CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 11ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia vinte e seis 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 pastor Valdeci de Andrade 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 Valmir Soares “Rock”. 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 pastor
Valdeci 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
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 agradece a presença dos demais, aqui presentes. E convida para o
momento de homenagem dentro da sessão de aplausos aos membros do
posto do Detran 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
pastor Valdeci: Sr. Presidente, vereadores, senhoras e senhores que
compõem esta casa, internautas, boa noite a todos, por umas duas ou três
sessões tenho evitado de falar, para evitar de demonstrar meu
descontentamento com alguma coisa, eu confesso que não autorizo ninguém a
discursar sobre o que eu digo porque são pensamentos meus, tenho livre
arbítrio para dizer o que eu acho, meu descontentamento é claro pelo fato de
ouvirmos umas palavras de alguns colegas nesta casa, que nós não somos
valorizados como deveríamos, a gente vai percebendo essas coisas na medida
que vamos trabalhando, na medida que as solicitações vem surgindo, nossos
requerimentos vão e se repetem cotidianamente, vamos observar que existem
alguns requerimentos que já foram pedidos várias vezes e isso tudo vai me
chateando, como diz o vereador Ernani, sinto muito orgulho de ser vereador
desta cidade, o povo que nós temos é acolhedor e também sabe cobrar na
hora que tem que cobrar, no entanto ainda não aprendemos a lidar com a coisa
pública, algumas pessoas pensam que é de alguém em particular, estamos
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aqui por um dom, um chamado, somos cobrados, vemos como está a política e
mesmo assim damos a cara a bater, trabalhamos com tranquilidade, por mais
que os cães ladrem, a caravana tem que passar, isso não preocupa, mas
nosso descontentamento é claro porque poderíamos ser um pouco mais
valorizado, ser tratado como parceiro de verdade, pelo que esta casa fez nos 3
anos, espero que possamos daqui pra frente, quem sabe, nunca é tarde, ainda
temos alguns meses pra fechar a legislatura, então quem sabe consigamos
esse reconhecimento que esperamos, porque representamos a comunidade e
não a nós mesmos, obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, boa noite,
vereadores, comunidade presente, internautas, vou iniciar informando que
repondo a cinco processos nesta cidade, dos quais, quatro já reverti no tribunal
de justiça, falta um que está sendo analisado e acredito que até 5 de maio
estarei livre, estou falando isso porque hoje acredito que serei processado
novamente, pelo exercício legal das minhas atividades parlamentares, estou
apresentando uma moção de repudio a Sanepar, peço licença para apresentar
o liquido da vida, 70% do nosso corpo é composto de agua, H2O, essa agua
que está neste recipiente está suja, estou maluco? Esta agua é coletada na
gruta do santuário são Francisco, na serra do mar, divisa com Morretes,
nascente do rio Iguaçu, agua suja e a agua limpa que a Sanepar devolve para
nossas torneiras, essa é a agua que o presidente da Sanepar disse que
tomaria sem medo algum, está em todas as torneiras, sem contar a falta desse
liquido, limpo, inodoro, não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, teriam
coragem de oferecer para a sua família? Pagamos por esta agua, os
professores, ofereceriam esta agua para sua família? Esta agua que a Sanepar
está fornecendo, estou rogando a Deus que nos ilumine, nos de forca para
continuar esta luta, se eu perder meu mandato por conta de represálias, não
estou nem ai, saiu um boato de que não se fala mais da Sanepar nesta casa
porque fomos comprados, recebemos propina para isso, quero desafiar
qualquer cidadão que prove uma virgula, sairei de cabeça erguida, esta agua é
a limpa, e esta outra é a suja, nas explicações pessoais vou continuar, porque
a empresa estatal mista que aufere grande lucro aos investidores
internacionais, mais especificamente da França, vem aqui e corta nossa malha
aviaria, onde gasta fortuna para pavimentar uma rua e vem uma empresa
através de suas colaboradoras, destroem e não conseguem concertar, nas
explicações pessoais eu apresento.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite vereadores, presentes, presidente
do PR, Henrique Mulhenhoff, Claudinei membro do PR, todos os partidos
presentes, estamos em um ano eleitoral, ano difícil, já percebemos a
insatisfação da população em relação a questão política, mas temos que
repensar várias coisas, a Sanepar corta os asfaltos da nossa cidade e não são
recuperados, não pela questão da Sanepar, pela ingerência do setor da cidade
que deveria estar cobrando deste órgão, esse projeto é de minha autoria,
essas empresas tem um determinado tempo para fazer a recuperação dos
asfaltos e malhas viárias que foram danificadas, se não fazem é porque não
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temos capacidade de cobrar, nossa fiscalização quase que não existe, temos
que repensar a cidade pro futuro, a questão da falta de berçários na cidade,
hoje atendemos um número ínfimo de crianças na nossa cidade, torno de 48
crianças no universo de 100.000 habitantes, não temos berçários para atender
as crianças da cidade, percebi nesses 3 anos e alguns meses que la atrás foi
proposta de campanha dos prefeitos, não só do atual, mas de todos, não
cumpriram, ficaram invertidas as prioridades da nossa cidade, por exemplo,
invés de berçário tivemos mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
gastos em publicidades na cidade de Piraquara, mais vale um jornal do que um
berçário para uma mãe que precisa trabalhar, precisa ser beneficiada em um
município que é dormitório, onde não geramos empregos, a muito tempo não
conseguimos trazer empresas, não temos política fiscal decente que atenda a
cidade como um todo, temos percebidos um grande momento que as mães
começam a clamar nas ruas por onde passo, que há grande necessidade de
pensarmos uma política voltada as crianças da nossa cidade, é momento de
repensar uma política educacional voltada a formação dos nossos
pequenininhos, porque daqui a pouco estarão no ensino fundamental e ficarão
largados em suas casas, não porque suas mães não tinham condições, porque
o município não ofereceu a sua mão fraterna, é momento de repensarmos e
mudarmos essa realidade para o futuro, estaremos trabalhando neste sentido,
obrigado.
Com a palavra vereador Ernani: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, boa noite a todos, os que estão online, gostaria de estender o convite
para o 4º passeio ciclístico em homenagem ao dia do trabalhador que vai ser
realizado no domingo, com a concentração no estacionamento da prefeitura as
9 horas, com destino ao parque trentino, quero convidar a todos para participar
deste dia que é uma homenagem aos trabalhadores de Piraquara, desde já
agradeço a todos os vereadores que nos ajudam na divulgação, comerciantes
que estão nos ajudando, graças a eles vamos servir almoço para todos os
ciclistas, fica aqui meu convite a todos para participarem do 4º passeio ciclístico
em homenagem ao dia do trabalhador, na última foi 400 e a expectativa deste
ano é 450 ciclistas, claro que a grande maioria da nossa cidade. Gostaria de
agradecer ao executivo municipal porque São Cristóvão vai ter mais uma
praça, já está sendo feita atrás da unidade de saúde James Ribas Martins,
unidade que vai ser inaugurada no dia 6, fica aqui nosso agradecimento ao
executivo, por aquele espaço que estava ficando ocioso atrás da unidade,
então está sendo feito mais uma praça, vamos ter duas, fica nosso
agradecimento por esta obra que vai atender o pessoal do São Cristóvão, Vila
Fuck, Vila Isabel, espaço para a juventude, obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, os que nos acompanham pela internet, agradeço a Deus
por ter me concedido a oportunidade de estar aqui esta noite, se não fosse ele,
eu não estaria, quero estender meu boa noite ao Gico e sua família, meu
abraço ao nosso candidato do PHS, fez um grande trabalho no posto de saúde
Caiçara, Edson do Nascimento e não poderia esquecer do Miqueias, o Celso
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da borracharia, Rodine, todos os presentes. Confesso que a situação política é
complicada no Brasil inteiro, entendo o discurso de todos, poderíamos ter uma
cidade melhor, mas acho que para construirmos uma cidade melhor, temos que
pensar em conjunto, se um remar para um lado e outro para outro, não
chegamos a lugar nenhum, mas nosso prefeito tem feito um esforço para fazer
algo pela nossa cidade, acompanhei, sou base do prefeito, tendo benefício ou
não, acreditei no projeto do PDT, portanto hoje não posso subir aqui em cima e
dizer que o prefeito não está agradando, a minha maior preocupação é que o
prefeito agrade a população, o prefeito tem que agradar a maioria, sou apenas
um vereador eleito e não quero ser mais vereador, mas sou candidato a vice
porque represento o Guarituba, tenho o apoio do Erondi, meu nobre presidente
que lá atrás prometeu de me ajudar e acredito que ele seja um homem de
palavra, peço apoio a cada um dos senhores que não são candidatos a vices,
porque posso ajudar vocês a candidato a vereador, aqui funciona como moeda
de troca, me ajuda que eu te ajudo, Guarituba precisa de um representante
além do que sou, hoje sou vereador, amanhã quero ser vice porque acredito
que aquela cidade do Guarituba, possa ser transformado em um distrito porque
tenho um projeto para lá, conto com o apoio dos vereadores e quero respeitar o
regimento, acho que já estourou meu tempo, mas nas explicações quero
continuar meu discurso rumo a vice desta cidade.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, achei bonito
quando o pastor Valdeci falou que é difícil ficar pedindo, fazendo requerimento,
sendo cobrado do contribuinte e o vereador não consegue passar a
mensagem, ele também comentou a questão da agua, isso é desde 2001, é
fácil de saber porque Piraquara não vai para frente, quando a mão de ferro
assume o poder, fica cego, não consegue pensar nos moradores que pagam os
impostos, não consegue ter um tom de discussão pública, quando o vereador
Rock falou da agua é bem claro, feito o plano de saneamento, contrataram uma
empresa, desaguaram o plano aqui na câmara e esta as sete chaves no
ministério público, porque o plano de saneamento ao invés de ajudar o
piraquarense com os 10m³ de agua, os 80% do esgoto, vinha aumento das
taxas, invés de chamar o governador para discutir junto a população da qual
oferece 70% de agua para região metropolitana, da qual poderia discutir uma
taxa menor dos 80% de esgoto, taxa menor dos 10m³ já que a Sanepar explora
esse liquido preciso, nossa vida, essa riqueza sai da nossa terra, nascentes do
Iguaçu, 1.200 nascentes já constatadas acredito eu, uma cidade largada pelo
poder executivo, não consegue discutir contrapartida, sistema prisional com
10.000 detentos, não tem contrapartida para o município, quando vai ter um
homem com coragem de subir no palanque, chamar o governador e a
população que lhe elegeu e dizer que vai ter contrapartida, porque quando falo
do ex-prefeito Antônio Alceu Zielonka muita gente fica brava? Foi o único que
construiu, o Marquinhos se perdeu, carro locado, prédio locado, não discute o
município, não traz empresa para gerar emprego para a população de
Piraquara, hoje vejo quem constrói aqui, reza para achar uma portinha que
apareça um locatário, o município não desenvolve porque o prefeito pensa
pequeno, pensa nas pessoas que vem de fora e não pensa nos piraquarenses,
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o Marquinhos como pessoa, tudo bem, como político, administrativo, vai mal,
todo mundo sabe disso, não adianta proteger asfalto que vem do governo do
estado, queremos saber do recurso próprio, estimativa de R$ 233.000.000,00
(duzentos e trinta e três milhões de reais) para fazer esse logra bobo pelos
cantos que daqui um ano não tem mais nada, termino nas explicações
pessoais.
O Sr. Presidente agradece e passa ao momento de honrarias, temos das
honrarias a pedido do pastor Valdeci: Robson Gustavo Berbeck Gonçalves,
Osmar Souza.
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
assim o fez, estando todos presentes. Com a ausência justificada dos
vereadores; pastor Valdeci, Valmir Soares “Rock”, justificados.
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$
327.360,00 (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 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 projeto de lei 032/2016: Autoriza a
abertura de credito adicional especial no orçamento do programa vigente
no valor de R$ 327.360,00 (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 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
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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 038/2016: 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 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 039/2016: Concede o título de
cidadão honorário do município de Piraquara ao Sr. Ivanor Antonio Minatti
O Sr. Presidente passa as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Tendo cinco minutos:
Com a palavra vereador “Rock: Sr. presidente, no último final de semana,
contamos através do setor de turismo da secretaria de desenvolvimento
econômico, de mais uma etapa do pedalando e conhecendo Piraquara, 219
pessoas vieram pedalar na nossa cidade, conhecer paisagens, algumas
pessoas pararam no bosque para pegar pinhão, exercício de cidadania
maravilhosa, pedalamos 20km e chegamos sem nenhum incidente, parabenizo
o nobre vereador Ernani por essa iniciativa, 4º passeio ciclístico em
homenagem ao trabalhador no dia 1 de maio as 9 horas, sorteio de várias
bicicletas, almoço, parabenizo o vereador por essa iniciativa, parabenizo a
todos que participaram vez passada, faço um convite a todos os vereadores,
vamos pedalar, nobre vereador Josimar tem uma bike, Erondi também,
retomando a fala em relação a Sanepar, agua potável, aquela que
popularmente chamamos de pura, incolor, insipida, inodora, deve estar livre de
materiais tóxicos e microrganismos, deve conter sais em quantidade
necessária, agua potável é encontrada em pequena quantidade no nosso
planeta, não está disponível infinitamente, por ser recurso ilimitado o recurso
deve ser planejado, o que os olhos não veem, o corpo sente, pelo menos
quando é agua, a anos pesquisadores observam substancias da agua que
ingerimos, afim de entender se a relação desses compostos com problemas de
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saúde, um deles é Wilson Jardim, químico, existe uma serie de substancias
que encontramos na agua em pequena quantidade, segundo a legislação, não
são proibidas, ainda não sabemos as consequências do consumo, mas já há
dados mostrando que eles afetam a comunidade, explica, nos testes realizados
foram encontrados hormônios, fármacos, resquícios de produtos de higiene
pessoal, antibióticos, fragrâncias, entre outros, isso na agua potável, ou seja,
não estamos seguro, pelo menos até agora não há nada que o cidadão possa
fazer para ter uma agua melhor, tem sido mais comum o diagnóstico de
inflamação da tireoide, o problema que era especialmente feminino tem afetado
homens, o aumento decimal é dado ao excesso de iodo encontrado na agua,
cujo consumo cresceu nos hábitos alimentares, alguns pesquisadores
relacionam o iodo ao excesso de agua da torneira que contém um valor dessa
substancia, explica o clinico geral Paulo Ouson, para jardim, o Ministério da
Saúde precisa investir em pesquisas da qualidade da agua que os brasileiros
bebem, a legislação vigente é antiga e precisa ser revista conclui o
especialista, 3 características da agua, quando se fala da agua em geral, deixa
evidente que todas as fontes aquáticas fazem parte de um ecossistema,
portanto nenhuma fonte aquática é menos importante que a outra,
independente da característica da agua, insípida, inodora, incolor, agua potável
possui 3 características básicas como essas citadas, em primeiro momento
parece não ter importância, vou bem afrente porque enfim, nossa indignação é
grande, faço aqui um apelo aos nobres vereadores que compactuem conosco
em aprovar uma moção de repudio a Sanepar e entender que isso é agua suja,
e isso é agua limpa, isso sai das nossas nascentes, da bacia do rio Iguaçu,
cruza todo o estado do Paraná e desagua na tríplice fronteira, já esta é a agua
limpa que a Sanepar fornece para o piraquarense, para a população sofrida
que amanhece e não consegue escovar os dentes em uma torneira porque
esta agua não é limpa, não é insípida, não é incolor e não é inodora, muito
obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, vereadores, a
oportunidade dos senhores usarem uma gravata e um terno, eu tenho essa
oportunidade, apresentei um projeto de lei para que cada um dos senhores
viesse com essas vestiduras, mas infelizmente o meu querer não foi o querer
dos nobres vereadores, tive o apoio do pastor Valdeci, Josimar, Eugenio,
Ernani e também tive apoio do nobre vereador Erondi, os senhores não
votaram mas não é por isso que deixam de ser meus amigos, talvez não
gostaram da presença do projeto, mas deixando eu gostar de vocês já está
bom, na época que apresentei o projeto, disse que tem gente que vem para cá
enfeitar o pavão, mas muitas vezes vejo um pavão enfeitado nesta cadeira, o
nobre Zé Machado, mas voltando a questão de que não quero ser mais
vereador desta cidade, não vou sentar mais nesta cadeira ano que vem para
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discutir os projetos, quero desejar a todos que tenham coragem de enfrentar o
processo do legislativo como muitos tem coragem de enfrentar, Guarituba
precisa de um vice atuante, que vai dar sustentação a administração do
Marquinhos, os nobres vereadores sobem aqui e dizem que não são atendidos
da maneira que deveriam, eu acredito, não é que o Marquinhos é um mal
prefeito, é porque talvez falta peças para que essas engrenagens funcionem
como o povo quer, um dente dessas engrenagens está aqui, estou para ser
vice prefeito desta cidade, vice atuante, não quero que usem com maldade o
que vou falar, disseram para mim que tenho que voltar ao legislativo, mas disse
que não era para mim, meu momento é até o dia 31, disse sobre quantos vices
apareceram nesta cidade, ninguém fez nada e está tudo morto, exceção ao
Armando que morreu literalmente, agora tem outros vices que estão
enterrados, tenho um motivo para ser vice, trabalhar, discutir junto com o
processo legislativo para que o poder executivo tenha mais forca e mais
credibilidade a casa do legislativo, pelos discursos que tenho visto, tem
algumas descontentações, o vereador Miguel sempre tem feito grande trabalho
na cidade, hoje acredito que é oposição já, começou na situação, tem os
motivos dele, tem que ver onde ele vai se eleger, isso é normal, não quero mais
ser vereador, mas se tivéssemos um vice atuante, que pensasse numa cidade,
processo maior, hoje eu nem estaria na disputa de ser vice, concordam
comigo? Se concordam, amem, se não concordam, amem também, o vice
tinha que estar nesta casa articulando, atendendo os vereadores, não estou
falando mal do vice, mas o papel do vice é isso, tem que estar escutando a
população, mas tem que atender junto, hoje temos quem atende no legislativo?
Koval, que vem para cá fazer o intercambio da prefeitura e câmara, quero ser
um vice diferente, atuante, se eu for vice dessa cidade, com a permissão de
Deus vou ser prefeito desta cidade, vou mostrar porque vou sentar a bunda
naquela cadeira, não vou deixar a desejar, o Marquinhos não está deixando a
desejar, falta suplementação para ele fazer um melhor governo do que está
fazendo, garanto que competência tem de sobra, não se avançou os projetos
porque não teve alguém que ajudou o Marquinhos a construir com vontade
esta cidade, seria isso, Deus abençoe.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. presidente, gostaria de fazer
menção ao nome do nosso atleta Robson, agradecer pela honra que me deu
de poder conceder a ele esta simples lembrança, creio que a muito tempo ele
vem batalhando, me lembro que em 2011 fiz um projeto de lei que se chamava,
Bolsa Atleta, por coincidência ou não, fazia parte da comissão de justiça
naquela época, nosso prefeito, lembro que passou na comissão elogiado, foi
para o prefeito sancionar, na época ele mandou que não tinha recurso,
voltamos para esta casa e refizemos o projeto e enviamos o mesmo projeto foi
para la e voltou como inconstitucional, primeiro aprova, elogia e depois volta
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como inconstitucional, é aquela coisa do marinheiro de primeira viagem,
quando sai candidato dizem que vai fazer asfalto, escola, aquele discurso de
sempre, quando sentam na cadeira, observam que as coisas não são assim e
que eles não tem a competência para fazer, nossa esperança é que o
executivo que tem essa prerrogativa de fazer, estamos dando a
sustentabilidade para que ele possa fazer, e que faça, é nesse ponto que falo
do reconhecimento, ninguém quer ser mais que ninguém, fazemos parte, haja
visto que temos hoje uma presidente que arrumou uma encrenca com o
congresso, achou que podia mais e hoje temos uma situação que não foram
nem as pedaladas fiscais que estão pesando mais, mas sim a ingerência, falta
de conversa, então fico feliz em poder prestar essa simples homenagem ao
Berbeck e triste por aquele projeto não ser aprovado, era pelo menos uma
maneira de poder investir em nossos atletas, espero que o Ernani seja nosso
secretário de esportes, já provou que sabe fazer, quem sabe ele entra naquela
pasta, vai melhorar as coisas, já sabe o que fazer para que tenhamos uma
cidade movimentada na questão do esporte e também da cultura, então espero
que o próximo prefeito, seja Marquinhos, Gilmar, quem for, possa olhar com
carinho, para que possamos atender essa outra parcela da comunidade,
parabéns ao Berbeck e sua família, por não desistir de Piraquara, me sinto
privilegiado por poder homenagear, gostaria de poder fazer mais, quero
parabenizar o doutor Osmar pela tranquilidade de assumir essa
responsabilidade, mora em Almirante Tamandaré, tem vezes que ele tem que
pernoitar aqui, que seja assim, nada é conquistado sem sacrifício, já vimos as
coisas que estão acontecendo, as vezes a coisa é quando termina, não é
quando começa uma gestão que avaliamos, é no fim, Marquinhos ainda não
terminou sua gestão e vai ser avaliado no final com certeza, gostaria que o
próximo prefeito que assumir, pense em discutir na sua plataforma a questão
dos berçários, creches no Jardim Santa Monica, que diminua as praças mas
que construa creches, então nós queremos que o próximo prefeito pense nisso,
mais que isso, pense numa gestão onde possa ouvir a população, possa dividir
por bairros, sentar e orçamento não é do prefeito e sim da comunidade, então
vamos sentar e discutir para ver onde pode ser aplicado o recurso, seria isso,
até a próxima.
Com a palavra vereador Gilmar: A cidade de Piraquara tem que ser planejada,
estou preocupado e estou formatando fórum de debates a partir do mês que
vem para colher informações dos munícipes, como fiz quando fui presidente,
onde vou ouvir os moradores para que possamos resgatar as suas
necessidades, que o Ernani possa ser secretário de esportes, precisamos
planejar a cidade, criar um instituto de pesquisas, trazendo através de concurso
público, engenheiros capacitados para repensar o centro de Piraquara,
Guarituba, sistema viário, para que não entremos em burrices como vem
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acontecendo hoje, vão até a Av. Brasília, não existe engenharia de trafego na
nossa cidade, colocaram caixões na metade rua em quatro sessões, os
moradores tem que desviar, a hora que alguém subir ou descer em alta
velocidade, vão se colidir, se colocou o caixão na metade da rua, colocasse em
toda a rua, besteira como fizeram no Laranjeiras as lombadas, foi eu quem
entrou em processo junto ao ministério público e fiz tirar uma das lombadas,
não existe engenharia de trafego, temos que pensar, valorizando o servidor
público, tenhamos um plano de governo seguido e formatado pelos moradores
da cidade, isso que precisamos, não temos que repensar a cidade em quatro
paredes como ela vem pensada agora, temos que rever os cargos
comissionados que hoje chegam a 143 cargos, destroem os cofres públicos,
temos que repensar a questão de saúde, temos que ter o nosso hospital, hoje
estive com o Rach, novamente, temos que reabrir nossa maternidade, temos
dotação orçamentaria para isso mas invés de abrir um hospital, autorizamos a
contratação através de uma OS no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais) por dois anos para abrir a UPA 24hrs, será que ao invés de autorizar
credito adicional, não seria conveniente abrir concurso, abrir a UPA com
servidores públicos, é obvio que isso é correto, como o Miguel disse, somos da
oposição neste momento, a quantidade de veículos que transitam pela cidade,
hoje era 05:30 da manhã, estava indo ao terminal levar minha filha e percebi
um carro em alta velocidade com o timbre de Piraquara, se eu não estivesse de
pijama, teria perseguido o carro para ver onde ele estava indo as 05:00 da
manhã, com certeza estava fazendo algo que as vezes não é compatível com
seus atributos como funcionário, temos que repensar as secretarias de
Piraquara, formatar um plano coerente a nossa cidade no sistema viário,
sistema da saúde, temos que valorizar nossos idosos, qual foi a política desse
governo voltada aos idosos de Piraquara? Não houve, é deficitário, vem me
dizer que esse governo é bom? Bom para si, para seus parceiros, 143 cargos
comissionados, vocês se dirijam a alguns departamentos, a quantidade de
carros adesivados, funcionários públicos candidatos, estão fazendo de setores
públicos, comitês políticos, é uma pratica que temos que escrachar da cidade,
temos que pensar o piraquarense dentro do orçamento de R$ 233.000.000,00
(duzentos e trinta e três milhões de reais), temos que ajudar a vó Noêmia,
reconhecendo utilidade pública independente de suas necessidades que tem
naquele local, repassar os recursos necessários que esta cidade tem para
atender os idosos que são muito bem atendidos como eu percebi quando
estive lá, temos que valorizar o piraquarense, isso que vamos fazer, conversar
com os piraquarenses em todas as esquinas, pode ter certeza vamos fazer um
bom trabalho voltado a aqueles que acreditaram nas propostas descentes e
serias para a cidade, obrigado.
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Com a palavra vereador Miguel: Sr. presidente, vereadores, comunidade
presente, não quero me perder, não quero discutir com vereador, quero discutir
o que é melhor para a cidade, nesse momento o Marquinhos deixa a desejar,
foi dado oportunidade para ele, eu particularmente votei nele, damos a
oportunidade e ele não teve a capacidade, como pessoa, não quero entrar nos
méritos porque vamos perpetuar pela cidade e temos que se respeitar, o
Baianinho falou, se candidata a vice, será que o Marquinhos vai querer ele? Se
não quiser, pense, vamos sentar a marreta, planejar a cidade junto com o
morador de Piraquara, ver a opinião dos vereadores, comunidade se está
satisfeita, se o Gilmar ganhar a eleição, eu sozinho não vou fazer nada, mas o
comerciante que está abandonado na cidade que nem para fazer uma malha
viária, não teve capacidade, conversei com o Erondi e Zé Machado para
fazermos uma malha viária, o que aconteceu? O prefeito esmagou dentro de
uma sala porque a opinião de certos moradores não tem validade, a opinião do
morador não tem validade, ele tem validade só para meia dúzia de aristocratas
que vieram de fora para gerenciar nossa cidade, tenho vergonha na cara de ser
desse legislativo e dizer, não é essa cidade que queremos, porque queremos
uma cidade para as crianças, idosos, piraquarenses, para quem quer perpetuar
nessa cidade, não adianta vir com balela, o Marquinhos já era, acabou, vou
dizer mais, Baianinho, vamos disputar a eleição, tomara que Deus ilumine o
Gilmar e ele consiga fazer como ele fez na audiência pública na câmara, todos
os vereadores acompanharam, jamais quando estive no legislativo, eu vi uma
plataforma bem feita, ele teve capacidade para gerir as audiências públicas e
nos vereadores, todos quase, em algumas estavam presentes, mas ele deu o
dom da palavra para cada um, isso se chama participativo, deu oportunidade
para o vereador e para a comunidade, agora parece que tem 4 ou 5 pessoas
que não deixam nem o prefeito vir aqui falar conosco, coitado do prefeito, não
consegue atender o comerciante de Piraquara porque tem que marcar para o
dia do nunca, vou dizer uma coisa, Gilmar, sua pesquisa esta pequena mas
pode aumentar cada dia, não vão conseguir segurar, é só avaliar, carro
encostado na prefeitura com cargo adesivado do candidato a vereador
preferido do prefeito, cargo a vontade para os preferidos, é desumano disputar
uma eleição quando olhamos para um setor e vemos um funcionário ganhando
cargo de direção com 50 carros adesivados, pago pelo piraquarense, tínhamos
que denunciar no ministério público para que acompanhasse a legitimidade
disso, porque é a favor, já disse 500 vezes, se o Gilmar for eleito, acaba com
essa farra de ambulâncias na mão de terceiros para fazer política, as
ambulâncias tem que parar no hospital, o hospital tem que abrir, essa UPA
seria uma passagem para o hospital de Piraquara que já foi referência, não tem
habilidade de sentar com o hospital e conversar, repassar ao invés dos R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em dois anos, repassasse R$
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8.000.000,00 (oito milhões de reais) e colocasse no hospital o diretor de saúde
e as ambulâncias, Baianinho que me perdoe mas o Marquinhos está gerindo a
máquina pública, erroneamente, acreditando em forasteiro e os piraquarenses
abandonados, nada contra o Vanhoni, mas será que cabe para ele uma
secretaria em Piraquara? O morador que avalie, será que cabe para nos ficar
ouvindo esses caras de fora vir encher o saco, será que nos olhando um para a
cara do outro não temos capacidade de derrubar essa gente? É fácil. Quero
agradecer a cada um que veio na sessão independente de sigla partidária,
estamos na disputa, muito obrigado a cada um.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, boa noite a todos, vamos reforçar o convite para
domingo, Gico venha participar, Eugenio, pastor, todos vêm para nos ajudar,
desde já agradeço nossos comerciantes, estamos correndo para receber a
doação para que consigamos dar o almoço gratuito. O Gilmar falou uma coisa
a respeito do berçário, é o que necessitamos dentro do município, temos dentro
de 100.000 habitantes, dois berçários, então, necessitamos de mais berçários,
nesta parte, parabéns ao Gilmar pela preocupação dele. A respeito da Sanepar,
vereador Rock, essa é a resposta que eles dão para o município, a devolução
do lucro que tiram do município, é destruindo a saúde da população, então
estou com você, assino junto porque temos que defender a população,
ninguém que venha a ficar rico dentro do município, a população merece o
carinho de nos vereadores, temos que defender a saúde de cada piraquarense.
Vereador Miguel, como diz o vereador Baianinho, dá um nó no meu pescoço,
porque critica o prefeito Marquinhos porque não fez nada no município, a
oposição não pode colocar uma venda no olho, porque a população sabe da
transformação no município de Piraquara, o que aconteceu e está acontecendo
neste mandato, deu o que der a eleição, vai se desenrolar até dezembro, vai
ser histórico no município, a oposição pode espernear, mas não vão conseguir
colocar um prefeito que venha a cumprir o que o Marquinhos já fez até agora
neste mandato, o vereador Miguel defende o Gilmar como candidato a prefeito,
não entendo, ele foi o mais articulador na cassação do vereador Gilmar e está
pela liminar, assumindo esta casa, o que o vereador Miguel vai falar aos
eleitores? Ajudou a caçar e agora está apoiando, não sou eu quem tenho que
explicar, vou defender o trabalho do prefeito Marquinhos, meus eleitores têm
convicção de que é o melhor prefeito que Piraquara já viu até hoje, já
terminaram o Bela Vista, Recanto das Aguas, onde vão começar na região do
vereador Eugenio, estão fazendo as galerias, então temos que dar parabéns ao
prefeito, então, até terça feira que vem, estaremos juntos novamente com a
população, boa noite a todos vocês.
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Com a palavra vereador Josimar: Gostaria de voltar um pouco nas palavras
do pastor Valdeci quando ele se referia ao nosso amigo, atleta o Botina, nosso
grande corredor, você tem muito mais do que esta questão física, tem uma
missão, tantas provas que você participa, acabou de participar da Volta a Ilha,
140km, é chão, mais do que nunca, você tem uma missão, não foi correr,
porque é simplesmente um atleta, você está com a missão de representar toda
essa cidade, mais de 100.000 habitantes, isso é maior do que nos, não sei o
que é, de repente você não descobriu ao certo, mas algo será revelado na sua
vida, tenho certeza disso, é só ver os grandes atletas, as causas que eles
defendem, você é um desses, com certeza. Gostaria de parabenizar o vereador
Zé Machado, pela sua visão brilhante, de cidade, bairro, o que era o Jardim
Bela Vista a algum tempo atrás, poeira, sofrimento, abandonado, você como
liderança, vereador agora foi atendido e o Bela Vista está tampado de asfalto,
então parabéns, vejam a realidade, o Santa Maria recebeu um tratamento
especial nos últimos dias, quem não tem ido ao Santa Maria, passem por lá, os
moradores felizes, Santiago, Planta Deodoro recebeu muito asfalto,
recentemente participei da inauguração da unidade de saúde juntamente com
essa casa de leis, Recanto das Aguas, investimento gigante deste governo em
unidade de saúde, respeita os padrões da OMS, dia 6 de maio mais uma
unidade de saúde será inaugurada na cidade, esta, muito maior, completa,
ampla, todos estão convidados, este é o trabalho do prefeito que muitas vezes
não é reconhecido na palavra de alguns oradores que me antecederam, vejam,
o Parque das Aguas, é um orgulho para nossa cidade, investimento grande,
participação desta casa, pessoal da região inteira vem para conhecer o parque,
eu estava na festa das Laranjeiras esses dias, e o pessoal de Pinhais estavam
dizendo que o parque de Pinhais é bonito, mas o de Piraquara é muito mais,
temos que enaltecer o trabalho do prefeito quando teve peito, coragem e
sentou com o governador Beto Richa, sentou com o secretario Pepe Richa e
com o apoio do Rotary, desta casa, o prefeito conseguiu convencer o
governador de fazer a tão sonhada triplicação da PR-415, investimento da
ordem de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), maior obra do
governo do estado no Paraná, onde está acontecendo isso? Em Piraquara, as
coisas boas devem ser lembradas, enaltecidas e não esfumaçadas por
palavras que muitas vezes não são merecidas, muito obrigado senhor
Presidente.
Agradecendo a presença dos vereadores, todos que vieram, imprensa,
obrigado a todos, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima
regimentalmente para a próxima terça feira. Para constar _________________
_____________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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