CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 12ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, onze 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 “Baianinho”
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 o ex
vereador Irone, o futuro vereador Evandro, 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
Gilmar: Boa noite vereadores, presentes, Álvaro, amanhã à tarde faremos a
entrega do relatório da CPI vista da serra, concluímos, algumas situações vão ser
avaliadas, existem eventuais irregulares, cabe ao MP o processo de transição
dentro daquele programa, amanhã entregaremos esse relatório final, estarei
conversando com os vereadores para que possamos marcar audiência pública com
os moradores daquele movimento para efetuarmos a entrega final a aqueles
moradores. Quero deixar minha indicação aqui, o projeto da TRANSRESIDUOS,
que hoje encontra nessa casa de leis, não entrou nesta sessão, ontem estive aqui
por volta das 16 horas, cheguei antes, é a hora que a comissão de finanças se
reúne, não estava o Miguel nem o Rock, perguntei se haveria reunião e falaram
que não porque não tínhamos nenhum processo em pauta, chega em nossa mão o
processo 131 projeto de lei 110 chega de forma irregular nesta mesa porque não
passou pela comissão de finanças, gostaria que fosse feita a retirada deste
processo de votação, fosse enviado à comissão de finanças, para avaliarem, um
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relatório que demonstra que contrataram muitas pessoas para varrer rua e agora
precisa passar R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para esta empresa, nos da
comissão de finanças queremos avaliar o repasse desse recurso de uma forma
mais madura, não pode colocar um processo em votação sem passar pela
comissão de finanças, então, todas as comissões dessa casa, faça-se o que bem
entende, não pode ir para plenário, se tivesse regime de urgência, devia ter vindo a
reivindicação, a comissão tem poder para averiguar essa situação, não sei qual a
postura do sr. presidente, mas acredito que o senhor é responsável com o
orçamento, o senhor transfere esse processo para a comissão de finanças avaliar e
não coloque em votação hoje porque estará cometendo um equívoco.
Com a palavra vereador Miguel Scrobot: Sr. Presidente, vereadores, comunidade,
tem hora que não dá para entender, Piraquara esta largada inclusive pelo
legislativo, vem para a pauta desrespeitando regimento, não consigo entender, um
negócio feito as coxas, a mão de ferro domina o legislativo de Piraquara, é uma
vergonha, quem perde com isso é o cara que levanta de manhã pegar ônibus para
trabalhar, demos o poder para o prefeito fazer, dentro do orçamento, das
suplementações, isso é uma vergonha o cara que vem votar aqui, não existe ética,
não tem regimento, não respeitam uma comissão, vão e fazem um papel que
sinceramente, isso tem que parar na mão do promotor para mostrar a
representatividade do que e feito na casa, isso já aconteceu, o presidente que
entenda como quiser, mas não consigo entender como o cara vai falar para o
contribuinte que paga o imposto, se uma comissão não tem poder de saber o que
acontece, chamamos o representante da prefeitura, Jose Alvacir, veio em uma
reunião e falou que não sabia explicar, sendo que é ele que faz o processo, agora
manda metragens que não tem como avaliar, uma vergonha o que a câmara vai
fazer hoje, colocar em pauta uma votação de R$ 2.315.000,00 (dois milhões
trezentos e quinze mil reais), o Baianinho outro dia falou que até dia 31 seria
vereador e disse que teriam que te respeitar até lá, mas hoje está passando um
processo por aqui que nem a comissão de justiça, nem de finanças sabia, não sei o
discurso que um vereador vai vir falar aqui se votar a favor, assim que é feito com o
município, como tentaram fazer com a questão da agua, Pinhais passa o cano e
leva 3%, Piraquara tem barragens, 1200 nascentes, não geramos emprego,
pagamos taxa de lixo, pagamos taxa de esgoto, ficaram 37 anos para assumir o
compromisso que o prefeito Cassiano deu para a Sanepar de 30 anos, hoje temos
escolas que não tem saneamento básico, soterrando Piraquara, fazer o que, isso
acontece aqui onde deveríamos estar protegendo a população, termino nas
explicações.
Com a palavra vereador Mamede: Boa noite, Sr. presidente, companheiros, é
lamentável saber as atitudes que estão sendo tomadas aqui, processo jogado nas
nossas mesas, tentando enfiar goela abaixo, esse projeto vem em cima da hora, a
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pior atitude ainda, nossos parques e praças prometidas na nossa região,
compromisso com empresas que vieram explorar o solo e deixaram largadas,
documento firmado com a prefeitura e esse prefeito não consegue ter atitude com
esses empresários, o acordo foi tão grande entre eles que agora não consegue ir
cobrar, tem um areal no fundo do Holandês e tem o compromisso, cadê o parque
bonito? Cadê o parque na entrada do Rio Irai, ao lado esquerdo do colégio Edilia,
cadê o parque? A empresa caiu fora, outro areal que está sendo feito atrás da rua
Gerard Vonchaid, esta lá, até quando esses empresários viram aqui, tirar a riqueza,
vende-la e deixar os terrenos naquelas situações, eles chegam aqui com
documento do IAP, certidões e diz que está tudo certo, nada é feito, sabemos que é
irregular esses areais, mas o prefeito não toma atitude, não vai buscar a
compensação desses empresários junto ao areal, daqui pra frente será assim, os
novos vereadores terão trabalho, mas se preparem, vocês diante da mão de ferro
estarão sem poder se mexer, a não ser que haja uma grande oposição aqui dentro,
creio nessa oposição que se formara aqui, é lamentável, estão juntando pessoas,
usando drogas, carros roubados, mulheres sendo levadas aos cantos daqueles
areais, o governo não terá iniciativa para cobrar esses empresários o que foi
prometido, somente vieram com esta proposta para tirar areia daquele local, o
restante continua abandonado como está a nossa cidade, obrigado sr. presidente.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. presidente, nobres vereadores,
comunidade, quero agradecer a Deus por ter a oportunidade de estar aqui, mesmo
diante de todas as dificuldades, agradeço a presença do meu xará Edson, teve
bons votos, Álvaro, Adelson, Amilton, pastor Abel, João Guilherme, Piti, confesso
que os discursos comeram acalorados, direcionado a minha pessoa, sei que não é
fácil ser vereador, mas tudo com calma podemos resolver, com respeito, dedicação
ao nosso trabalho, podemos dar a volta por cima, sou vereador até o dia 31, quero
falar dos novos vereadores, não vou dizer que a mão de ferro vai dominar vocês,
quem sentar aqui, tem que ter caráter, vergonha na cara e defender a população,
isso que os novos legisladores tem que ter, a partir do momento que tomarem
essas devidas providencias, as coisas podem ser diferentes, acredito neste prefeito
porque ele fez um grande trabalho, este legislativo fez um grande trabalho,
devolveu R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para a prefeitura, fez um anexo
de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para esta cidade, anexo da câmara,
acredito que esses vereadores tiveram vergonha na cara e não roubaram nada
desta casa, acredito que os próximos devem tomar vergonha na cara e não roubar
nada também, os novos vereadores foram eleitos e tem voto, Amilton Lima quero te
dar os parabéns, conseguiu alcançar o êxito de ser vereador aqui, mostrou que não
precisamos ter pessoas dizendo que tem voto e não tem nada nesta cidade, pastor
Abel parabéns, como sempre falo, não devemos subir na desgraça dos outros,
chegamos aqui porque temos votos, vocês provaram que tem votos, mas tem uns
pica-fumos por ai que diz que tem voto, mas vende o que não tem, vocês provaram
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que tem voto aqui, tem gente que gosta de vocês e tem gente que não gosta, dou
parabéns ao pastor Abel e o Amilton vai na rabeira dele, se não fosse o pastor, se
não fosse o que aconteceu na assembléia, hoje o senhor não seria vereador da
cidade, o senhor pegou uma pessoa na hora mais certa do mundo para trazer aqui,
acima de tudo foi a mão de Jesus que estava sobre vocês, quem planta, um dia
colhe, seria isso, muito obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo senhor presidente, boa noite, exvereador e ex-prefeito da cidade, João Guilherme, imprensa, todos os munícipes,
Dr. Evandro além de vereador eleito um grande advogado e essa semana prestou
um serviço pessoal, sou grato pela sua amizade. Quero falar um pouco sobre a
mensagem 110/2016 que foi apresentada algum tempo atrás, foi objeto de
discussão na comissão de finanças, tínhamos algumas dúvidas e foi solicitado
algumas explicações que chegaram nesta casa dia 10 de outubro e retornando
para a comissão no dia 11, a reunião da comissão de ontem eu não pude
comparecer por questões pessoais mas recebi em meu gabinete a resposta do
executivo onde é muito clara a ampliação do serviço de varrição, mais de 20
funcionários, ela trata do SUPERAVIT do exercício anterior, um credito adicional
especial no valor de R$ 2.015.302,00 (dois milhões quinze mil trezentos e dois
reais) a prerrogativa do relator da comissão de finanças estabelece que o relatório
não necessariamente precisa passar por uma segunda reunião na comissão de
finanças, porque já havia passado, chegou a resposta no dia 10 e dia 11 foi
encaminhado, todos os gabinetes receberam, o meu parecer pelo relator da
comissão de finanças e orçamentos é pelo prosseguimento do processo, Sr.
presidente, lhe cabe manter ou não o processo em pauta, já dei minha prerrogativa,
eu vejo o seguinte, não estou atrás de revanchismo, em momento passado o
vereador Miguel já me desrespeitou, não tem coragem de me cumprimentar nos
corredores porque vossa excelência falou que fizemos reunião a porta fechada
quando vossa excelência estava presente, a partir daquele dia, vossa excelência
não me dirigiu mais a palavra, não tem problema não preciso de sua amizade,
continuo nas explicações pessoais.
O Sr. Presidente agradece a todos. 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 do vereador Adriano.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo 133/2016:
Processo 133/2016: Projeto de Lei nº. 111/2016, iniciativa do Executivo Municipal,
que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 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
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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. 111/2016 aprovado em
2º discussão: Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e
dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo 135/2016:
Processo 135/2016: Projeto de Lei nº. 113/2016, iniciativa do Executivo
Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional especial no
orçamento programa vigente no valor de R$ 331.750,00 (trezentos e trinta e um mil
setecentos e cinquenta 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. 113/2016 aprovado em 2º discussão: Autoriza abertura de crédito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 331.750,00
(trezentos e trinta e um mil setecentos e cinquenta reais) e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo 136/2016:
Processo 136/2016: Projeto de Lei nº. 114/2016, iniciativa do Executivo
Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento programa vigente no valor de R$ 908.550,00 (novecentos e oito mil
quinhentos e cinquenta 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. 114/2016 aprovado em 2º discussão: Autoriza abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$
908.550,00 (novecentos e oito mil quinhentos e cinquenta reais) e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo 137/2016:
Processo 137/2016: Projeto de Lei nº. 115/2016, iniciativa do Executivo
Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento programa vigente no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil

5

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
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. 115/2016 aprovado em 2º discussão: Autoriza abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo 101/2016:
Processo 101/2016: Projeto de Lei nº. 086/2016, iniciativa do vereador Erondi
Lopes; Denomina de Rua Caturama a rua sem denominação oficial localizada na
planta Rita de Cácia, conforme especifica. Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global artigo por artigo votação simbólica maioria
simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, em votação
vereadores favoráveis sentados contrários que se levante. Projeto de lei nº.
086/2016 aprovado em 1º discussão: Denomina de Rua Caturama a rua sem
denominação oficial localizada na planta Rita de Cácia, conforme especifica.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo 111/2016:
Processo 111/2016: Projeto de Lei nº. 094/2016, iniciativa do vereador Jose
Machado; Denomina de Rua Clemente David Mueller a rua sem denominação
oficial localizada no bairro Guarituba, conforme especifica. Parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global artigo por artigo votação
simbólica maioria simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em
discussão, em votação vereadores favoráveis sentados contrários que se levante.
Projeto de lei nº. 094/2016 aprovado em 1º discussão: Denomina de Rua
Clemente David Mueller a rua sem denominação oficial localizada no bairro
Guarituba, conforme especifica.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo 131/2016:
Processo 131/2016: Projeto de Lei nº. 110/2016, iniciativa do Executivo
Municipal, que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional especial no
orçamento programa vigente no valor de R$ 2.015.302,16 (dois milhões e quinze
mil trezentos e dois reais e dezesseis centavos) e dá outras providências. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global artigo por artigo
votação simbólica maioria simples 1º discussão. O Sr. Presidente anuncia que há
um requerimento assinado pelos vereadores Miguel Scrobot e Gilmar Luis Cordeiro
pedindo o adiamento do processo 131/2016. Que pede ao 1º secretario para ler, e
assim o fez. O Sr. Presidente coloca o requerimento em votação: E coloca o
projeto em discussão, em votação vereadores favoráveis sentados contrários que
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se levante. Projeto de lei nº. 110/2016 aprovado em 1º discussão: com a
abstenção dos vereadores Mamede, Miguel e Gilmar. Autoriza abertura de
crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
2.015.302,16 (dois milhões e quinze mil trezentos e dois reais e dezesseis
centavos).
E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador
“Baianinho”: Sr. Presidente, quero agradecer a todos os companheiros desta
casa, quero pedir perdão a vossas excelências, este vereador não tem problema
em dizer a verdade para quem quer que seja, quero fechar meu mandato com
convicção de que nenhum momento faltei com a verdade, não importa quem me
apóia ou não, quem gosta me ama, quem não gosta de mim me odeia, não devo
nada para prefeito, não devo nada para vereador, sou vereador desta casa porque
fui eleito com 1.036 votos, minha marca ficou histórica aqui, 2012 tenho privilegio
de dizer que sou VMP, vereador mais votado da cidade, junto com o prefeito
Marquinhos, melhor prefeito que existiu, o morto já morreu, não tem o que fazer, só
fazer as condolências, minha campanha de vereador não foi um fracasso, fiz 489
votos, eu precisava ajudar o Eugenio a se eleger, o Marcelinho da saúde tenho
uma honra em ver aqui, me ajudou muito, meu irmão, minha campanha de
vereador foi 32 dias e fiz 489 votos, não fiquei muito para trás dos que não se
elegeram, quero convidar a todos que não foram eleitos e tiveram uma boa votação
para nos unirmos e ser candidatos a prefeito para 2020, para fazermos a mudança
ainda maior do que o Marquinhos fez, mas quero ganhar dele, o que ele fazer até
2020 quero fazer o dobro dele, por enquanto o melhor é ele, nesta casa de leis,
com todas nossas divergências, brigas, ainda quero dar parabéns a cada um de
vocês, aqui dentro não teve roubalheira, saio com a cabeça erguida, vossas
excelências que foram eleitos façam o mesmo papel que nós fizemos, quero dar
parabéns ao meu irmão na fé, Jeremias, está de parabéns, foi guerreiro, foi
honesto, concorreu com todas as convicções que o senhor ganharia esta eleição,
mas sabe porque o senhor ganhou? Porque não estava na mesma direção da
eleição passada, se estivesse lá, teria sido enterrado também, parabéns, o senhor
tomou coragem de enfrentar aqueles que dizem que tem voto aqui e não tem voto
nenhum, quero agradecer o pastor Airton Barbosa, meu pastor, meu assessor,
sempre me educou em cristo, temos votos, principalmente vocês, pastor Abel,
temos condições de disputar uma eleição para prefeito e vou ser prefeito se Deus
me permitir, eu disse que jamais pisaria aqui como vereador e ele não me permitiu,
que Deus abençoe a cada um de vocês, vamos juntar os cacos quebrados e fazer
um vaso novo, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra o Vereador Gilmar: Bem, vereador Miguel, infelizmente as coisas
ocorrem de maneira errada, vamos verificar juridicamente, estaremos
providenciando nossos encaminhamentos que nos é direito, não vejo caco, fiz uma
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campanha pé no chão, caco são aqueles que não alcançaram a votação e não
foram buscar voto, estive em uma campanha clara, estou tranquilo, estaremos
fiscalizando o executivo nos 4 anos, o processo acaba no dia 31 de dezembro e
muita coisa vai acontecer, vamos defender sempre a população dentro do seu
direito, independente de resultado ou não, eu sabia que era vitória ou derrota, não
posso deixar de parabenizar meus filhos, fui atacado pelo IDEB da escola por
pessoas que mal frequentaram escolas, não sabem o que é um chão de escola,
convidaria eles para fazerem uma faculdade, se falar em IDEB, você é gerente em
uma escola que tem 95% de professores PSS, há uma rotatividade dentro das
escolas, e não consegue desenvolver projetos porque o sistema não permite,
estivemos sempre acima do IDEB e o único momento que ficamos abaixo foi agora,
eu até saberia que iriamos ficar abaixo, mas tivemos um grande mérito, foi o
combate ao tráfico de drogas, várias situações internas que alguns ignorantes não
perceberam, mas podem ir na escola ver, o processo de educação é lento, exige
dedicação, sou professor e sei o que eu faço, eduquei meus filhos, meu filho se
formou em direito e veio de escola pública, minha enteada que acompanho desde a
6ª serie, está com 17 anos agora, foi a única paranaense a passar na academia de
cadetes agulhas negras, minha enteada, quando me falam que não sou professor,
formo vários alunos, inclusive alunos em medicina, direito, educação física, sou a
única escola com curso técnico em informática com sistema integrado na área de
informação, alguns ignorantes vem dizer que não sei gerir escola, na minha casa
consigo aprovar gente na agulhas negras, vamos fazer um desafio, passou agora,
antes de ontem, Paraná inteiro parabenizando Amanda Caroline Rossi, então eu
não fico triste pela indagação dessas pessoas porque são cegos, não sabem o
quanto é difícil administrar uma escola nesta pais, como as invasões que chegam a
38% dos nossos alunos, quando chega em fevereiro, véspera de aulas não tem um
professor contratado e você não sabe quem vai administrar as aulas, você coloca
regra, ordenamento e faz a coisa acontecer, infelizmente essas pessoas
despreparadas acabam fazendo comentários desnecessários até mesmo porque
fere uma instituição de ensino, do qual, quem falou não conhece, se não conhece,
convido para conhecer e verificar o empenho de todos os alunos que fazem projeto
de literatura, sala de informática, então isso que queria deixar aqui de mensagem.
Com a palavra vereador Miguel Scrobot: Sr. presidente, vereadores, comunidade,
eu falei que parabenizaria o Amilton Lima, Jeremias que obteve os votos para
representar, como os demais, Vandinho, o que cabe a nós é entender o ato da
democracia, o Gilmar candidato a vice da oposição, quando o Baianinho falou do
vaso quebrado era como se fosse um caco para juntar as peças e enfrentar uma
nova eleição, tive 4 mandatos e agora o povo me mandou para casa, não vejo um
desespero, o povo escolheu, vamos ver o que eles vão fazer aqui, a população tem
esperança e não encontraram em mim, mas o que aconteceu aqui hoje, não
respeitaram o regimento interno, votação foi premeditada um minuto antes da
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sessão, o Baianinho viu isso, acredito no Baianinho e porque ele não pode ser
prefeito? Quando falaram que a ética, da legalidade, a legalidade é passar pela
comissão de finanças depois que a comissão de justiça larga o processo para a
comissão de finanças, ai ela é avaliada, podem falar o que quiser, o presidente foi
mal, o jurídico foi mal, é tão tranquilo, só o povo prestar atenção, foi feito sombra
aqui, estão se cortando para arranjar um cargo, quando derrubei na justiça a
votação da Sanepar, fui sozinho e ninguém quis ir comigo, no primeiro processo fui
sozinho, no segundo o Baianinho saiu para fora comigo, o Mamede e o Gilmar, não
deu quórum, neste dia veio a liminar derrubando uma votação biônica, falei e vou
repetir, sentada entre quatro paredes, doa a quem doer mas eu não podia deixar
passar, espero que não deixem passar nos próximos pleitos, cobrem dos
vereadores, a companhia de saneamento passar um processo biônico pelos
próximos 30 anos engessando os próximos vereadores para nunca mais discutir a
cidade, eu teria vergonha em dizer que votei nisso, é votar contra as crianças de
Piraquara, eu ganhei 4 mandatos para ser vereador, não consegui ganhar o 5º mas
tomara que os novos vereadores digam não para esta mensagem, chamem a
população e digam para a companhia de saneamento que engoliram o dinheiro de
Piraquara, soterraram o dinheiro do trabalhador do município, acompanhem as
sessões, se a liminar vim para este pleito, ou coloca uma audiência pública ou
tomamos conta deste plenário, isso que temos que fazer, se não for neste
processo, vai ser no novo, querem brincar com quem trabalha, o nosso ouro é a
agua, vendem muito caro, tem gente que vem no plenário usar demagogia e falar
que a votação foi ética, tem que contar para as crianças que começam na creche,
muito obrigado a cada um, falem o que quiserem, mas me desculpem.
Com a palavra vereador Ernani: Sr. Presidente, nobres vereadores, comunidade
presente, vereador Eugenio, Valdeci, foram para uma nova legislatura, Vandinho
que estará aqui na próxima legislatura, Amilton Lima, Jeremias, Guanair, que Deus
abençoe esta legislatura, quero agradecer, não saio derrotado desta campanha,
agradeço as 554 pessoas que depositaram, vereador Irone, até o dia 31 quero
contribuir com minha cidade, infelizmente não fomos reconduzidos para esta
câmara, Deus nos permitiu estar aqui, quero pedir o apoio ao meu amigo de
Curitiba, Ney Leprevost, pessoa que conheço desde 2004 quando iniciou o
processo bom de bola, agora como prefeito vai fortalecer ainda mais este processo,
quem tiver pessoas que moram em Curitiba peço o voto ao meu amigo Ney, 55.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores, comunidade,
parabéns aos nossos dois vereadores que vão retornar na próxima legislatura,
Eugenio e pastor Valdeci, aos outros que estão aqui, Amilton, Guanair, Vandinho,
que Deus ilumine vocês. Vassalos são pessoas corneadas pela derrota e não
aceitam a derrota, eu não fui derrotado, 534 votos de graça, voto da família, do
povo que gosta de mim, entendam como quiser. A respeito da Sanepar,
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bloquearam, o vereador acabou de falar, bloquearam a concessão da Sanepar no
município, por isso que não temos investimento no município, não temos a
concessão desde 2009, vai sobrar bomba na mão de vocês, queria que sobrasse
na nossa mão até o fim de ano, para votarmos a concessão da Sanepar, tem
vereador que se orgulha em tirar a Sanepar, vocês que votaram nesses tipos de
vereadores, acham que votaram certos? Tiraram a votação da concessão que
ajudava o município, será que este vereador está certo? Aqui fica meu repudio a
essas pessoas que dizem que estão lutando pelo povo mas estão tirando a
Sanepar de Piraquara, desde já agradecendo a minha família pela campanha,
incansável na rua pedindo voto, Maguila, Picancio, Felipinho, todos correndo atrás
do votinho, conseguimos os 534, muito obrigado a população que ajudou, obrigado
a Deus por dar forças de lutar até o fim, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra vereador Mamede: Presidente, chega um tempo que as discussões
começam a ficar acaloradas, quero dar parabéns ao Guanair, Jeremias, Vandinho,
eleição é assim, não tivemos êxito, talvez chegou o momento de não querermos
estar aqui, mas trabalhamos por esta casa, talvez um candidato que tenha trazido
um prejuízo a minha campanha, mas tenho certeza que fora desta câmara sou
mais forte, a vida continua, não ficaremos parados, estaremos lutando para
alcançar nossos objetivos. Tenho que agradecer a Sanepar, nós todos, 13
vereadores estivemos na Sanepar, fizemos alguns pedidos, o compromisso deste
presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, está nos honrando com o que nós
pedimos, este vereador lutou pelo nosso bairro, nossos moradores dentro de 30
dias já assinaram o pré-contrato para colocação do esgoto onde tem o resíduo, foi
nossa luta, estivemos lá com todos os vereadores, cada um colocando sua
situação, e esse homem, presidente da Sanepar, Mounir se comprometeu, pedimos
também uma ponte para fazer ligação do canal extravaso, deu certeza que até o
final do mandato dele ele vai concluir, este homem está honrando, a Sanepar ainda
está nos honrando, equipes trabalhando no sábado, domingo, vai cobrar só o DTI
pode ser parcelado, mais uns 30 dias vai começar a obra de rede de esgoto, foi
uma luta de todos os vereadores, temos que agradecer, temos nossa contribuição
calorosa, mas nos bastidores nós nos abraçamos, falar em nome de Deus tem que
ter honra, então, muito obrigado.
Com a palavra vereador pastor Valdecir: Sr. Presidente, vereadores, senhoras e
senhores, internautas, quero parabenizar os vereadores eleitos, fazer uma
campanha não é fácil, até porque sei que alguns vereadores tiveram dificuldades
em explicar par ao eleitor porque ele não fez tal coisa, obviamente porque deve ser
do executivo, todos nós cumprimos nossos papeis, fiscalizamos, devolvemos
dinheiro, entendo a prioridade de algumas coisas, ainda bem que não choveu mais
forte, se não, chovia mais aqui dentro do que lá fora, mas economizamos e
devolvemos ao prefeito, falar o que do Marquinhos? Fico olhando os debates aqui,
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não gosto de entrar neles, vejam os senhores, falar o que do prefeito? Olhe o que a
população fez, porque reconduziram o mandato? Porque tem o cabelo
encaracolado e olhos azuis? Não, ele foi reconduzido pelo seu trabalho,
obviamente que não vai dar conta de toda a cidade, nós temos o orçamento dentro
de casa, você tem suas despesas, seu salário, você tem que pagar luz, água,
etc.… muitas vezes com nossos salários nos passamos apertados porque surge
um inconveniente, temos um agravante na cidade, sei que não justifica, mas nossa
área é de manancial e é complicado para conseguir algo aqui, então, veio as
eleições e todos diziam que o povo daria a resposta, o povo deu, o Marquinhos
ganhou, nós temos o nosso papel, não é fazer escola, creche, mas sim dar
sustentação para que essas coisas aconteçam, todos os projetos que passaram
por aqui e alguns que tínhamos duvidas, nos pedíamos informação e depois
liberávamos, depois de ter certeza que não daria problema, então, eu tenho a
cabeça tranquila, cumprimos nosso papel, outro detalhe, eu estou aqui no meu
quarto mandato, não digo por orgulho, se não fosse os vereadores me ajudar, não
chegaria a este ponto, sou o vereador que mais apresentou e aprovou projeto até
hoje nesta casa, mais fiz requerimento pedindo melhorias para os bairros, nenhum
vereador é de um bairro, ele tem que legislar como um todo, tenho dois prêmios
por fazer bem meu papel como legislador, não fiz nada para quem não conhece,
falam ‘ah, o vereador ganha R$ 10.000,00 (dez mil reais)’, bom se fosse, o
vereador chega aqui olha todos os descontos, e pergunta ‘mas é só isso que ganha
um vereador?’, graças a Deus que essa legislatura tivemos o pé no chão, quero
agradecer a Deus e a vocês por trabalharmos unidos, o que tem de denuncia no
ministério público contra a câmara desde então, mas graças a Deus nenhum de
nós foi punido, graças a Deus nenhum de nós foi questionado pela justiça, esta
casa está transparente, a população decide o que ela quer, as vezes
acertadamente e as vezes erradamente, o negócio é levantar a mão para o céu,
continuar trabalhando, seria isso.
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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