou
falando errado, estava falando o que a gente sente quando anda na rua, Zé
Machado, defensor, trabalhou pela comunidade, Erondi contribuiu com a cidade,
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Mamede, homem de Deus, de fé, as vezes Deus nos coloca em algumas
situações para possamos dar dois passos à frente porque tem algo melhor,
acredito que o senhor vai continuar contribuindo com o povo do Guarituba, quero
aproveitar para agradecer a minha família que esteve presente em minha
campanha, todos os meus amigos que me ajudaram, conquistei grandes
amizades em minha campanha, valeu a pena, disputa democrática, campanha
limpa, não falamos mal de ninguém, isso já está de bom tamanho, ser conhecido
pela forma de condução das coisas, parabenizo o prefeito pelo seu trabalho, as
pessoas falam que o prefeito some, mas não sabem o que é ser prefeito, temos
um orçamento de R$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais) e o
sistema penitenciário tem orçamento de R$ 360.000.000,00 (trezentos e
sessenta milhões de reais) dentro da cidade, vemos um caminho inverso, o
prefeito é merecedor, reconhecido pelo voto, embora haviam promessas
milagrosas, o Pinóquio não colou, quero fazer um comentário ao meu amigo
Miltinho, o senhor ficou elegante com o novo corte de cabelo, seria isso,
obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo senhor presidente, nobres
vereadores, eleitos, reeleitos, Marcos da Gazeta de Piraquara, servidores
municipais, minha família, povo de Piraquara, 553 votos honrados e honestos,
não comprei um único, até porque a justiça eleitoral não permitiria, sou grato aos
pares, José Machado companheiro, tenho carinho enorme assim como tenho a
todos, Valdeci que colocou belíssimas palavras na minha página do Facebook,
lhe agradeço pela consideração, não seria diferente, faríamos a mesma coisa,
Eugenio parabenizo pela reeleição, que os senhores conduzam os novos no
sentido de orientação, apoio, nós tivemos com vossa excelência, não que os
nobres que estão entrando não tenham, mas precisarão de um auxilio, esses
companheiros de quatro anos, fica minha sincera gratidão, Adriano falou tudo
que eu gostaria em relação a todos, boa noite ao nosso vereador Evandro, Luís
Raposa que na última urna ultrapassou o vereador Rock, parabéns Luizinho,
tenho certeza que o senhor ainda ocupara esta cadeira, o prefeito dará um jeito,
Vila Macedo, 235 votos, 33 anos irá fazer agora em janeiro, tenho prazer em
representar e continuarei representando, não apenas a Vila Macedo, tivemos
votos em diversas regiões, parabenizo ao prefeito Marquinhos e ao presidente,
agora vice-prefeito eleito, pela condução da campanha, aos que disputaram
eleição, vereador ex-futuro vice-prefeito que não se encontra, mas quero
externar minha gratidão, acabou tirando um peso das nossas costas, ao lançar
uma chapa consistente no meu bairro, com isso, minar um pouco nosso
trabalho, que ele seja feliz onde quer que esteja, a oportunidade que tive como
um semi-analfabeto, em ocupar uma cadeira aqui, escrevi meu nome na história,
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conduzi com dedicação, honestidade, trabalhamos com caráter, quem tiver
alguma coisa a contestar, o ministério público está à disposição, respondemos 5
processos pessoais e logramos êxito, nossa justiça se fez presente, espero que
continue fazendo, se não houver justiça nesta terra, no céu com certeza terá, a
justiça do pai celestial não falhara, desejo que Deus ilumine e proteja a todos,
derrame bênçãos e coloque clareza em quem vai conduzir nosso parlamento e a
partir de janeiro, aprovamos várias emendas, apresentei projetos, muitas
proposições e vários requerimentos, entre as emendas, a que mais me deixou
orgulhoso foi a retirada do termo ‘ideologia de gênero’ do nosso plano de
educação, isso me causou orgulho, espero que as pessoas que vão continuar
nosso trabalho não deixem esse termo entrar aqui, por nossa emenda isso não
entrou, embora muitas pessoas bateram nessa tecla, se tivesse apenas
aprovado esta emenda, meu mandato teria valido a pena, muito obrigado.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretário vereador Pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que
assim o fez. Com a ausência dos vereadores Maicon, José Machado e Gilmar
justificada.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
122/2016: Processo 122/2016: Projeto de Lei nº. 103/2016, iniciativa do
Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$ 900.000,00
(novecentos mil reais) e dá outras providências. Parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global, votação artigo por artigo
2ºdiscussão. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que
assim o fez. O Sr. Presidente coloca o 1º artigo em discussão, é pedido para
colocar o projeto em votação global. O Sr. Presidente coloca o projeto em
discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários que
se levantem. Projeto de Lei nº. 103/2016 aprovado em 2º discussão: Autoriza
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa vigente
no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo
128/2016: Projeto de Lei nº. 108/2016, iniciativa vereador pastor Valdeci: que
dispõe sobre: Alitera os incisos 1 2 e 4º do parágrafo 1º do artigo 1º da lei nº.
1360/2014. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão
global, votação artigo por artigo 2ºdiscussão. O Sr. Presidente pede ao 1º
secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O Sr. Presidente coloca o 1º
artigo em discussão, é pedido para colocar o projeto em votação global. O Sr.
Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação, vereadores
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favoráveis sentados e contrários que se levantem. Projeto de Lei nº. 108/2016
aprovado em 2º discussão: Alitera os incisos 1 2 e 4º do parágrafo 1º do
artigo 1º da lei nº. 1360/2014.
E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador Adriano:
Eu esqueci de tecer uma lembrança ao vereador Maicon, esqueci de falar seu
nome, parabenizo o Jean Galvão pelos seus votos, alcançou esse espaço,
sabemos que avançamos bastante, na sexta tivemos a prestação de contas da
saúde, avançamos muito com relação as estruturas, estamos tendo problemas
com atendimento, então que possamos melhorar o espaço físico e o
atendimento, temos uma estrutura mas o serviço precisa ser ajustado,
avançamos e vamos conseguir avançar novamente, estendo um convite da festa
na Laranjeiras no domingo, peço para me retirar, tenho um compromisso, boa
noite a todos, ótima semana.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. presidente, vereadores,
comunidade, irmão João que Deus lhe abençoe, Gordo, Pedro, Boca, Joao
Carlos, Jean Galvão eleito, meu amigo e novo vereador da cidade do PRB, se os
eleitores denunciassem a compra de votos ia faltar cadeia para candidatos a
vereador, em uma crise dessas, como o Miguel diz com convicção, você batia
em uma porta para pedir voto e encontrava 3 ou 4 talões de agua e luz, não
tenho medo de dizer a verdade aqui, não adianta trabalharmos feito uns cavalos,
o que fala mais alto é o dinheiro, não adianta sacudir a cabeça, não vou ser
hipócrita, alguma coisa ou outra sai, quem não deu um cheiro de gasolina para
alguém? Eu dei, sim, vereador, assumo a responsabilidade, se o ministério
público me investigar, admito, mas o senhor não tem coragem de falar, o senhor
é igual um pintinho, começa a piar e entra em baixo das asas da galinha, quem
gosta de mim, gosta, quem não gosta, me odeia, carro nenhum nessa cidade
roda sem gasolina, me deparei muito em situações como essa, trouxe projeto
para o Guarituba, apresentei farmácia municipal, sub prefeitura, ambulância,
posto de saúde, contribui com tudo isso, como todos aqui contribuíram,
infelizmente o povo não está preocupado com isso e sim com saciar a fome de
cada um, temos de 12 milhões de desempregados no pais, saio desta casa no
dia 31 de dezembro porque foi Deus que me colocou aqui e ele me disse que ia
me tirar daqui, mas levo comigo que nenhum nesta legislatura foi mais votado
que eu, fui o VMP desta cidade, com muita honra largo esta cadeira e quem vai
sentar ali vai honrar o papel de vereador, isso ficara registrado aos meus netos e
filhos para saberem o que este vereador fez, não tenho faculdade, mas tenho
vergonha na cara, honestidade e transparência, o que tenho que falar eu não
mandou recado, que Deus abençoe a cada um e vossa excelência o senhor teve
felicidade grande em ser vice-prefeito, não tivemos prefeito melhor, honesto,
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vossa excelência que o senhor siga os exemplos desse prefeito, vão fazer muito
pela cidade, mas não seja covarde, não tenha medo de pôr a cara na rua e dizer
que é vice prefeito, como o ex-vice-prefeito esparramou no Guarituba que eu
estava sendo preso, não precisa ninguém latir porque já estou concluindo, preso
ficou ele que não conseguiu nem aparecer nas fotos com o prefeito, nem
comparece as reuniões, gostaria que o senhor fosse presente em todas as
ações, me perdoe por quebrar o regimento, se alguém quiser me caçar,
apresente uma denúncia contra isso.
Com a palavra vereador pastor Valdecir: Sr. presidente, senhoras e senhores,
gostaria de deixar aqui conforme o pedido do vereador Gilmar ele pede que seja
solicitada felicitações aos agentes comunitários de saúde pelo dia nacional, essa
categoria que tanto tem contribuído com nosso município. Quero dizer que tenho
minha consciência tranquila, agradeço a todos que entenderam nosso trabalho,
lembram da questão de ideologia de gênero? Todos nós apresentamos aquela
emenda, alguns votaram contra e outros a favor, foram 874 votos limpos, não
precisei dar um litro de qualquer coisa para alguém, isso faz acreditar que nossa
cidade pode ser mudada, existem pessoas que votam limpa, outras pessoas não
entendem porque tem a ideia da velha corrupção, mas tem muita pessoa boa
que acredita no trabalho do outro, aqueles que não acreditam, se aproveitam e
tacam pedras nos outros, conheci e vi o trabalho do Ernani e outros demais,
essa era é lenta, mas vai acabando, quero agradecer as pessoas que nos
ouvem, todos que receberam, colocaram, tiveram pessoas que nem pedi, a
igreja que prega o cristianismo é um grande braço do município, as pessoas que
lá estão são honestas, temos milhares de pessoas que estavam na vida do
crime, vem para a igreja através do evangelho, acompanhamos essas pessoas,
mudam sua vida e muitas vezes esse trabalho não é reconhecido, razão pela
qual muitas vezes nos entramos na política, termos esse reconhecimento porque
muitas vezes falam de discriminação, mas nos muitas vezes somos
descriminalizados, quantas vezes vi aqui ‘pastorzinho’, tenho orgulho da minha
igreja, não fico falando o que não precisa, a mais de 30 anos atrás eu vivia no
mundo do crime, poderia estar estampado nos jornais como mais um traficante,
dando trabalho para a cidade, mas um dia entrei na igreja e aceitei o evangelho,
aceitei Jesus e cheguei aqui, não por méritos próprios, porque tive pessoas que
me ajudaram, auxiliaram e permitiu que minha vida fosse mudada, agradecendo
a todos os vereadores, ano passado fizemos 500 requerimentos, não fiquei por
ai fazendo propaganda, porque temos uma bandeira, agradeço a Deus pelos
líderes das nossas igrejas que entenderam o projeto, assim como todas as
categorias, quando tentaram colocar seus representantes, quero agradecer
nossos colegas vereadores, tenho certeza que construímos uma caminhada, a
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igreja vem tentando colocar pessoas no poder público para que possam ajudar
naquilo que for preciso, a instituição colocou uma conselheira tutelar, ela é da
nossa comunidade, disse a ela para não misturar uma coisa com a outra, não
entendi muito bem a história mas parece que andaram tentando colocar meu
nome lá, não autorizo este tipo de coisa, não autorizo ninguém a falar em meu
nome, minha filha foi conselheira tutelar durante 2 mandatos, nunca fui pedir um
favor para ela, disse para ela exercer o seu papel, estamos aqui para ajudar,
entendemos que o conselho esta lá para acolher as crianças, não dou
autorização para ninguém usar meu nome, nem no conselho tutelar eu fui, fui
umas duas vezes, acho que cada qual em sua casinha, seria isso, obrigado, boa
noite.
Com a palavra vereador Eugenio Huller: Sr. presidente, comunidade presente,
boa noite, quero dar os parabéns ao prefeito que levou a eleição com 73%,
quantas vezes discutimos e falávamos que iria dar 60% e deu 73%, está aí a
resposta, quero dar um abraço ao Girlei, grande secretario, profissional, fez tudo
e mais um pouco, correu e buscou no setor do estado, só tenho a agradecer, fico
sentido com o vereador Baianinho, mas ele não está aqui, fica feio eu falar pelas
costas, queria que ele estivesse aqui para ouvir, acredito que ele deveria ser
homem de ficar aqui, mas falou e saiu, ele é uma pessoa despreparada, não
trabalha e quer vitória de que forma? Dizendo que não sou abelha? Abelha eu
sou, mosca foi ele que não se elegeu, ele ganhou a postura dele, comparou
como e rato e muitas coisas, mas rato é ele que não chegou aqui de volta, quem
não trabalha tem a resposta na urna, dizer que foi o vereador que fez projeto,
nós votamos projetos aqui? Mentira, o prefeito que veio com o projeto, não
votamos nenhum projeto dele, nem posto, nem subprefeitura, ele não é abelha,
é mosca, pelo respeito que tem, não merece ser respeitado, ainda bem que só
temos 3 meses, acredito que nunca mais se elege pela sua postura, seria isso
muito obrigado.
Com a palavra vereador Erondi Lopes: Sr. Presidente, vereadores, senhoras e
senhores, boa noite, em tom de despedida, vou seguir este mesmo rumo, o cara
que está mais calmo sou eu porque sabia que não seria eleito já que não fui
candidato, gostaria de dar parabéns a todos os candidatos, não é fácil disputar
eleição, disputei duas, na primeira fiquei como 1º suplente, na segunda tive a
sorte de ser eleito, é corrido, são muitos problemas e precisamos andar, dizer
para aqueles que não foram eleitos, para não desistirem, só seguir o trabalho e
vai chegar sua oportunidade, desejo sorte ao Eugenio, Valdecir, Vandinho, enfim,
todos os eleitos, Josimar, que você seja o melhor vice-prefeito, se Piraquara vai
bem, nós vamos bem, pastor Guanair, Raposa, boa sorte, já estamos nos
despedindo então vou nominar algumas pessoas que me ajudaram, Antônio
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Medeiros meu amigo, irmão, camarada, Tiago, Denílson, prefeito Marquinhos
que ele seja ainda melhor, secretários do município que me atenderam na
medida do possível, Silvio, Florisval, Eduardo, enfim, a todos que estenderam a
mão, saio com tranquilidade, cabeça erguida, minhas contas quando fui
presidente já estão aprovadas sem nenhuma ressalva pelo tribunal de contas,
nesse período Vandinho foi meu diretor financeiro, muito obrigado e parabéns
pela sua eleição, deixo meu agradecimento a todos, me perdoe porque não
tenho tempo suficiente para nomear todos, que a gestão que começa em 2017
seja a melhor de Piraquara, os novos vereadores tenham tranquilidade,
entendemos que alguns momentos os ânimos são exaltados, mas que tenhamos
paciência para não magoar, na política o aliado de hoje é o adversário de
amanhã e vice-versa, que tenhamos inteligência para respeitar, acho que não
ofendi ninguém durante esses 4 anos, procurei respeitar, nunca usei uma
palavra de baixo calão, que os novos vereadores venham pensando no
município, deixem em casa seus egos, deixem em casa suas vontades próprias,
quem foi eleito já foi agraciado pelas urnas então não há necessidade de passar
4 anos provando que um melhor que outro, se os 13 vereadores vierem com
pensamento em discutir os problemas da cidade, tenho certeza que chegarão a
boas conclusões para ajudar a Piraquara que tão carente é, daqui um ano
começa a campanha de deputados, sabemos que eles vem para cá atrás dos
vereadores, então que escolham aqueles que vem somar com Piraquara e não
aqueles que aparecem de 4 em 4 anos, levam nosso voto e não trazem uma
emenda, deputados podem fazer emendas em todas as áreas e mandar recurso,
se cada um de nós votarmos naqueles que mandam dinheiro para a cidade,
ajuda a administrar a cidade, se apoiarmos os que aparecem de 4 em 4 anos a
cidade vai a pior, seria isso, obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. presidente, vereadores, comunidade,
Guanair que Deus ilumine sua caminhada, esse bate boca não chega a lugar
nenhum, como o Erondi falou, vale a pena pensar nos deputados federais que
levam os votos e deixam as crianças nas ruas, deputados estaduais enchem a
burra de voto e não fazem nada para a cidade, não discutiram nenhuma
contrapartida, agua sendo vendida cara para nos de Piraquara e nada fizemos,
foi derrubada a concessão que passou aqui sob liminar graças ao promotor
Diogo e ao Juiz Alexandre, o que vale é olharmos para cima e pensar, se fiz
esses votos, foi por causa dos meus amigos, muita gente talvez poderia ter
esperança em votar em mim mas não podia porque tinha compromisso, fiz 4
mandatos, não sei se vou me envolver em política novamente, mas agradeço
cada casa que visitei, meu filho que está vendo a sessão em São Paulo, não deu
nada para ninguém, veio só pedir voto, aqueles que entenderem diferente que
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Deus perdoe eles, não tem ninguém melhor que ninguém, o prefeito não é
melhor que nos, talvez o Gil não era uma opção para o povo, fez bastante,
asfalto com empréstimo financeiro, não gerou empregos para o piraquarense,
paga caro para ONG e hospital parado com 100 camas, tomara que o
Marquinhos reflita sobre isso, junto aos demais vereadores, que reflitam sobre a
cidade, que venham e façam a diferença por 110 mil habitantes, que choram
pelo emprego, pelas escolas profissionalizantes que não tem, uma cidade rica,
água em R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) por ano, vendem por
um preço caro inclusive para nos de Piraquara, coleta de lixo absurda, coitado
do pai trabalhador que chega no fim do mês e precisa ver aquela taxa, tem mãe
que faz milagre para comprar fruta pro filho, por isso Josimar, deixando o
legislativo, pense, pode ser feito o armazém da família em Piraquara, poder
comprar umas coisas mais em conta, pode ser feito muito mais coisa através
dos vereadores e do Marquinhos, quero agradecer a cada um, já disse, não
comprei voto, estou tranqüilo, não vou dizer nada porque não estou aqui para
julgar ninguém.
Não havendo mais nenhum inscrito, declaro encerrada a presente sessão,
convocando a próxima regimentalmente para a próxima terça-feira.
Agradecendo a presença de cada um dos novos vereadores eleitos e os
presentes e também a todos que nos acompanharam através da internet,
obrigado até a próxima sessão. Para constar ___________________________
______________________ eu (Luiz Antonio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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