CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 2ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia vinte e dois de fevereiro 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, 1º secretario vereador 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, Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares “Rock”. Verificada a
existência de quórum regimental com a presença de treze vereadores
membros da casa, o Sr. Presidente invoca as benções de Deus, declarou
aberta a sessão, convocada na forma do regimento interno. Após informou que
a sessão será transmitida ao vivo pela internet, e convidou o vereador
“Mamede” para fazer a leitura da passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr.
Presidente agradecendo a presença de todos, 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 Valdeci de Andrade para fazer a leitura das publicações,
ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências recebidos
pela mesa das quais terão encaminhamento regimental. Lido os requerimentos:
O Sr. Presidente agradece a presença dos demais, aqui presentes.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Disponho de cinco minutos. Com a
palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos, vereadores, presentes, em
especial a presença do Claudinei pré-candidato a vereador pelo PR, presidente
da associação de moradores do Guarituba, obrigado pela presença, também o
radialista Dario Santos, pré-candidato pelo PSL obrigado por terem vindo. Hoje
à tarde recebi a ligação de uma professora, que me dizia, de quem eram os
méritos do parque das aguas, e eu disse, que méritos, se a obra nem foi
entregue ainda, ela me disse que estava sendo ventilado hoje à tarde no
colégio estadual Joao Batista Vera, que o ex-secretário de cultura e lazer
estava dizendo que ele inaugurou o teatro da cidade, entregou a obra, mas ele
foi exonerado dia 16, nem foi entregue para a cidade, deixou em fase de
acabamento, ficou 3 anos na pasta e não conseguiu concluir a obra, agora está
dizendo aos cantos que entregou a obra, mas qual obra? Se essa obra vai ser
concluída, é com mérito dessa casa, vereadores do qual repassamos R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) para que aquela obra seja concluída, então,
o mérito é da população que aguentou até hoje aquela obra inacabada, que lá
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atrás, até pedra fundamental foi lançada com bateria de fogos, demoraram 3
anos, e no final do mandato o secretário diz que entregou a obra, secretario
esse que tinha uma pasta de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil
reais) e que não reformou o campinho dos bairros, não desenvolveu um projeto
descente dentro dessa cidade, basta ver a casa da cultura, que pecado
fizeram, deveriam ter feito a pintura daquela casa, resgatando aspectos
históricos, jogaram látex branco, desprezando toda a fachada histórica daquela
casa, ele que é formado em filosofia, deveria ter procurado o IFAN, pedido
orientações a pessoas competentes, para que orientassem de que forma
deveria ter sido feita a pintura da casa da cultura, e não jogado apenas um
branco látex, os comerciantes do outro lado da rua dizem que na hora do sol,
eles devem usar óculos escuro, dentro das lojas, porque reflete, o mérito é da
população que aguentou, dessa casa que enxugou as suas despesas, fez com
que tivéssemos em torno de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) sendo
repassado para aquela secretaria. Não poderia deixar de falar sobre o péssimo
estado das ruas da Vila Macedo, aquilo para mim, virou palhaçada, fizemos
centenas de requerimentos, foram fazer um engana bobo, passaram uma
máquina, logo a chuva veio e continuou tudo como estava, não obstruíram
galerias, não se preocuparam em fazer uma pequena drenagem, tudo
assoreado, o leito e a caixa do rio é puro saibro, é obvio que quando chove, há
o refluxo que vai para dentro das casas, é justamente os moradores que saem
perdendo, foi por isso que pedi na sessão passada, que liberasse o fundo de
garantia para algumas pessoas que foram atingidas na nossa cidade, tivemos
pessoas que perderam todos os seus pertences, temos que avaliar, me
enviaram pela prefeitura, os requisitos básicos para decretar estado de
emergência, desprezaram, isso porque não fizeram o devido acompanhamento
e cadastro das pessoas, obrigado.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, boa noite a todos, o que o vereador Gilmar acabou de
citar sobre a inauguração do teatro, não é verdade, porque a inauguração do
teatro não aconteceu, hoje passei por lá e está em fase de acabamento, não
temos nem prazo para entrega. Hoje tivemos uma reunião, a maioria dos
vereadores estiveram presentes, reunião com a educação sobre aquela
polemica de ideologia de gênero, não é o que pedimos ainda, deve chegar
daqui uns dias em nossas mãos, a MEC anega o boato sobre a distribuição
daquele livro, do sexo, um monte de mãe disse que não iria mandar os filhos
para os colégios devido essa polemica, então, a MAC não tem o conhecimento
dessa cartilha, que sim, ela pode chegar, mas dentro de uma livraria, o próprio
pai ou filho pode comprar essa cartilha, vai do interesse de cada um, vai vir
ainda a cópia do material didático, vem a esclarecer, os pais que precisarem de
uma cópia, temos aqui, os pais podem ficar tranquilos, não sei se já assistiram
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aquela barbaridade daquele vídeo, vamos defender os pais do município de
Piraquara, e a reunião com a saúde veio esclarecer a respeito da UPA 24hrs,
vai vir uma cópia para nós a respeito da data, que estaremos inaugurando até
maio. Dia 11, estaremos inaugurando o posto de saúde do Bela Vista, não
temos o horário certo, e até abril, vamos inaugurar o posto do São Cristóvão, a
população merece, saúde, educação, ruas boas, quem esteve agora na Santa
Maria, onde o vereador Erondi, mora, já tem o anti-pó na frente da casa do meu
sobrinho, parabéns a população da Santa Maria, parabéns ao prefeito e esses
vereadores que ajudam os municípios de Piraquara, obrigado
Com a palavra vereador Baianinho: Sr. presidente, nobres vereadores,
comunidade presente, não sei se a internet está funcionando ainda, então
quero estender meu abraço a todos, é uma satisfação imensa, eu retornar a
esta casa de leis, desde o ano passado não temos a oportunidade de estar
aqui, então eu louvo esse Deus que eu sirvo, de todo esse tempo que passou,
do ano passado, até hoje, ele me concedeu a oportunidade de estar aqui, isso
não é mérito meu, mas sim do Deus que sirvo, esse merece toda a honra e
gloria, não poderia deixar de esquecer do meu eterno cidadão honorário
Fontoura e sua esposa Bela, estávamos com saudades, garanto que você faz
falta nessa casa, nesses 3 anos que se passaram, você esteve presente aqui.
Quero agradecer o prefeito Marquinhos, é uma pena que daqui a pouco não
poderemos mais fazer as inaugurações, tem muitas obras nesse município,
não sei o que fazer, como falaram, dia 11 já começa as baterias de fogos com
obras concluídas, se eventualmente está acontecendo de dizer que esse teatro
já foi entregue, alguém está equivocado, e se fosse, era mérito dessa casa que
economizou, devolveu R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) ao prefeito,
para aplicar nessas obras que o ex-prefeito não teve condição de concluir,
então, o mérito do ex-prefeito, não podemos tirar, mérito de cada um de nós, se
o Marquinhos não concluísse aquela obra, seria mais um paga pau nessa
cidade, mas hoje temos um prefeito que sabe usar o dinheiro da cidade, os
recursos que são devolvidos para a prefeitura, se ele não soubesse, esses
vereadores teriam que cobrar porque nos que economizamos, todos os
prefeitos que passaram por essa cidade, não repassaram os recursos que
deviam passar por essa casa, então, parabéns prefeito Marquinhos e todos os
secretários que fizeram esforços para essas obras acontecerem. Quero dizer
também, o satanás está furioso, derrubamos ele dentro dessa casa de leis,
vieram aqui querer socar um projeto na garganta desses vereadores, sobre
ideologia de gênero, nos pisamos no pescoço do satanás, aqui, se vir mais
uma vez e eu estiver nessa casa como representante de Deus, eu não perderei
a oportunidade de chutar a cabeça dele de volta, porque isso é querer desafiar
a família brasileira, isso é uma forma de querer entrar na brecha, precisamos
estar atentos, e dizer não, para os inimigos que querem destruir a família
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piraquarense e brasileira, seria isso.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, internautas, boa noite, me causou
estranheza ao publicar a ordem do dia, em relação a mensagem 5/2016, já
aprovamos uma lei de igual teor que dispõe sobre, o serviço funerário no
município de Piraquara, lei de minha proposição que esta casa aprovou por
unanimidade, foi vetado pelo poder executivo, essa casa derrubou o veto,
vossa excelência promulgou, esta lei está vigente e me causa estranheza que
o executivo traga a pauta novamente, ocorre que em 2013, este vereador
ofereceu em forma de sugestão espontânea, ao então secretário da pasta, um
esboço dessa lei, para que o executivo encaminhasse a casa, para que o
executivo mandasse a esta casa para que nos aprovássemos, isso não foi
feito, esse vereador tomou iniciativa e a casa aprovou a lei, estranho, briga de
ego, não sei, temos outras leis aprovadas nessa casa, como a lei do vereador
Ernani, onde determina a remoção de veículos abandonados em via pública,
estão criando larvas, tem uma lei aprovada por essa casa, determina a fixação
e local visível de todos os medicamentos fornecidos pela rede pública, nunca vi
essa lista, não sei se vossas excelências tem recebido, e agora vem uma lei de
duplicidade, então que mandasse um projeto de lei, revogando aquela. Nobre
vereador Gilmar falou de um ex-secretário de cultura, qual foi o projeto de
cultura que nossa cidade teve, a não ser a tertúlia que já era coisa do passado,
algumas cantatas, réplicas como várias outras coisas, porem o orçamento
estava lá de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) em 2013
e 2014 estivemos em todas as praças, campinhos de areia, parques infantis,
aos lados dos campinhos temos parquinhos, porem, destruídos, enferrujados,
levamos ao conhecimento do então secretario que tinha orçamento, não deu
bola, a canchinha da vila Santa Maria, a enxurrada do jeito que vem da rua,
entra e passa para o outro lado, o parquinho, ferrugem, dengue, porque
acumula agua no interior daqueles tubos, um metro de areia, aquela secretaria
não conseguiu colocar, e no nosso bairro, vereador Gilmar, qualquer bairro,
para fazer sensacionalismo, as obscuras, não quero mais entrar nesse debate
porque não vai chegar a lugar nenhum. Estávamos falando da Vila Macedo,
inumeras vezes solicitei o desassoreamento do rio Iraizinho que desagua no rio
Irai, fonte de captação de agua potável que esta poluído pela Sanepar, a caixa
esta obstruída, soterrada, não vi nenhuma resposta, em pedido aos órgãos
competentes, manejo das aguas pluviais da Vila Macedo, me lembro que em
2008,2009 ou 2010, o executivo fez um empréstimo junto a caixa econômica
para canalizar todas aquelas aguas, tenho conhecimento porque moro a 31
anos ali, posso dizer com toda propriedade e apontar onde estão milhões de
reais que não vão a lugar nenhum, estão lá, paralisados, a prefeitura teve que
pagar multa para caixa econômica porque não deu sequência, alguma coisa
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tem que ser feita, o legislativo infelizmente não tem poder para isso, a
comunidade está de olho, independente de trabalho eleitoral, continuo nas
explicações pessoais.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, acho que o vereador Zé Machado se enganou quando o Gilmar
falou, ele disse que as obras não foram concluídas e o ex-secretário saiu pelos
bairros, mentindo que o teatro foi ele que inaugurou, cabe a essa casa de leis,
cobrar do prefeito e colocar no jornal, que o dinheiro do parque das aguas o
Gabão não mexeu, ficou em direito da caixa econômica federal, da qual ficou
retido, com a nova legislatura, o prefeito precisava do dinheiro e contra partida
para movimentar essa parte financeira, e a câmara devolveu da época R$
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) no mandato do Gilmar e
Erondi, foi feito a devolução financeira, da qual o prefeito Marquinhos usou
dinheiro para construção do parque das aguas, essa é a verdade, agora o que
esse ex-secretário, ele que coloque uma melancia na cabeça e saia pelos
bairros, que vergonha, R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) de
emenda parlamentar do então governo do Gabão, essa é a real do parque das
aguas, depois com o dinheiro dessa casa de leis, em devolução financeira, o
prefeito Marquinhos retomou as obras, secretario deveria ter vergonha de falar
isso, como o Rock falou, parque infantil? Nem um caminhão de areia ele
colocou nos campinhos dos bairros, falar em cultura e esporte, a cultura que
deveria preservar o brasão do município, pintou ao contrario o prédio, temos
que preservar a história de Piraquara, ai o secretario vira tudo de ponta cabeça
e sai para mentir nos bairros, ainda quer que bata palmas para ele, que
vergonha, prefeito deveria se chamar ele e por uma nota, a questão de futebol,
não existe em Piraquara, acabou , o Ernani esta ai, batalha, não tem apoio,
onde ele pôs o dinheiro, vai ver guardou para campanha, acho que fica feio,
vou dizer mais, essa casa de leis deve ser respeitada, não é só o secretario de
cultura, tem diretores, vou dar um exemplo, vila Santa Maria está sendo jogado
um piche, um apaga pó, não tem galeria, não tem meio fio, com as chuvas que
estão acontecendo ali, tiveram construções irregulares liberadas ali, da qual
que com essas chuvas, estourou muros, os piches entraram dentro de casas,
se não derem conta, eu vou protocolar, que seja indenizado, como liberam
construções para certos empresários? Por isso temos que ter arquiteto,
engenheiro fiscal, não pode dar alvará para certos empresários, já discutimos
aqui, e rapidinho arrumam as ruas das construções, mas não é por conta do
empresário que está fazendo a casa, a prefeitura vai rápido, coloca as
maquinas e arruma, esta lá as casas, todas sujas de piche, as galerias
soterradas porque mexeram na topografia e não deram conta, a agua vai para
onde é mais baixo, o prefeito Marquinhos tem que dar uma olhada nisso,
chamar o secretário Leverci do meio ambiente, porque se não fizer, vou
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protocolar denuncia através do ministério público, com o doutor Marco Aurélio,
isso não pode acontecer em Piraquara, as pessoas sofrem para construir suas
casas, e depois acontece remanejo em construções faraônicas para deixar
gente rico, e ir embora de Piraquara, termino nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Mamede: Sr. Presidente, boa noite, comunidade que
se encontra aqui, hoje estamos bem servidos de bombeiros, Barbosa, Trajano,
boa noite a todos. Nos vereadores bloqueamos esse projeto de ideologia de
gênero, mas ainda há um livro, uma cartilha que está vindo ao mercado para
ser comprada, a cartilha chama-se aparare-lo sexual e companhia, é um
absurdo, ainda traz com um título, de guia ilustrado para crianças descoladas,
é claro que nos proibimos aqui, tenho certeza que a secretaria de educação
jamais vai deixar chegar isso nas escolas, mas eles estão tentando um jeito, ou
vai chegar por alguém que vai comprar quantidades e distribuir, então já
bloqueamos isso, nesse município não, aqui pisamos na cabeça do satanás. A
chuva não tem nos ajudado e ajudado o prefeito, a quase 6 meses chovendo e
estamos vendo as dificuldades em nosso município, várias ruas estão com
pouca chuva, realmente a solucao, não sei de imediato, mas pelo menos um
paliativo para que seja dado condições ao moradores de nosso Guarituba e
outros bairros que estão sendo atingidos, mas quero falar sobre a rua Richard
Lickfeld, e a Heitor Palu, vereadores, é um fantasma que está nos assolando
ali, os funcionários estão sem pagamento e não trabalharam ontem, a obra já
está atrasada em 5 meses, não vai, várias galerias foram feitas, alguns
questionamentos, entramos lá e conseguimos que fosse resolvidos. Quero falar
sobre o posto de saúde, que já parou, umas trincas nas obras apareceram, não
sei o que acontece, porque a obra está parada, não termina esse ano, fico feliz,
quando os vereadores falam das unidades que vão ser inauguradas, mas
gostaria que fosse as 3, inauguradas, tem alguma coisa errada naquela obra,
tenho certeza que o secretário de obras e o prefeito vão tomar providências, o
nosso projeto, meu e do Baianinho, fizemos o projeto desse posto de saúde,
temos o projeto da ambulância também, mas é isso ai, termino nas explicações
pessoais.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretario vereador pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que
assim o fez, estando todos presentes.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
003/2016: que assim o fez, Processo 003/2016 projeto de lei 03/2016,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a permuta de área
de terreno pertencente ao patrimônio publico municipal, com área de terreno
pertencentes ao Supermercado Jacobem Distribuidora de Alimentos Ltda. e da
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outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas 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 aprovado em 1ª
discussão o projeto de lei 003/2016 Autoriza a permuta de área de terreno
pertencente ao patrimônio publico municipal, com área de terreno
pertencentes ao Supermercado Jacobem Distribuidora de Alimentos Ltda.
e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
004/2016: que assim o fez, Processo 004/2016 projeto de lei 04/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
229.650,00 (duzentos e vinte e nove mil seiscentos e cinqüenta reais) e da
outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas 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 aprovado em 1ª
discussão. Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 229.650,00 (duzentos e vinte e nove mil
seiscentos e cinquenta reais) e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
005/216: que assim o fez, Processo 005/2016 projeto de resolução 01/2016,
iniciativa mesa executiva que dispõe sobre: Regulamenta a escola do
executivo no âmbito da câmara municipal de Piraquára. Parecer favorável das
comissões técnicas 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 resolução 01/2016. Aprovado em 1ª discussão. Regulamenta a escola
do executivo no âmbito da câmara municipal de Piraquára.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
006/216: que assim o fez, Processo 006/2016 projeto de lei 05/2016,
iniciativa vereador Eugenio Huller e demais vereadores que dispõe sobre:
Autoriza o executivo municipal a alterar a redação do artigo 18 lei municipal
936/2007 que dispõe sobre a regulamentação do programa de transporte
escolar gratuito no município de Piraquára, conforme especifica. Parecer
favorável das comissões técnicas 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 05/2016. Aprovado em 1ª discussão. Autoriza o
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executivo municipal a alterar a redação do artigo 18 lei municipal 936/2007
que dispõe sobre a regulamentação do programa de transporte escolar
gratuito no município de Piraquára, conforme especifica.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Disponho de cinco
minutos. Com a palavra o vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade, vereador Miguel, eu não entendi errado o vereador Gilmar,
entendi certinho, mas falei que o secretario que mentiu, falando que tinha
inaugurado, o secretario está falando que ele inaugurou, sendo que não foi ele,
então quem está mentindo é o ex-secretário que foi exonerado. A respeito do
parque das aguas, teatro, foi a devolução dessa casa, devolvemos para que
fossem concluídos o parque e o teatro, para que não tivéssemos que devolver
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e pagar mais R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), agradecendo o meio ambiente que tem feito comigo no jardim
Bela Vista, na rua Estácio De Sá com a rua Visconde de Cairu, tiramos uns 3
caminhões de lixo e na segunda feira já tinha um sofá jogado no mesmo local,
brigamos um monte, queriam queimar pneu por causa da Chikungunya, e o
relaxo do povo, 3 caminhões de lixo nos tiramos, na segunda feira já tinha sofá
no mesmo local de onde foi tirado, pense o cuidado do ser-humano com o
vírus, com a doença, é dificultoso, o vereador Mamede me falou uma coisa
assustadora agora pouco, a PROSOLE, foi a que abandonou nosso parque das
aguas e agora está no Guarituba, abandonou umas maquinas lá, já veio ao
município e mostrou que não é capaz de executar uma obra, será que nosso
querido prefeito tem o conhecimento disso, isso dá um nó no pescoço da
gente. Hoje é só, boa noite a todos, que Deus acompanhe cada um até suas
casas.
Com a palavra vereador Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores, quero
agradecer a presença do Antenor Domínico, Barbosa bombeiro, está pleiteando
uma vaga na cadeira desse legislativo, agora sua chance vai ser bem maior,
porque esse vereador Baianinho não vai voltar a disputar essa cadeira, que
Deus abençoe e boa sorte, quero agradecer a presença do Sr. Mauricio, meu
irmão em Cristo e também meu irmão Deti que está ali, presente, os demais
que estão ai, Rafael que também vai disputar uma cadeira, esses vereadores
vão ter um grande trabalho, mas os pré-candidatos tem a oportunidade de
concorrer a essa cadeira, a minha já vai ficar desocupada, busquem do jeito
que quiserem buscar, porque essa cadeira não serve mais para mim a partir do
dia 31 de dezembro, o Cleomarzinho vai ter uma chance muito grande, no
tropical, não teve boca para ele, comigo, dessa vez ele tem a oportunidade de
trabalhar, correr livre, e se for preciso, estarei te ajudando, quero desejar boa
sorte a todos os pré-candidatos, Dr. Vandinho, Dario, quero dizer que esse
espaço para mim é pequeno, apresentei muitos projetos pro Guarituba, e o
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prefeito teve boa vontade e a honra de contemplar a cidade com aqueles
projetos que apresentei, farmácia do Guarituba, ambulância, posto de saúde
que o vereador Mamede disse que ajudou, votou, mas não é projeto dele e sim
meu, 3 ruas naquela Planta Santa Catarina, pavimentação, é projeto meu,
essas iniciativas foram minhas, o prefeito foi muito feliz em fazer, se ele não
fizesse, ele e nem eu não teríamos dignidade de pisar naquele bairro e pedir
votos, temos que contemplar a população com algo, e estamos contemplando
com obras, quero deixar registrado, conta do ex-prefeito João Guilherme, até
quando vai? O homem tomou Doril, ninguém encontra ele, trabalha no hospital
São Roque, diretor daquela unidade, ninguém acha ele, pasmem senhores,
acho que está de brincadeira com essa casa de leis, vou contratar uns pit bulls,
para soltar nessa cidade e achar esse homem, já está passando o prazo, o
barco já está quase no oceano e não acham o bendito, louvado João
Guilherme, dar um nó na cabeça, não adianta mais, tem que dar um nó no
pescoço, com aquelas cordas de amarrar as balsas que fazem a travessia de
Guaratuba, tem que usar aquelas cordas, porque não é possível, sei que o Sr.
Presidente fez muito esforço nessa casa de leis, junto com o procurador geral
dessa câmara, mas está faltando algo, tem que ir no São Roque e esperar
aquele miserável, se ele não aparecer, temos que pedir o pescoço dele, porque
ganhar nessa cidade sem trabalhar, para mim, não passa de vagabundo, seria
isso, Sr. Presidente.
Com a palavra vereador Rock: Sr. Presidente, em tempo eu gostaria de
estender meu boa noite ao doutor Evandro da Rocha que se faz presente, ao
meu amigo Mauricio Rocha Barros, ao Sebastião, ao Boca, Rafael, Barbosa,
Antenor, Cleomar, Dario, Otavio, estender um boa noite ao meu amigo e tricolor
líder absoluto do campeonato paranaense, Girlei Eduardo, estaremos juntos no
próximo jogo do glorioso tricolor, quero parabenizar a equipe de funcionários da
agencia do DETRAN em Piraquara, já tive a oportunidade de fazer uma visita a
aquela unidade, independentemente de ser vereador, ou qualquer outra coisa,
aqueles rapazes trabalham com amor ao que fazem, fica ai meu voto de louvor
em relação a agencia do DETRAN, pelo trabalho, relatório que nos enviou,
seria tão bom se os outros órgãos tivessem esse carinho e respeito com esse
legislativo, para dar visibilidade a população, agora vai mudar, pelo que estou
percebendo, o prefeito Marquinhos vai colocar alguém nessa pasta, que goste
de esporte, entenda de cultura, que seja comprometido com as coisas de
Piraquara e não apenas com politicagem de bastidores, quero acreditar que
teremos a possibilidade de ter uma pessoa profissional da área e que traga
avanços, até porque tem muitos profissionais bons, aquela secretaria andou,
tem muitos funcionários comprometidos, mas ela estava sem um líder, e um
exército sem um líder, é um amontoado, ninguém sabe o que faz, algumas
ações pessoais, ações de honra, de algumas pessoas que tocaram aquilo ali,
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que me perdoe o prefeito Marcos, mas ele precisava ter visto isso antes, muito
embora o nosso nobre, ex-secretário saiu para assumir a direção de uma
escola estadual, louvável, professor, que tenha muito êxito na jornada dele, que
vá disputar com honestidade, vá disputar sem baixaria, vá pedir o voto, mas
não precisa denegrir a imagem de ninguém, não estamos entrando no pessoal,
isso é importante citar, importante citar também que a janela partidária está
aberta, temos duas, uma que abriu no dia 18 e outra que irá abrir no dia 2,
porque essa confusão? Não tenho o número da lei, mas ela determina o
seguinte: o parlamentar, no último ano do mandato, poderá fazer a
transferência de partido, sem prejuízo do mandato, até 30 dias antes do prazo
ultimo para filiação partidária para concorrer ao próximo pleito, o que significa
isso? Foi reduzido de um ano, para seis meses, então 30 dias antes desses 6
meses, ou seja, 7 meses, abriria a janela como abriu por lei, os vereadores do
pais inteiro, poderão migrar de partido para partido conforme sua convicção, a
outra, é uma emenda constitucional que foi apresentada no senado, dando
possibilidade dos Dep. Estaduais e Federais não no último ano de mandato,
fazer essa transferência sem prejuízo da perda do mandato, para uma
composição, porque muitos parlamentares, em nível de Brasil, se transferiram
de siglas, no surgimento de novos partidos, alguns deputados se sentiram no
direito porque a lei permitia, para se acomodar, acabou inchando alguns
partidos pequenos, com essa janela intermediaria do dia 18 ao dia 18, essa
situação será resolvida, quero enaltecer a iniciativa do vereador Gilmar pela
mudança partidária, até para que seu projeto continue, seu projeto pessoal,
tomara que tenha êxito e todos nós tenhamos uma disputa saudável, quero
desejar que Deus nos proteja e ilumine sempre.
Com a palavra vereador Gilmar: Bem, realmente mudei de sigla essa semana,
sou pré-candidato a prefeito da cidade, embora muitos não acreditassem nisso,
minha campanha será pobre, para que a prefeitura seja rica no futuro, são as
palavras que deixo para vocês, não sou homem de ficar afrontando mulheres
nos cantos da cidade, quando eu tenho que falar, falo olhando para a cara das
pessoas, aqueles que acham que não vou caminhar de cabeça erguida na
cidade, estão enganados, não sou puxa-saco de ninguém, fiquei 3 anos e 3
meses, nessa casa, fazendo o legitimo papel legislativo, fiz de fato e direito,
não fiquei falando asneira na internet e não provando o que falava, o que falei,
provei, e o que foi provado, foi ajuizado, é claro que você sofre ataques, mas,
mais bati do que apanhei, não me arrependo de nada que fiz aqui dentro,
porque honro as calcas que visto, e vou continuar honrando com certeza, quem
me conhece, sabe disso, porque sou homem para assumir o que falo e o que
faço, não sou covarde, como alguns que estão inibindo mulheres nessa cidade,
até mesmo por isso apresentei o projeto voltado a mulher, nessa casa de leis,
sempre questionei os desmandos nessa cidade, por isso que minha campanha
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será pobre e no futuro a cidade será rica, quantos gastamos no passado com
cargos comissionados R$ 5.184.000,00 (cinco milhões cento e oitenta e quatro
mil reais), quanto gastamos em gratificações sem controle algum nessa cidade
R$ 3.868.000,00 (três milhões oitocentos e sessenta e oito mil), locação de
veículos, não conseguimos comprar uma frota, R$ 1.350.000,00 (um milhão
trezentos e cinquenta mil), no contrato da upinha 24hrs onde deveria ser a
central de ambulância, R$ 2.536.000,00 (dois milhões quinhentos e trinta e seis
mil), locação de imóveis, uma cidade cheia de problemas, locamos R$
1.116.000,00 (um milhão cento e dezesseis mil), empresa TREID publicidade,
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) Fabro e Gomes R$
169.000,00 (cento e sessenta e nove mil), Fabro e Gomes novamente R$
1.770.000,00 (um milhão setecentos e setenta mil), secretaria de saúde,
cortinas, adaptações e rede logica R$ 595.000,00 (quinhentos e noventa e
cinco mil reais) Viga Netstore, R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais),
locações de caminhões, maquinas e equipamentos pesados R$ 5.188.000,00
(cinco milhões cento e oitenta e oito mil reais) serviços gráficos R$ 510.000,00
(quinhentos e dez mil reais), impressão de jornal institucional R$ 68.000,00
(sessenta e oito mil reais), valor gasto, R$ 24.947.000,00 (vinte e quatro
milhões novecentos e quarenta e sete mil reais), é obvio que não tem dinheiro
para desassorear rio, limpar valeta, fazer anti-pó, isso aqui, daria 24km de
asfalto na nossa cidade, algumas coisas aqui com certeza eram fáceis de
enxugar, mas não houve essa preocupação com a secretaria, todos votamos
por deputados federais e estaduais, nesses 3 anos, muito pouco recebemos
nessa cidade, mas locamos 2 ambulâncias no valor mensal de R$ 17.000,00
(dezessete mil reais) é um valor anual de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil
reais) duas ambulâncias locadas, um versa que anda pela cidade sem o timbre
da prefeitura R$ 1.730,00 (mil setecentos e trinta reais), R$ 20.760,00 (vinte mil
setecentos e sessenta reais) por ano, será que não daria para comprar um
versa? 17 unos vivace R$ 21.080,00 (vinte e um mil e oitenta reais) por mês,
R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais) por ano em uno vivace,
será que não compraríamos uma frota de uno? Praticamente, compra um uno
por mês, uma s-10 no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) por
mês, R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais) por ano, 5 ducatos
no valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), R$ 399.000,00
(trezentos e noventa e nove mil reais) no ano, um caminhão no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais), R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) anual, e mais
um furgão de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), R$ 118.800,00
(cento e dezoito mil e oitocentos reais), dando um total de R$173.000,00 (cento
e setenta e três mil reais) em veículos alugados, e não temos frotas nessa
cidade, obrigado.

11

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Com a palavra vereador professor Valdeci: Sr. Presidente, senhores
vereadores, senhoras e senhores que compõem esta casa esta noite, gostaria
de iniciar minha fala, hoje é a segunda sessão legislativa desse ano, gostaria
de desejar boa sorte aos nossos companheiros que vão concorrer às eleições
municipais, principalmente aqueles que vão concorrer de forma honesta, plano
de trabalho, projetos, não estou falando projetos de execução, por que não é
nossa função, qualquer vereador que chega aqui e fala que fez, executou,
sabemos que é balela, somos todos executores quando aprovamos projetos
que vem nessa casa, por exemplo, lei orçamentaria, tudo que se diz respeito a
cidade, a câmara esta inserida nesse contexto, então, todos nós somos de
alguma forma, nesse aspecto, executores, todos nós temos esse mérito, quero
fazer uma observação, tenho observado que tem pessoas jovens concorrendo
as eleições, isso é necessário, precisa vir os jovens, junto aos jovens, tem
aquelas pessoas mais maduras que não devem deixar essa casa, devem se
esforçar para se reeleger, porque creio que ainda vão adquirir uma experiência,
falo por mim, quando a gente é novo, temos uma visão de que vamos mudar o
mundo, e quando cai aqui dentro se observa disso, muitas vezes, alguns se
anulam, outros acabam se frustrando por não ser aquilo que esperavam, e
acabam muitas vezes até deixando da política, a política precisa de pessoas
novas, precisa de sangue novo para que ela possa ganhar mais amplitude, se
desenvolver melhor até mesmo em um futuro mais próximo, não deixar para
tão tarde, quero desejar boa sorte a todos eles, lutem, trabalhem, eleitores são
pessoas que tem conhecimento da política, então é importante ter um diálogo
aberto com o eleitor, uma coisa salutar, não prometer nada que não possa
cumprir, essas falas que vai fazer asfalto, posto de saúde, porque isso é função
do prefeito, creio também que seria uma forma de poder dar orientações a
esses jovens de grande valor para a política municipal, até mesmo estadual e
quem sabe no Brasil, quero deixar registrado votos consignados, votos de
louvor ao doutor Ari, delegado de polícia do município, pela forma como ele nos
respeita, ano passado devíamos a ele uma cópia de uma lei que aprovamos
nessa casa, na área da segurança e ele prontamente acabou encaminhando
essa lei, a secretaria de segurança, e daqui uns dias vamos ver os resultados,
fico muito feliz, recebi o comunicado do chefe de gabinete da secretaria de
estado da segurança pública e administrativa da penitenciaria, Sr. Roberto
Melo, que está nos dando uma resposta positiva, semana que vem vou estar
falando sobre qual o projeto e como vai funcionar, fico feliz em saber que pelo
menos um projeto que aprovamos, vai funcionar, muito bom, quero agradecer
ao delegado por ter nos respeitado, ter entendido que é importante para
segurança, ele encaminhou e está dando luz a alguma coisa boa da cidade.
Alguém comentou nas redes sociais, que estava na hora de ver quem é que iria
trair, quem é que iria pular, eu já entendo de forma diferenciada, todo mundo
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tem o direito de procurar o seu caminho, a gente anda com as pessoas quando
acreditamos na missão da pessoa, quando acreditamos na pessoa e até a hora
que a missão estiver desde o início, de acordo com o planejado, a gente anda,
vai ser normal alguns vereadores de repente caminhar com outro prefeito ou
outro partido, por que de repente aquela missão desvirtuou, não está de acordo
e ele vai procurar um caminho que dê para ele concluir o seu projeto e sua
missão, nossa missão é, o melhor para população, então essa questão de trair,
não é trair e sim questão de missão, enquanto tivermos um líder que
observamos que a missão está correta, e quando observarmos que está
errado, não é por ai, obviamente vamos procurar o caminho que a gente possa
continuar nossa missão, seria isso, boa noite a todos.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, agradeço a
presença de todos que vem na sessão, Fontoura, assessores, Sebastiao com
essa idade, é importante e acho que quando o Gilmar fala, fazer o papel do
legislador, brigar, divergir, esse é o papel, temos que fiscalizar, e ter coragem
de cobrar, por isso o povo tem que avaliar a câmara, nós não podemos deixar
acontecer o que está acontecendo, tem que mudar, tem coisa que o
Marquinhos está correto, não podemos ser pessimistas em tudo, mas a câmara
tem sua participação, hoje o poder executivo deixa a câmara muito afastada, o
processo da duplicação de Piraquara, hoje os vereadores estão afastados
desse processo, da qual para mim é uma obra faraônica e histórica para
Piraquara, da qual tem vindo a duplicação, tem muitos comerciantes que vão
perder o estacionamento, ninguém aqui sabe dizer como vai ficar, temos que
saber como vai ficar, por isso vou pedir ao presidente da câmara, para ir atrás,
que marque uma visita novamente, os vereadores com o governo do estado,
todos os vereadores, na época que estivemos lá, o Baianinho foi até
deselegante dizendo que ia parar a obra, até agora não parou, tem que cobrar,
é uma obra magnifica mas temos que conversar, já estivemos com o prefeito,
acho que a presidência poderia marcar uma reunião da qual foi pedida uma
trincheira para escoar o transito aqui pelo Bela Vista, para chegar na Almirante
Barroso e ter uma trincheira para escoar, vai ficar um movimento grande, acho
que é de grande valia se a presidência conseguisse marcar com o presidente
da assembleia e todos os vereadores, para que possamos chegar aqui no
Fregassy e falar para eles, vai ficar assim, o governo vai fazer isso, vai ter a
trincheira, porque está fazendo, mas daqui uns dias vai vir eleição, não
podemos perder isso, daqui uns dia vamos entregar o título de cidadão
honorário para o governador Beto Richa, temos que saber o que vamos falar,
como o Gilmar propôs ao Rossoni, deveria nessa próxima semana, marcar com
o presidente da assembleia, e se possível, com o governador, a maioria daqui,
ajudou ele, o povo de Piraquara votou, então acho que devemos dar satisfação
aos nossos comerciantes, também, agradecer a presença do pré-candidato,
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Antenor Domínico, Barbosa bombeiro, todo mundo tem que ter o direito de
disputar uma eleição, mas não podemos ser sucateados por ex-secretários do
governo municipal, secretario deveria ter vergonha na cara e respeitar a
câmara, o prefeito tem que pôr a mão nisso, não soltar para a rua como se o
vereador não fosse nada, quem escolheu a gente aqui, foi a comunidade e
temos que representar eles, aqueles que votaram e aqueles que não votaram
também, porque votaram e escolheram outros candidatos, talvez não escolheu
nenhum de nós, mas escolheu um pré-candidato para ajudar a legenda, temos
que respeitar todos, por isso acho que em certas pastas, o Marquinhos deveria
fazer um choque de gestão e trocar, agora de vir aqui e bater palma, dizer que
está tudo certo, tinha uma brincadeira agora pouco aqui, daqui a pouco o
prefeito que soterrou a cidade, é vice do Marquinhos, estarei contra, então,
acho que a política é isso, temos que se impor no governo municipal, cobrar as
ações, cadê o projeto de plano de saneamento que vinha para votar, foi pago
R$ 100.000,00 (cem mil reais) para concessão da Sanepar, temos que mexer
nisso, se não vão esperar sairmos daqui, para votar no plano de saneamento,
do jeito que os bonecos engravatados querem, deixando a desejar o cidadão
que paga imposto lá fora, seria só, muito obrigado e boa noite a todos.
Não havendo mais nenhum vereador inscrito, agradecendo de coração a
presença de todos que vieram obrigado pela presença e os que
acompanharam através da internet, declaro encerrada a presente sessão. Para
constar ________________________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto)
lavrei a presente ata.
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