CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 10ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia dezenove de abril 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 secretario vereador Maicon Faria e a presença dos demais
vereadores: Adriano Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani
Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luís Cordeiro, José Eugenio Huller, José
Machado e Sidnei Cesar Mamede. Verificada a existência de quórum
regimental com a presença de onze 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, a mesa executiva convidou o vereador “Baianinho” para fazer
a leitura da passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente
agradecendo a presença de todos, 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.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
2º secretario vereador Maicon Faria para substituir o 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 agradece a
presença dos demais, aqui presentes. E convida para o momento de
homenagem dentro da sessão de aplausos aos membros da igreja
quadrangular, da câmara de Piraquara, que faz a entrega das moções, em
nome de todos os vereadores.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
Ernani Winter: Sr. Presidente, vereadores, comunidade presente, boa noite,
em especial aos moradores do loteamento Recanto Cantareira, ao Claudio,
Andreia, Teresinha, Tauana, Tatiana, que estão aqui para acompanhar a
votação do projeto de lei 030/2016 que dispõe sobre a denominação da rua
Recanto Cantareira no loteamento do Recanto Cantareira, sejam bem-vindos e
obrigado pela preocupação com aquela comunidade. Teve início neste final de
semana a 10ª edição da Copa Winter de Futsal 2016, copa que este ano teve
que ser dividida em duas etapas, pela grande quantidade de equipes
participantes, mais de 70, neste domingo teve início no Ginásio União
Piraquarense, das 9:00hrs as 16:00hrs, estão participando da primeira etapa 10
equipes da categoria A, 12 equipes da categoria B e 9 equipes da modalidade
feminina, hoje é considerado o maior campeonato de categorias de base da
região metropolitana, gostaria de estender o convite aos nobres vereadores,
comunidade, para participar de mais uma edição do passeio ciclístico em
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homenagem ao dia do trabalhador, dia 1º de maio, domingo, estaremos
realizando mais uma edição, 4º passeio ciclístico em homenagem ao dia do
trabalhador, quero estender meus agradecimentos aos vereadores que já estão
nos ajudando, minha acessória parlamentar, vamos estar no dia primeiro de
maio, em concentração no estacionamento da prefeitura as 9hrs da manhã,
com caminho ao parque trentino, será servido almoço gratuitamente para todos
os ciclistas, graças a contribuição dos vereadores e do comercio que está nos
ajudando, para que possamos servir gratuitamente o almoço para todos, no dia
estaremos fazendo o sorteio de 7 bicicletas e vários brindes. Hoje estive
fazendo uma visita a secretaria de cultura e esporte de Piraquara, conversando
com o secretario Ângelo Vanhoni, ele esteve em Brasília este mês para
interceder por recursos que estão travados em alguns ministérios, dentre eles,
uma indicação de um pedido meu, na ocasião de quando ele ainda era
deputado, a reforma do Ginásio Dr. Gilberto Alves do Nascimento, hoje
infelizmente encontra-se parado por um recurso de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) que o ministério do esporte não repassou, então, esteve lá
para destravar este recurso, também outro recurso de R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) para o PAC do Guarituba lote 3, quero estender um
agradecimento ao prefeito Marquinhos, estivemos em reunião hoje, foi nos
passado que amanhã e quinta-feira será aplicado a manta asfáltica na rua
Jacob Valenga, importante ligação do bairro Vila Franca, obra tão esperada
para aquela população, estamos agradecendo o prefeito e parabenizando a
comunidade que lá reside e sofreu pela questão da poeira, porque temos a
pedreira do Bocardin que passa centenas de caminhão causando transtorno
para aqueles moradores, muito obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra vereador Mamede: Boa noite senhor presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, eu tenho algo a lamentar, toda semana
falamos de saúde, dos funcionários, dessa vez a secretaria de saúde está
ficando a desejar, várias microcirurgias que são feitas no nosso município estão
sendo adiadas, pessoas que passam um ano esperando, são detalhes na pele,
coisas pequenas, tumores, verrugas, não está sendo feito porque não tem luva
cirúrgica, estão sendo adiadas em média 3 cirurgias por dia, as pessoas que
passam tempo esperando de 6 meses a 1 ano, não conseguem. Por outro lado,
não sei se é por ser um ano político, mas temos apresentados vários
requerimentos aqui, nos nossos bairros, pedido em alguns lugares precários,
na verdade o Guarituba precisa ser remodelado inteiro, para mim é uma
surpresa quando pedidos ensaibramento e anti-pó e está acontecendo,
principalmente no Jardim Ancora, onde esse vereador fez uns pedidos para
aquelas ruas, toda chuva trazia entulhos para o asfalto, começaram a fazer
calcamento e o anti-pó, não sei se o prefeito está me agradando, mas quem
ganha é a comunidade, o asfalto se faz necessário, o pó e o barro tem tomado
conta em dias difíceis, estamos sendo atendidos, falta ser aprovada a planta,
mas estão recebendo a infraestrutura necessária, gostaria de deixar registrada
essa situação, seria só.
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Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite aos vereadores, presentes,
pessoas online, é obvio que as coisas tem que acontecer, faltam 6 meses para
eleição, ficaram 3 anos na inercia e agora tem que acelerar o processo para
que possa chegar a comunidade de uma outra maneira, muitas vezes sem
planejamento e de forma surpresa como o senhor está vendo, por isso a
comissão de finanças preocupada com o futuro da cidade, porque ouvimos
muito nesta casa que o ex-prefeito Gabão deixou R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais) em dívida para a cidade, hoje fizemos um pedido de
informação, obvio que chegou a LDO agora, é prazo, mas o prefeito e seu
grupo de assessores devem passar um cronograma dos valores das dívidas
desse município que devem ser pagas até dezembro, não podemos extrapolar
dívida para o próximo mandato, não podemos trabalhar para o amanhã e levar
dívida para 2017, 2018, temos que ter valores corretos de qual a arrecadação
liquida, temos que tomar cuidado com essas obras, porque podem justamente
arrebentar os cofres e a partir de janeiro os munícipes vão ter mais 3 anos de
obras porque tudo que tinha que ser gasto, foi gasto agora, por isso a comissão
de finanças, através da minha pessoa, fez um pedido de informação hoje,
preocupado com o futuro da cidade, essa prática eleitoreira é uma pratica que
vem sendo acompanhada de perto pelo tribunal de contas, estarei lá segunda
feira, estou preocupado com a forma que as coisas estão sendo conduzidas,
esses dias liberamos R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) através de
uma organização social para atender a UPA 24hrs e extrapolamos o limite
financeiro da cidade, quero ver se tem capacidade para pagar e se tem dinheiro
sobrando no caixa em um período de recessão muito grande que passa este
pais. Em relação as obras, foi feita a Av. Brasília, pedidos insistentes,
principalmente de minha autoria, os vereadores que aprovaram, passaram por
nossas comissões, inclusive pela minha, fizeram uma obra onde estão
captando agua de chuva com canaleta acentuada, tivemos inúmeros acidentes,
inclusive com morte na vila Macedo, hoje começaram a colocar 3 fileiras de
tachões para segurar o fluxo e a velocidade dos veículos, fiz um pedido de
informação solicitando cópia deste projeto, a mais de 40 dias esse projeto não
chegou para que pudesse ser discutido com os moradores que estão
questionando as canaletas, qualquer erro a noite e o vereador cai com o carro,
já teve acidente com óbito, devido a caixa da rua ficar a mesma e as canaletas
ficarem mais expostas, haja vista que o asfalto foi recapeado, então fica essa
preocupação, temos que ter a certeza que os restos a pagar, serão liquidados
por este governo, essa é minha preocupação, vamos estar avaliando, porque
este é o papel do vereador, muitas vezes falamos e alguns ficam chateados,
mas faz parte, fiscalizar, obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, internautas, quero agradecer a Deus por ter
me concedido mais um dia para que eu pudesse estar aqui nesta reta final da
qual estamos andando para chegar ao final de 2016 e eu honrar meu
compromisso com esta casa, quero agradecer a presença do Gico,
agradecendo ele, estou agradecendo a família Lorusso, quero agradecer ao
Seu Sebastiao, Marcos, Edson, todos os presentes, que Deus abençoe cada
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um. Confesso que muitas das vezes eu fico surpreso, tem discursos que dizem
que o prefeito não faz nada, é incompetente, já ouvi muito discurso assim, eu
não consigo entender, quando falo que me enojo de ser vereador dessa cidade
é quando vejo esses discursos, quando o prefeito não está fazendo nada, não
está, mas quando está fazendo é projeto eleitoreiro, tiveram muitos prefeitos
que passaram por essa cidade, mas não cumpriram seus compromissos, hoje
vejo um prefeito que cumpre com os deveres, com a cidade, ai vem uns
discursos que o Jardim Ancora nunca teve nada, mas se todos que passaram
por essa cidade tivessem feito algo naquele bairro, hoje era muito menos para
nós fazermos, isso que não entendo, todos os que passaram na cidade não
fizeram nada, hoje temos que agradecer ao prefeito, não é para mim mas sim
para o povo que mora lá, isso que me deixa revoltado, só não vou renunciar
meu mandato porque tenho um compromisso até dia 31, mas confesso aos
senhores que a partir de 2016 este vereador não vai escutar essas balelas, sou
sincero, confesso ao nobre vereador Mamede, o senhor faz parte do Guarituba,
o senhor não está sendo atendido lá, quem é atendido lá é aquele povo que
merece, não posso concordar ser oposição 3 anos e 3 meses e agora o
prefeito atendeu o pedido dela lá, tenho que sentar a marreta no prefeito, o
vereador foi oposição 3 anos e 3 meses, agora está saindo o anti-pó no Jardim
Ancora, acredito que não foi o seu pedido que foi atendido, porque se o prefeito
fez isso, sofremos 3 anos e 3 meses os vereadores da base, para dizer que a
oposição vai ter o mérito, todo mundo tem mérito de matar a onça, mas depois
que ela está morta todo mundo quer tirar foto com ela.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, vejo as coisas, tem hora que me perco, não consigo entender as
diferenças, o vereador tem que fazer o papel de vereador, prefeito tem que
fazer o papel de prefeito, se não tem capacidade de fazer e não tem
planejamento, problema do prédio do lado, esta casa devolveu R$
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para fazer asfalto, fazer
estrutura do Parque das Aguas, asfaltos nos entornos dos postos, CMEIs,
escolas, se ele não sabe usar, não conseguiu pôr nas escolas da Laranjeiras,
da Capoeira dos Dinos, é porque não tem planejamento, quando falamos, no
primeiro ano de mandato do prefeito, ele chamou todos os vereadores e fez um
compromisso de planejar a cidade junto aos vereadores, chamar a imprensa e
dizer para a comunidade o que os vereadores estavam fazendo e o que ele
estava executando, eu acreditei, vocês viram algum jornal com os vereadores,
trouxe 2 vezes o Bernardes, para engambelar os vereadores e ficou por isso
mesmo, a drenagem do Araçatuba, está jogada, no centro de Piraquara, o
esgoto continua na rua Nossa Senhora de Fatima atrás do Banco do Brasil,
não tem capacidade de chamar a Sanepar para a conversa, ai colocam asfalto,
recurso próprio, no Esmeralda ele fez um anti-pó que está estourando tudo,
esse agradecimento do Mamede, é um agradecimento pequeno porque o antipó sem caixa de captação, sem nada, isso está acabando com o dinheiro do
contribuinte, todos esses asfaltos que estão acontecendo em Piraquara, é
recurso, algumas emendas do governo federal e os demais é do governo do
Beto Richa é empréstimo financeiro que vai a contrapartida do município, o que
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cabe a nós vereadores é saber da receita, o que está sendo executado, cobra
do morador imposto, não tem saneamento, não tem asfalto, para quem
conhece a garagem da prefeitura, tinha que ser uma máquina de manilha para
nós não estarmos esquentando nota fiscal, para confeccionarmos a manilha
através dos internos, dos funcionários, então caminhões e caminhões, não se
sabe o quanto de manilha comprada, porque a maioria dos asfaltos que estão
acontecendo é sem galeria, um piche jogado, passar um caminhão carregado
já estoura tudo, é isso que falta para a máquina pública, tem que eleger aquele
que chama o morador para planejar junto, fala o que vamos gastar, ai o
Mamede fala que não tem luva cirúrgica, se tivesse menos prédio locado,
talvez tivesse luva, se tivesse menos veículo, próximo de 40 veículos locados,
daria para comprar um veículo, em 3 anos venderíamos e trocaríamos a frota,
isso se chama planejamento, por isso tem que ter uma disputa, tem que ter
uma oferta para o cidadão ver o que acontece, quem planeja a prefeitura não
são os cidadãos piraquarenses, nem os vereadores, eu nunca vi chamarem os
vereadores, parabéns ao Baianinho pela rua Jacob Valenga, faltou um pouco
de habilidade porque a rua tem as pedreiras, se o prefeito fizesse uma
negociação com a pedreira, daria para por aquele asfalto em outra via pública
que precisa tanto, na Laranjeiras tem uma escola com 310 alunos e ninguém
aguenta mais, termino nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, boa noite a todos, começando o vereador Miguel está
falando a respeito das galerias, como vai fazer a galeria antes de fazer o
asfalto, o maquinário está ainda esta semana mexendo em 8 ruas, não é
casquinha de ovo, asfalto bom, a galeria vai ser feita no Araçatuba a partir
desta semana já começa as maquinas a trabalhar. Talvez não seja porque o
Mamede é oposição, mas o prefeito tem que trabalhar para a população, ele
não está fazendo pelo seu requerimento, está fazendo pela população,
agradecemos o prefeito por não levar deste lado a visão pela oposição, para
não prejudicar a população. O vereador Gilmar fala a respeito de obras
eleitoreiras, esperamos que um dia ele seja prefeito, porque o senhor nunca vai
fazer uma obra no município se não for em ano eleitoreiro, a cada dois anos
tem uma eleição, se for olhar por esse lado, prefeito nenhum vai fazer nada se
não for em ano eleitoral, o prefeito entra e leva um ano para organizar, já tem a
eleição para deputado, presidente, então parabéns ao prefeito que está
fazendo não só neste ano, mas desde que entrou, já fez no Bela Vista o
Recanto das Aguas, parabéns a ele, duvido que o eleitor não esteja feliz pelas
obras, parabéns a Vila Franca, Cantareira, até o final de semana vai ser
asfaltada a rua Jacob Valenga, vai ser fechado amanhã para caminhão.
Vereador Ernani, para reforçar, contamos com a presença de pessoas que
queiram nos ajudar, vamos sair nos comércios, quem puder ajudar com o
almoço no parque trentino, agradeço aqui ao Fontoura, Bela, Gico, Marcão,
Sebastiao, então obrigado pela presença de todos.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretario vereador Maicon Faria para fazer a chamada dos vereadores: Que
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assim o fez, estando todos presentes. Com a ausência justificada dos
vereadores; pastor Valdeci, Valmir Soares “Rock”, justificados.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
036/2016: que assim o fez, Processo 036/2016 projetos de lei 030/2016,
iniciativa vereador Ernani Winter, que dispõe sobre: Denomina de Rua
Cantareira a rua sem denominação oficial localizada no Recanto Cantareira
conforme especifica. Parecer favorável das comissões técnicas e 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 está
em discussão, está em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários
se levantem. Pedido para votação global: o pedido de votação global está em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem, o pedido foi aprovado. O projeto está em discussão: o projeto está
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem. Aprovado em 2ª discussão projetos de lei 030/2016:
Denomina de Rua Cantareira a rua sem denominação oficial localizada no
Recanto Cantareira conforme especifica.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
034/2016: que assim o fez, Processo 044/2016 projetos de lei 037/2016,
iniciativa vereador José Eugenio Huller, que dispõe sobre: Denomina de
Rua Edith Von Chidt a rua oito sem denominação oficial localizada no bairro
Guarituba. Parecer favorável das comissões técnicas e 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 está
em discussão, está em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários
se levantem. Pedido para votação global: o pedido de votação global está em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem, o pedido foi aprovado. O projeto está em discussão: o projeto está
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem. Aprovado em 2ª discussão projetos de lei 037/2016:
Denomina de Rua Edith Von Chidt a rua oito sem denominação oficial
localizada no bairro Guarituba.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
038/2016: que assim o fez, Processo 038/2016 projeto de lei 032/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$
367.360,00 (Trezentos e vinte e sete mil e trezentos e sessenta reais), e da
outras providencias: Parecer favorável das comissões técnicas e competentes,
discussão global, votação simbólica, maioria simples 1ª discussão. O Sr.
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Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei 032/2016 é
retirado em 1ª discussão: Autoriza a abertura de credito adicional especial
no orçamento do programa vigente no valor de R$ 367.360,00 (Trezentos e
vinte e sete mil e trezentos e sessenta reais), e dá outras providencias:
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
045/2016: que assim o fez, Processo 045/2016 projetos de lei 038/2016,
iniciativa vereador Sidnei Cesar Mamede, que dispõe sobre: Concede o
título de cidadão honorário do município de Piraquara ao Sr. Eder de Alcântara
dos Santos; Parecer favorável das comissões técnicas e competentes,
discussão global, votação simbólica, maioria simples 1ª discussão. O Sr.
Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei 038/2016 é
retirado em 1ª discussão: Concede o título de cidadão honorário do
município de Piraquara ao Sr. Eder de Alcântara dos Santos;
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
046/2016: que assim o fez, Processo 046/2016 projetos de lei 039/2016,
iniciativa vereador Adriano Cordeiro, que dispõe sobre: Concede o título de
cidadão honorário do município de Piraquara ao Sr. Ivanor Antonio Minatti;
Parecer favorável das comissões técnicas e competentes, discussão global,
votação simbólica, maioria simples 1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o
projeto em discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e
contrários se levantem. Projeto de lei 039/2016 é retirado em 1ª discussão:
Concede o título de cidadão honorário do município de Piraquara ao Sr.
Ivanor Antonio Minatti
O Sr. Presidente passa as EXPLICAÇOES PESSOAIS: Com a palavra
vereador Gilmar: Não tenho nojo de ser vereador desta cidade, tenho orgulho,
caminhei de cabeça erguida durante três anos, não sou vassalo de prefeito
algum, se prefeito fez serviço nesta cidade, fez porque é obrigação, querem me
restringir a palavra, dizendo que estou falando inverdades, então falem
verdades e então resolvemos, temos vários problemas para ser resolvidos
nesta cidade, essa semana fui procurado por um morador que adquiriu um
imóvel na Planta Deodoro, me veio com o guia verde e mais documentos que
foram aprovados e liberados pelo meio ambiente da cidade, o morador que
adquiriu este imóvel foi até o IAP pedir que fornecesse a declaração se o
imóvel estava liberado ou não para construção, área de preservação
permanente, lá perguntaram quem liberou esse imóvel e ele respondeu que foi
de dentro da prefeitura, foram cidadãos que carimbaram os documentos para
que fosse feito uma transação imobiliária, fiquei estarrecido com o que eu ouvi
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dessa moradora que reside hoje no Bela Vista, estarei dando todo o plano
direito a essa senhora que foi ludibriada provavelmente por servidores, em
relação a este documento, por isso quando fala do Cantareira tem que tomar
cuidado, então, estamos preocupados com o futuro da cidade, não podemos
deixar uma herança de milhões de reais, manuais dizem que não devemos
contrair empréstimos se não temos receita liquida para paga-las, qualquer um
sabe disso, se contrair dívida maior do que o salário, vai ter problema nos
próximos meses, essa é nossa preocupação, seja quem for o prefeito, cabe a
esta casa de leis se preocupar com a questão orçamentaria, não venham
querer me calar a boca dizendo que tem nojo do que eu falo, eu tenho orgulho
de ser vereador, andem pelas ruas da cidade, toda a cidade está pavimentada?
Claro que não, fizeram 50.000 revistinhas institucionais, a lei é clara, os gastos
com publicidade devem ser revistos com muito cuidado, estão gastando muito
com publicidade, peco ao presidente da comissão de finanças, ao Eugenio da
CCJ que verifiquemos isso, se os gastos de publicidade não estão
extrapolando os limites da responsabilidade fiscal deste município, façam as
obras mas não gastem de forma demasiada em propagandas institucionais, me
causa mais estranheza, pega a página e está a cara do prefeito, do qual não
poderia, porque a propaganda é institucional, então tenho orgulho de ser
vereador, apresentei inúmeros projetos, requerimentos, fiz defesas das mais
claras e possíveis, estudo muito o que falo aqui dentro e tenho o direito de falar
porque a lei me dá esta prorrogativa, defendo o que faço, escrevo e assino, sei
do que fiz aqui dentro, não esquentei documentos dentro da prefeitura, e não
esquento como estão esquentando alguns servidores, provo e levo o cidadão
ainda para provar, obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. presidente, nobres vereadores
e comunidade presente, gostaria de esclarecer que não tenho nojo ser
vereador, tenho nojo de certos discursos, se alguém gostar ou não, o fórum
está ali, faça o que quiser, me sinto no meu direito dentro dessa casa, não vou
calar a boca de ninguém porque esta prerrogativa não é minha, me sinto no
direito de falar o que quero, vim para esta casa de leis para fazer a diferença,
se fosse para ser igual, nem precisava vir para cá, posso me enganar, mas
errar com certos discursos, jamais, quero dizer que algumas coisas me deixam
enojados, como na minha casa, se eu chegar na minha casa e ela estiver
bagunçada que ela não está tendo sabedoria de limpar a casa de onde eu
moro, esta é minha segunda casa, tenho o direito de ver esta casa de uma
forma da qual eu pensava, mas infelizmente não é assim, meu mandato está
se afunilando e não quero mais ser vereador, não me sinto bem porque não
posso admitir algo que me traga prejuízo, quero dizer ao nobre vereador, o
prédio está ali, se alguém está esquentando documento dentro dessa prefeitura
o GAECO está lá, já baixou dentro dessa casa muitas vezes, esteve preso 78
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dias porque cometeu algo errado, mas porque o vereador não vai e denuncia?
Se o senhor não tiver coragem e o senhor me mostrar o nome, eu lhe chamarei
de covarde e vou denunciar o miserável, não é possível, não posso aceitar se
alguém está fazendo as coisas erradas, falar até papagaio fala, quero ver
provar, se o senhor provar, lhe darei os parabéns, é onde faríamos maior
diferença, se o senhor não tiver coragem, eu vou, nem que eu morra, vim para
esta terra e ficarei até o dia que Deus permitir, mas quero dizer, se tem um
cidadão que faz isso, não perca a oportunidade de sentar o pepino atrás dele,
ele nunca mais vai querer ser funcionário público, tem um promotor, se não me
falhe a memória ele está aqui ainda, garanto que se o miserável estivesse aqui
hoje ele estaria mijando no pé porque esse promotor não brinca, o GAECO
também não, a eleição está vindo, quero desejar boa sorte a todos que vão
disputar uma cadeira, quero desejar felicidades, mas que não se acovardem de
falar a verdade, seria isso, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra vereador Mamede: Sr. Presidente, eu gosto de ser vereador,
me sinto à vontade, vejo que quando é lido nossos requerimentos, cada
vereador põe a sua assinatura em cada requerimento com seus pedidos, o
morador vem buscar a solução daquilo que precisam, nós estamos lá para
atender os moradores, então quando este vereador fez o requerimento,
ensaibramento e pavimentação asfáltica no Jardim Ancora, é porque lá
precisava, mas parece que tudo que este vereador aqui faz, não tem valor,
peço perdão ao vereador Baianinho se fiz algo a ele, porque parece que tudo
que faço não tem valor algum, para mim tem o valor de cada cidadão que me
elegeu, vem aqui escutar a verdade, quero dizer que este vereador fez o
requerimento e ainda faz requerimentos para que seja feito nos bairros aquilo
que é necessário, agora se requerimento não valor, não precisa mais ler, joga
fora, para que fazer? Não entendo essas coisas, me perdoe o vereador, mas
estou trabalhando para o município, ando no Guarituba, vejam como está o
meu carro, porque este vereador corre a cidade de Piraquara e vai buscar o
que a população necessita e vai continuar, como na rua do borracheiro Celso
que está aqui, se não é ele colocar material lá, como faz? Pedimos para que
seja pavimentada, aquela agua seja cortada, então vamos buscar alternativas,
trazer projetos, porque projeto de urbanismo e drenagem este vereador
entende e sabe o que está fazendo, vou continuar buscando aquilo que a
população merece, não estou aqui para chutar cabeça de bicho morto, eu
trabalho honestamente como o vereador Gilmar também, diante de toda a
verdade que trazemos a esta casa de leis, podem acreditar que tudo que se
fala aqui é pura verdade, seria só, obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. presidente, vereadores, comunidade
presente, quando falei aqui, o que é asfalto com recurso financeiro de
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empréstimo do governo do estado e o que é asfalto com recurso do máquina
pública e dinheiro do contribuinte, o prefeito fez muito pouco com recurso
próprio, inclusive os asfaltos com recurso próprio, são sem galeria, sem
drenagem, nada, anti-pó logra bobo, vota em mim que depois não tem nada,
quando o vereador Zé Machado falou do Ipanema, Bela Vista, esse dinheiro
tem que deixar claro, é recurso do governo do estado, cabe ao prefeito por
20% de contrapartida, isso também é dinheiro do morador e a dívida, vai ficar,
quando digo que o prefeito poderia fazer asfalto, lá no Laranjeiras em uma
escola com 310 alunos, que jeito? Para de locar carro, prédio, confeccionar
manilha na garagem através dos detentos da colônia penal, através da matéria
prima que é explorada nas pedreiras do município, Capoeira dos Dinos, não
tem presença da máquina pública, bairro Araçatuba não foi feito uma galeria
que preste, cadê o planejamento? De repente vem um vereador e diz que tem
o projeto, mas não estou falando do projeto, o vereador nesta tribuna é livre,
não é máquina de executor, quem quer fazer papel de executor, tem que ser
candidato a executor, quem quer defender executor, tem que sentar na
secretaria de obras e assim por diante, aqui tem que fiscalizar, legislar, pedir
para o prefeito através de requerimento, se tem diferença de um vereador para
outro, para a população não tem, porque quem elegeu foi o povo, como daqui a
pouco vai ter vereador novo, não cabe a nós vir aqui e discutir, defender
prefeito, tem que elogiar, ele fez a rua Antônio Esteves atrás do Hospital San
Julian, não passa de 100m, fez porque teve um cidadão que se chama Daniel
Pinheiro que foi ali, ai correram de medo e fizeram a rua ali, parece que tem
que ser assim para acontecer as coisas, o vereador Zé Machado implorou para
que fizesse alguma coisa nos fundos dessa rua, não adiantou, não entenderam
o pedido, o Daniel Pinheiro fez um arranca rabo, no outro dia estava as
maquinas da prefeitura fazendo, isso quem me falou foi o diretor do Hospital
San Julian, o Sandro, então não tem mais para quem pedir, não adianta,
quando o vereador pede é porque a comunidade está pedindo, eu vou
perpetuar em Piraquara até quando Deus permitir não quero sair daqui, gosto
de Piraquara, gosto de defender a cidade, lasque-se quem é o prefeito, Gilmar
é candidato, traga planejamento, não loque carro, prédio, vamos dar um
exemplo, locasse metade do hospital que está parado em Piraquara daria para
colocar a secretaria de saúde lá dentro, o setor de ambulância, secretaria de
educação, salvo que no prédio público de Piraquara também tem espaço,
talvez não tenha porque tem que agregar sala para quem vem tomar café e
nem é morador de Piraquara, boa noite a todos que vieram, ouvintes, que Deus
ilumine a todos.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, comunidade presente,
vereadores, então vereador Miguel, não é tudo isso, o pedido deste vereador
que foi executado junto o diretor do hospital, onde ele chamou este vereador e
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fizemos a vistoria no hospital, chamei a secretaria de obras, a Sanepar, para
que fosse executada um asfalto porque a frente do hospital vai ser mudada,
não foi a pedido do repórter, ele só faz algazarra, não assusta ninguém, o
hospital está de prova, não tem nada com Daniel Pinheiro, este vereador fez e
foi executado pelo executivo municipal. O anti-pó, vereador Miguel, falando em
galeria, no anti-pó não se faz galeria, vai gastar para fazer o anti-pó com a
galeria, então já faz o asfalto. Vereador Mamede, queria saber em qual unidade
de saúde que está faltando as luvas, porque as luvas cirúrgicas dentro do
município não estão faltando, a secretaria de saúde entrou em contato comigo
e disse que não está faltando, então precisamos saber de qual posto que está
faltando, para tomarmos as providencias, a secretaria de saúde não está
mentindo, então quero que o senhor aponte qual posto, para irmos amanhã e
ver o que fazer. Vereadores, dia 6 de maio inaugura mais um posto de saúde
no São Cristóvão, mais uma vitoria do nosso prefeito, só não inaugurou antes
porque está fazendo a praça, o posto 24hrs já poderia ser inaugurado talvez
daqui 30 dias, mas com o recurso, ao colocar os equipamentos, vão ver se irão
inaugurar até o final do ano, boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de
vocês.
Com a palavra vereador Adriano: Boa noite a todos, nosso amigo Fontoura,
Sebastiao, Japonês, todos os piraquarenses, semana passada foi feito um
comentário sobre a rua Manoel Alves Cordeiro, com relação a uns materiais
que estavam sendo aplicados, foram retirados da Av. Brasília, então queria
dizer que na realidade aquela obra está sendo executada com recursos
próprios, então todos os fornecimentos são de recursos próprios, a empresa
TEPAV é contratada para executar a mão de obra, o fornecimento de materiais
vem da secretaria de obras, na extensão que se refere a rua Bernardo Michel
até a linha férrea, a anterior é uma obra com recurso federal. Gostaria de fazer
um comentário, concordo com o Zé Machado, sei da obra do San Julian, eles
procuraram a secretaria de obras, o hospital ia fazer uma parceria, cedendo
toda a tubulação que a prefeitura não utilizou, foi feita uma parceria, cederam
os tubos para fazerem o pavimento, então não foi o jornalista, em questão
citado, sei do seu trabalho e sei que o senhor esteve à frente, não foi cobrado
essa parceria, a prefeitura cedeu tudo. Queria reforçar novamente o convite da
festa no Laranjeiras, na Capela, festa de São Jorge no próximo domingo 24,
teremos o tradicional almoço servido ao meio dia, teremos uma cavalgada com
saída às 9 horas, então queria estender a todos o convite, que se façam
presentes no domingo, seria isso, a todos uma ótima semana, meu boa noite.
Com a palavra vereador Eugenio: Boa noite senhor presidente, vereadores,
comunidade presente, a discussão está calorosa, imagina perto das eleições,
nosso prefeito já disse o que tinha que fazer, ele está pronto e já está
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começando a fazer. Na realidade, temos muita reclamação dos Correios, as
pessoas vão, mandam, recebem, é pago para ser entregue na casa das
pessoas, mas tem que buscar ali no correio porque não vai entregar, diz que
não tem obrigação, vai a pessoa em cima, já devolveram, não entregam, então
precisamos dar uma olhada, é pago e as pessoas não recebem, só falam que é
perigoso o roubo, temos que tomar uma medida. Sanepar, é uma vergonha em
Piraquara, além de tudo, a pessoa chega com documento, cópia de um
documento, não aceitam, querem um contrato frio, é uma vergonha, a pessoa
arruma a documentação e leva 15 dias para chegar a agua, não importa se tem
criança, falta de respeito, então eu não gosto de ver judiação do jeito que
fazem, além de ser caro, cada metro que pedem é uma vergonha, temos que
ver esse processo que está no fórum para debatermos. No Araçatuba vai
começar amanhã, já estão medindo, 8 ruas que já estão saindo o começo
amanham, o prefeito está fazendo, é governo do estado, mas os outros nem
isso faziam, é uma obra de 8 ruas que começou a medição e amanhã as
maquinas iniciam, a galeria estamos conversando para ver de que forma vai
ser feito, estou acompanhando em todo lugar, toda obra, vendo se não está
mais baixo, estou fiscalizando de bairro a bairro, se tiver alguma coisa eu
chamo o engenheiro para tomarmos a posição e não acontecer de fazer um
asfalto igual do Araçatuba que a agua vai para dentro da casa das pessoas,
isso está para prova, hoje as coisas estão sendo feitas diferentes, é tirado,
colocado a base, material e feito asfalto, para que não entre agua, então quero
dar parabéns aos vereadores que estão nos bairros, sou uma pessoa que não
quer discussão, não cabe, não adianta, temos que ter uma posição para olhar
que as eleições estão chegando agora, temos que mostrar que temos
competência, seria isso.
Não havendo mais inscritos, encerro a sessão e convido todos a cantar feliz
aniversario ao vereador Brutus que está de aniversário hoje e o vereador
Eugenio que esteve de aniversário ontem, agradecendo a presença de cada
um dos senhores, das senhoras, muito obrigado, Valter, Abner, todos os
senhores e senhoras, declaro encerrada a presente sessão. Para constar
_____________________________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto)
lavrei a presente ata.
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