CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 5ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia 15 de março 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, 2º secretario vereador Maicon Faria e a presença dos demais
vereadores: Adriano Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani
Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luís Cordeiro, José Eugenio Huller, José
Machado e 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, e 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 fala que a ata da sessão anterior está publicada no Diário da Câmara e no
site para conhecimento dos vereadores. A ata está em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem a ata está
aprovada.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
2º secretario vereador Maicon Faria para 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.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Disponho de cinco
minutos. Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres
vereadores, todos aqueles já mencionados por vossa excelência, meu boa
noite. A vila Macedo passou por um momento indelicado na manhã do dia de
hoje quando nos foi informado através de um morador o aparecimento da
leptospirose, doença que leva a óbito se não for tratada, inclusive estamos com
essa moradora em estado grave na UTI do hospital Angelina Caron,
prontamente me dirigi a secretaria de meio ambiente e urbanismo onde falei
com o Sr. Leverci, ao qual designou Sr. Marcelo Alcine, engenheiro ambiental,
e o Servidor Josan, esses servidores se dirigiram até a localidade da vila
Macedo e detectaram 28 cães confinados em um espaço pequeno, ração
espalhada no quintal, fezes, no quintal dessa senhora, que é nossa amiga
inclusive, porem muitas vezes que nos dirigimos a casa, não visualizamos essa
quantidade de animais, tendo em vista que estavam confinados nos fundos do
terreno, essa senhora morava com uma anciã de 81 anos que está com
Alzheimer, tudo para prejudicar ainda mais a situação, a secretaria de
Urbanismo e meio ambiente ou meio-ambiente e urbanismo providenciou
juntamente com o pessoal da Secretaria de Saúde a remoção desses animais,
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acredito que nesse momento eles já estejam no Canil Municipal, onde não
deveria abrigar esse tipo de situação aquele local é pra animais em estado de
risco, aqueles que estão na rua na iminência de atacar o aqueles que estão na
rua com Chagas, atropelado, mas nessa situação emergencial, eu quero aqui
fazer uma ressalva e um agradecimento especial as pessoas envolvidas, é
uma situação de calamidade pública e acabaram por fazer a remoção dentro
de animais solicito ainda aqui, agora aos demais órgãos que não se fizeram
presentes, o apoio da vizinhança sanitária dos demais órgãos competentes,
Epidemio, Controle De Zoonoses e afins, no sentido de acabar com outro
grande problema, os cães foram embora, porem tem infestação de ratos,
ratazanas e roedores, a população vizinha após a ação de retirada desses
animais, algumas pessoas me ligaram tiveram inclusive aqui na Câmara que
alvoroçaram, esses roedores estão cavando por baixo de muro, subindo muro,
entrando nas casas vizinhas, uma coisa Absurda então fica aqui o nosso apelo
as secretarias de direito, pra que tome uma providência o mais breve possível
no sentido de desratizar, fazer alguma coisa, retirar aquele entulho acumulado,
um odor insuportável, vossa excelência deveria ter tido essa experiência, muito
complicado. Ainda temos a informação de que foi detectado um foco de dengue
na Vila Vicente Macedo esse foco de dengue foi detectado durante a semana
passada e uma barreira está sendo providenciada no sentido de isolar e retirar
as larvas, não é infecção pelo vírus, mas foi encontrado larvas, isso é muito
preocupante, tendo em vista a última informação aqui do município vizinho de
Paranaguá onde teve uma epidemia, temos que limpar nossos quintais, dar fim
nos pratinhos de agua que ficam nas plantas, enfim, temos que cuidar do lixo
acumulado nos fundos de móveis e principalmente, a delegacia instalada no
município de Piraquara que tem ali na frente a vários automóveis abandonado,
eles são apreendidos mas estão a céu aberto acumulando água,
consequentemente o risco da dengue, nós temos aqui na planta Santiago
vários veículos em um terreno, tem propriedade, está dentro, mas a gente tem
que tomar alguma atitude, vereador Ernani propôs uma lei já sancionada e os
veículos continuam em estado de abandono, acumulando água e o risco da
dengue é importante a gente dá uma verificada nessa situação. Não fiz um
monte de ofícios até porque temos uma enormidade de ofícios que não foram
atendidos, mas o parque das Araucárias, vila Militar e Vila Macedo pedem
socorro, continuo nas explicações sobre esse item, não sei se dará tempo, eu
quero comunicar a vossa excelência e aos demais pares que a partir de
amanhã não farei mais parte da minha sigla mãe, Democratas, estou saindo
por uma questão pessoal, por uma questão legal e na continuação eu volto
falar sobre isso, meu tempo tá estourado, te agradeço Sr. Presidente.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos, vereadores, presentes, em
especial ao meu amigo Leandro do PR, ao Antônio Presidente do PMDB,
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Claudinei membro do PR, ao Lula membro do PSOL de Piraquara e o Marcelo
que se encontra presente aqui e representa o Guarituba. Vereador Rock, essa
questão do qual o senhor menciona, a preocupação devido à dengue nos
bairros, eu já fiz um pedido de informação lá atrás, onde eu questionava o
porquê, depois de várias enchentes no Guarituba, Vila Macedo, Militar, Vila
Fuck, vários cantos dessa cidade, a Prefeitura Municipal não apresentou um
relatório do que vem ocorrendo nos bairros e quais foram as ações tomadas
nos bairros, também fiz um pedido solicitando que os recursos vinculados ao
fundo de garantia por tempo de serviços fossem liberados para essas pessoas
que foram atingidas aqui no Bela Vista, Araçatuba, para que pudessem
comprar os móveis que perderam dentro das suas residências, não tivemos
resposta por parte do prefeito, por parte das secretarias dessa cidade, não me
assusta em ver focos de dengue na Vila Macedo e em outros lugares da
cidade, até mesmo porque a Secretaria Municipal de Saúde não apresentou
nenhum relatório a essa cidade, a essa Câmara de Vereadores, de quais as
ações e o que vem acontecendo efetivamente nos bairros, não entendo o
porquê isso não vem acontecendo, isso é uma questão pública, essa Câmara
de Vereadores deveria ter a resposta e estar recebendo relatórios constantes
da ação da Secretaria de Saúde e não temos recebido, tenho visto agentes de
saúde trabalhando no combate da dengue, qual a função do agente saúde? É
estar auxiliando o médico da família, é claro que é uma questão de calamidade
no nosso país, uma doença que está afligindo país como um todo, mas nós
teríamos que estar contratando, agora que abriu o concurso para contratar
agentes de endemias, então é algo que temos que avaliar, acho que a
secretaria de saúde nem passou os relatórios a essa câmara, o meu assessor
está aqui, chefe de gabinete e diz que não chegou nada, não sabemos
efetivamente o que vem acontecendo, não sabemos se tem gente com dengue
hemorrágica, Chikungunya, Zika Vírus, não sabemos de nada, agora parece
um caso de dengue na região, alguns dias atrás já tínhamos cobrado a limpeza
do bosque Metropolitano, foram lá fazer, porque cobramos? Por que
encontramos larvas da dengue com alunos, não dei alerta e foram lá e
limparam imediatamente, quantidade de chuva que temos e o município não
informa essa casa de leis, não passa o relatórios constantes, a dengue está
atingindo o Brasil como um todo, temos que alertar a comunidade e fazer um
trabalho muito amplo de divulgação, conscientização com os moradores como
tenho feito a frente do colégio Vila Macedo nessas duas semanas de aula,
onde os professores estão trabalhando efetivamente essa questão dentro da
sala de aula, agora pergunto, cadê o retorno do município de Piraquara? Por
isso e por outros motivos, ontem no programa Liberdade de Expressão, lancei
a proposta, não reelejam os prefeitos de mandatos, façam a renovação do
nosso países, reeleja os prefeitos novos no Brasil, não reelejam prefeitos, é o
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clamor das ruas do qual caminhei no domingo, na Rua 15 de Novembro, veja
insatisfação popular, agora quando você está numa cidade como a nossa, nem
essa casa sua casa recebe relatórios em relação à dengue, é porque tem falta
de respeito com essa casa de leis, então fica a proposta a todos vocês sei que
muitos aqui tem compromissos políticos, mas não reelejam prefeitos em toda a
região metropolitana e no estado do Paraná, essa é a campanha que eu lanço,
e esse é o grande desafio para a cidade de Piraquara, eu não sou candidato à
reeleição, mas nós temos que repensar a cidade como um todo, essa questão
da dengue é algo que nos preocupa, surgiu na Vila Macedo, é o que
comentam-se, hoje pessoas ligadas ao meu gabinete, ligadas a mim
politicamente, diziam que era carro pra cima e pra baixo visitando tudo que é
casa, todos os carros alugados da prefeitura boa parte estava na Vila Macedo
procurando foco de dengue. Obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, hoje estive andando nos bairros, tive até agora a tarde, até o
vereador Ernani me encontrou lá, no bairro São Cristóvão, é notório que falta
muita coisa, município abandonado a vários anos, vários gestores passaram
por esta prefeitura e nada fizeram, é só refletir, o prefeito que mais fez no
município de Piraquara, foi o Antônio Alceu Zielonka, depois passou uma vazão
de gestores da máquina pública, hoje estava refletindo, o prefeito Marquinhos
está fazendo asfalto mas não é só mérito dele, é mérito do governo do estado,
de emenda parlamentar, por exemplo, no São Cristóvão, a rua Francisco José
de Souza, Francisco Sbrissia e as travessas, são frutos de emenda do
deputado Ratinho Junior quando estava em Brasília, não podemos esquecer
disso, mas também tem que parabenizar o prefeito porque são 126 anos de
história da cidade, passaram os prefeitos de promessa, acabei encontrando um
rapaz e ele disse que no ano de 2050, mais uma vez iriamos mentir do asfalto,
isso aconteceu a tarde, estava o secretário de obras e o Ernani passou por lá e
me viu, tem que dar credito ao Marquinhos, teve capacidade de agrupar essa
emenda e colocar o asfalto, teve prefeito que não pagou nem a pedreira do
Bocardin quando começou a drenagem, para mentir e ganhar o voto na urna,
temos que cobrar do prefeito, a receita do município, a receita de asfalto com
recurso próprio, está saindo alguns asfaltos, hoje falei com o secretário de
obras, no Laranjeiras tem uma escola com 310 alunos, não tem asfalto nem
saneamento básico, é uma vergonha, prefeito Marquinhos falou que vai pôr
asfalto lá, se você for analisar, transita, pai, mãe, avô, das crianças do
Laranjeiras, entre todas, no mínimo 900 pessoas no dia, esgoto a céu aberto,
sem asfalto, é uma vergonha, por exemplo, a rua Antônio Esteves, atrás do
hospital San Julian, é uma travessa pequena, mas foi feita com recurso próprio,
caberia que o prefeito fizesse no Laranjeiras um asfalto de boa qualidade até o
entorno da escola João Paulo, uma escola magnífica, tem gente que fica bravo,
é fácil de ver quem trabalha, tem aqui hoje, o Sr. Sebastiao, quando ele passou
no governo do Gil Lorusso, fez um bom trabalho no cemitério, só que o prefeito
não correspondeu com a cidade, que está abandonada a muito tempo, eu não
sei mais para quem tem que pedir, atrás do banco do Brasil, rua Nossa
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Senhora de Fatima, desce aqui na Pernambucanas, esgoto, uma cidade com
126 anos jogando esgoto no miolo de Piraquara, imagina o que acontece no
Guarituba, no Laranjeiras, sabiam que no Laranjeiras não tem saneamento
básico? Não existe, Planta Suburbana, vem a dona Sanepar, ganha milhões de
reais, a anos, e passa despercebida, fizemos através do Erondi quando era
presidente da casa, uma denúncia ao ministério público quanto a isso, não
andou, veio uma resposta negativa, esses dias agora tive uma notícia que não
é muito boa, o promotor parece que está saindo da cidade, se esse promotor
sair, estamos literalmente abandonados, é único que ainda fazia ações ao
ministério público, único que embargou várias obras faraônicas sem
planejamento na cidade, alagando terreno de várias pessoas, termino nas
explicações pessoais, obrigado.
Com a palavra vereador Josimar: Sr. Presidente Miguel Scrobot, senhores
vereadores, colegas, companheiros, o que me traz a esta tribuna hoje é para
fazer um grande elogio a quem trabalha, e a secretária de educação com sua
equipe trabalha, estivemos acompanhando a inauguração da unidade de saúde
Nanci Terezinha, lá estavam os vereadores; Rock, Baianinho, Ernani, Eugênio,
Maicon, o vereador Miguel tinha compromisso e não pode estar presente,
Vereador Gilmar também não estava, Erondi também não, Zé Machado estava
lá conosco, foi uma inauguração belíssima, unidade de saúde de quase 500
metros quadrados, completa, moderna, respeito ao usuário, uma grande equipe
treinada capacitada já está instalada lá para atender a todos daquela unidade
de saúde, o vereadores estava lá e viu aquela inauguração belíssima com a
secretaria Maristela da secretaria da Saúde. O vereador Gilmar fala sobre
dengue, ele está correto, dengue é um perigo e está espalhado pelo Brasil,
pelo mundo, isso deixa todos nós aflitos e preocupados, inclusive o meu
vizinho abandonou uma casa, eu mesmo estava preocupado com isso porque
o mosquito pode picar todos nós e transmitir, agora não é uma doença só, são
várias, temos que estar atentos, mas tenho certeza que através da Secretaria
de Saúde, Maristela, está aí o Hélio que é da saúde também, uma equipe
belíssima que faz um grande trabalho à frente da saúde estará respondendo o
vereador com relação a esse trabalho da dengue e até existe o telefone direto
que você pode ligar, se alguém lembra aí me ajuda aqui por favor, você pode
ligar direto pra passar o endereço e te pedir que uma equipe vá até esse local e
faça a verificação no local, mas pode ligar também na saúde também 35903700. O vereador Gilmar fala de uma pesquisa que ele esteve acompanhando,
o vereador Gilmar é bem formado, falava sobre um panfleto não de que não
reeleja o prefeito, na proposta direta do vereador, eu acho que o vereador está
coberto de razão, realmente tem que não reeleger, quem não trabalha,
diferente de Piraquara onde o prefeito está cumprindo com suas obrigações,
onde o prefeito repassa na íntegra os recursos da câmera, o que não acontecia
no passado, onde o prefeito ouve a educação e repassa o piso nacional, onde
o prefeito senta e conversa com diversos setores, o vereador Gilmar está
correto, não reeleja prefeito que não trabalha, concordo com o vereador, mas
discordo quando o vereador se refere a nossa cidade que está fazendo um
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grande trabalho na área de pavimentação, ainda ontem na pracinha do São
Cristóvão, estava lá o secretário de meio ambiente dando uma aula campal
juntamente com os professores ali do Geraldo Casagrande e tinha centenas de
alunos na praça, e o secretário falando do trabalho do meio ambiente, ontem
mesmo foi plantado diversas mudas como ipê e outras tantas, então é um
trabalho digno e belíssimo, então gostaria mais uma vez de dizer ao vereador o
nosso ponto de vista contrário com relação a isso de não reeleja, mas reeleja
sim quem trabalha. Hoje tive a visita do Marcelo que está me filmando com seu
celular novo da Microsoft, ele nos trouxe uma brilhante contribuição para o
município, o Projeto do bom voluntario, ele dizia de maneira específica a
unidade Eufride Miguel, é um assunto para a gente colocar com mais tempo na
sequência. Obrigado Sr. Presidente.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, Srs. Vereadores,
comunidade aqui presente, agradecendo ao Marcelo, estivemos juntos pouco
tempo hoje, abraço a sua família, que seja bem-vindo a casa, então vereador
Gilmar, o senhor falou agora a pouco a respeito da dengue, Zika, Chikungunya,
eu recebi agora, nada consta no município de Piraquara no momento, estamos
livres ainda, nada acostado no município, pessoas que falam demais, dão bom
dia para cavalo como diz meu pai, nada consta por enquanto, como o vereador
Gilmar disse, a dengue já estava dentro do município, mas não tem ainda. A
respeito do não reeleja prefeito, não reeleja prefeito vagabundo, que não faz
nada no município, prefeito que não faz nada não tem que reeleger, o pessoal
de casa que tem que rever, prefeito bom tem que reeleger sim, o vereador
Gilmar nunca viu tanto trabalho assim, esta abismado vendo inauguração de
postos de saúde, inauguração do parque das aguas, inauguração do teatro,
você mesmo está de boca aberta, portanto, a população de casa está nos
ouvindo, vamos inaugurar mais um posto de saúde no Guarituba, vamos
inaugurar o 24hrs, vamos reformar o posto central, no São Cristóvão vão
inaugurar em abril, vi o Gilmar andando na rua feliz, fico feliz também pelo
trabalho do prefeito que vem acontecendo no município, é histórico, asfaltos,
vindo ou não do governo do estado, porque temos credito para emprestar do
governo do estado, vamos pagar, parabéns ao prefeito, Av. Brasília, vamos
inaugurar daqui uns dias, mérito do vereador Rock, mérito do vereador Gilmar,
então termino nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Baianinho: Sr. presidente, nobres vereadores,
comunidade presente, quero fazer um agradecimento a Deus por ter me
concedido essa oportunidade de estar nessa tribuna, a qual está se afunilando
meus dias aqui, pretendo ficar somente até o dia 31 de dezembro, com um
proposito, vim para esta casa de leis para fazer a diferença, nessa casa não
tenho amigos nem inimigo, mas sim um compromisso com a verdade. Quando
o nobre vereador Miguel fala de ex-prefeito, para mim não passa, desenterrar
defunto, estão todos mortos, temos que viver o presente, o passado nesta
cidade, tem passado histórico mas só de coisas erradas nesse município, não
gostaria de mencionar nenhum ex-prefeito porque é desenterrar defunto, quero
agradecer a presença do meu eterno cidadão honorário Fontoura que nos dá a
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honra de estar nesta casa todas as terças, também quero falar do clamor que
aconteceu domingo, é falar da indignação que o povo tem com a corrupção
nesse pais, está uma vergonha, falar de política hoje é a pior vergonha para
aqueles que assumem cargo público e roubam dinheiro das nossas crianças,
da merenda, da educação, da saúde, isso é o que o povo está clamando nas
ruas, não é clamando por reeleição, ela se reelegeu e está lá, precisamos olhar
para nossa cidade, o que está acontecendo, falar do governo do estado,
governo federal, é fácil, mas ninguém vai ouvir nosso clamor, agora precisamos
cuidar da nossa cidade, o que está acontecendo agora estão de parabéns, hoje
tive um debate nesta casa de leis com um assessor dizendo que precisávamos
cobrar algo que o prefeito prometeu na Av. Brasília e não cumpriu, eu disse,
espera ai, acho que o senhor está equivocado, sou sincero em dizer aos
senhores, sabem porque não quero ser vereador dessa cidade? É porque não
estou contente com as coisas que estão acontecendo, mas não posso
esquecer de todos os projetos que apresentei para esta cidade, farmácia no
Guarituba, pavimentação em 3 ruas da Planta Santa Catarina, subprefeitura,
tem gente que não consegue fazer o que eu faço e dá risada, mas acho que
deveria ter competência, caráter para fazer o que este vereador faz, muitos
dizem que o vereador não faz nada, mas tive a honestidade de apresentar um
monte de projetos a este prefeito da cidade, está sendo construído um projeto
de subprefeitura no Guarituba, foi indicação deste vereador, o mérito não é
meu, mas é da comunidade do Guarituba, do prefeito da cidade, este vereador
não é ninguém, mas o povo que me colocou aqui, tem que respeitar,
principalmente ao prefeito que executa as obras, muitos não conseguem fazer
mas podem copiar o que eu faço, não tem problema, pode copiar o que este
prefeito faz, é fácil dizer que o vereador não tem competência para executar,
mas quem executa é o executivo, o vereador tem que ter iniciativa, pensar na
população, e muitos não pensam, termino nas explicações pessoais.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 2º
secretario vereador Maicon para fazer a chamada dos vereadores: Que assim
o fez, estando todos presentes. Com a ausência justificada do vereador pastor
Valdeci e Vereador Mamede, justificados.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
009/2016: que assim o fez, Processo 009/2016 projeto de lei 08/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Altera a redação do
artigo 1º e 2º da lei municipal nº 1288/2013, e da outras providencias: Parecer
favorável das comissões técnicas 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
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permaneçam sentados os contrários que se levantem. Aprovado em 2ª
discussão o projeto de lei 08/2016: Altera a redação do artigo 1º e 2º da lei
municipal nº 1288/2013, e dá outras providências
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
010/2016: que assim o fez, Processo 010/2016 projeto de lei 09/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Revoga a lei municipal
de nº 716 de 29 de dezembro de 2003, e da outras providencias: Parecer
favorável das comissões técnicas 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 o projeto de lei 09/2016: Revoga a lei municipal de nº 716 de 29
de dezembro de 2003, e dá outras providências
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
011/2016: que assim o fez, Processo 011/2016 projeto de lei 10/2016,
iniciativa vereador Sidnei Cesar Mamede, que dispõe sobre: Denomina de
rua Jenifer Vieira Rankoski a rua sem denominação oficial localizada na planta
Jardim Tarumã no bairro do Guarituba, conforme especifica: Parecer favorável
das comissões técnicas 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 o projeto de lei 010/2016: Denomina de rua Jenifer Vieira
Rankoski a rua sem denominação oficial localizada na planta Jardim
Tarumã no bairro do Guarituba, conforme especifica:
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
018/2016: que assim o fez, Processo 018/2016 projeto de lei 012/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no programa vigente no valor de R$ 146.250,00
(cento e quarenta e seis mil duzentos e cinquenta reais) e dá outras
providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
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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 ª discussão o projeto de lei 012/2015.
Autoriza a abertura de credito adicional especial no programa vigente no
valor de R$ 146.250,00 (cento e quarenta e seis mil duzentos e cinqüenta
reais) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
021/2016: que assim o fez, Processo 021/2016 projetos de lei 015/2016,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza o chefe do poder
executivo a proceder a revisão salarial dos profissionais do magistério público
municipal nos termos da lei federal nº. 1738/2008 e portaria intermunicipal nº.
111/ de 30 de dezembro de 2015, e dá outras providências: Parecer favorável
das comissões técnicas competentes, discussão global votação artigo por
artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler a emenda
(que foi retirada) 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 ª discussão o projeto de lei 015/2016: Autoriza o
chefe do poder executivo a proceder a revisão salarial dos profissionais
do magistério público municipal nos termos da lei federal nº. 1738/2008 e
portaria intermunicipal nº. 111 de 30 de dezembro de 2015, e dá outras
providências
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
022/2016: que assim o fez, Processo 022/2016 projeto de lei 016/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Altera a redação do
parágrafo do artigo 11 e do parágrafo único do artigo 13 da lei municipal
862/2006, e dá outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr.
Presidente solicita ao 1º secretario para ler (emendas retiradas) 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

9

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
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 o projeto de lei 101/2015. Altera a redação do parágrafo do
artigo 11 e do parágrafo único do artigo 13 da lei municipal 862/2006, e dá
outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
002/2016: que assim o fez, Processo 002/2016 projetos de lei 002/2016,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: A qualificação da entidade
sem fim lucrativo como organizações sociais de saúde no âmbito do município
de Piraquara; Parecer favorável das comissões técnicas e competentes,
discussão global, votação simbólica, maioria simples 1ª discussão. O Sr.
Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei 002/2016
aprovado em 1ª discussão: A qualificação da entidade sem fim lucrativo
como organizações sociais de saúde no âmbito do município de
Piraquara.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
007/2016: que assim o fez, Processo 007/2016 projeto de lei 006/2016,
iniciativa vereador Josimar Froes, que dispõe sobre: Denomina de rua Pe.
Lotario Welter a rua sem denominação oficial localizada na planta Antonio
subdivisão do lote colonial 168 no bairro do Guarituba, 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 006/2016 aprovado em 1ª discussão:
Denomina de rua Pe. Lotario Welter a rua sem denominação oficial
localizada na planta Antonio Subdivisão do lote colonial 168 no bairro do
Guarituba, conforme especifica.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
024/2016: que assim o fez, Processo 024/2016 projeto de lei 018/2016,
iniciativa vereador pastor Valdeci, que dispõe sobre: A regularização de
vagas de estacionamentos nas proximidades das escolas municipais 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 018/2016
aprovado em 1ª discussão A regularização de vagas de estacionamentos
nas proximidades das escolas municipais e dá outras providências:
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O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
026/2016: que assim o fez, Processo 026/2016 projeto de lei 020/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Altera a redação do
parágrafo 4º do artigo 1º da lei municipal nº. 1232/2013, e dá 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 020/2016
aprovado em 1ª discussão. Altera a redação do parágrafo 4º do artigo 1º
da lei municipal nº. 1232/2013, e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
027/2016: que assim o fez, Processo 027/2016 projeto de lei 021/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Altera a emenda dos
demais dispositivos da lei municipal de nº. 1589/2015, e dá 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 020/2016 aprovado em 1ª discussão.
Altera a emenda dos demais dispositivos da lei municipal de nº.
1589/2015, e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
028/2016: que assim o fez, Processo 028/2016 projeto de lei 022/2016,
iniciativa vereador Erondi Lopes, que dispõe sobre: Denomina de rua
Meuquiad Center rua sem denominação oficial localizada na planta Entre
marco, 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
022/2016 aprovado em 1ª discussão: Denomina de rua Meuquiad Center
rua sem denominação oficial localizada na planta Entre marco, conforme
especifica
O Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra o
vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores, comunidade
presente, quero ser breve, porque hoje foi cansativo aos munícipes que estão
aqui acompanhando, quero agradecer ao Rafael Boca que aqui estava,
trabalha na secretaria do estado do Paraná, também gostaria de falar sobre a
inauguração daquela unidade de saúde a qual tinha um recurso parado
naquela secretaria do estado, onde o Rafael trabalha com o Silvio Barros, o
nobre prefeito fez um pedido para que aquela secretaria liberasse o dinheiro e
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foi onde aconteceu aquela inauguração e o termino da obra no Araçatuba, o
prefeito está de parabéns, tem feito um grande trabalho, apesar de tudo que
tem acontecido na nossa cidade, as coisas poderiam ter ido melhor, mas
acredito que não foi melhor porque os antepassados não fizeram algo de
melhor, porque se tivesse feito, teríamos pouca coisa para fazer agora,
infelizmente deixaram tudo pra gente fazer, e não vamos conseguir, nem essa
casa de leis, muito menos o prefeito, mas quero dizer que nossa cidade está
tomando um rumo, para que nossos munícipes tenham representantes legais,
com caráter e dignidade de representar esse povo, quero dizer que a reeleição
é fato no nosso município, quero desejar uma felicidade a andara do professor
Gilmar, mas não podemos esquecer de agradecer o que esse prefeito tem feito
pela cidade, não podemos ser injustos, como eu vejo a secretaria da saúde
fazendo um grande trabalho nessa cidade, se está acontecendo no mundo
inteiro esse foco da dengue, graças a Jesus Cristo, nos em Piraquara não
temos esse problema, acredito que essa secretaria da saúde tem desenvolvido
um trabalho com dignidade, por causa disso que não tem foco de dengue em
Piraquara, vejam Paranaguá, foco de dengue, precisamos levantar a mão para
o céu e agradecer a Deus porque não temos esse problema em Piraquara, não
é a questão da secretaria de saúde, é a questão do cuidado que o prefeito tem
com a cidade de Piraquara, vocês queriam que essa cidade estivesse infestada
com essa maldição do satanás que foi mandado para a terra, temos que erguer
a mão para o céu e agradecer a Deus, nossa cidade com todas as dificuldades
que temos, não tem essa desgraça que acontece em nosso pais, temos que
subir aqui e agradecer desde o prefeito, secretaria da saúde, secretaria do
meio ambiente, fazem um trabalho extraordinário, a limpeza da nossa cidade,
desde a secretaria de obras que também vem fazendo um grande trabalho,
mas não podemos tapar o sol com a peneira, o prefeito tem trabalho, essa casa
mostrou para o que veio, vou morrer e vou agradecer eternamente esse
prefeito e a secretaria de saúde porque se tem uma secretaria que tem
desenvolvido um trabalho com sinceridade, amor, é a secretaria de saúde,
goste quem gostar, a verdade tem que aparecer, obrigado a todos
Com a palavra vereador Rock: Sr. Presidente, nobres vereadores, demais
munícipes, a discussão é salutar principalmente quando ela é de alto nível de
ideias, não apenas sensacionalista, ou na tentativa de enganar, que bom que
nossa democracia existe e é exercida plenamente no parlamento, como o
nobre vereador Baianinho falou da dengue, realmente não temos focos
detectados, mas onde localizamos um, não a doença mas a larva que
transmite, é importante que o setor de combate a endemias continue
trabalhando muito na tentativa de localizar, cercar e extinguir essas larvas, com
relação a coleta de materiais que podem acumular agua, quero fazer uma
referência a Av. Brasília na vila Macedo, a quinze dias fizemos uma solicitação
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que foi prontamente atendida, o Sr. Augusto Leiva morador da rua João
Pessoa, nos fez uma solicitação, passamos ao setor de meio ambiente que
prontamente retirou mais de uma dezena de caminhões de lixo, no começo da
nossa legislatura em 2013, mais de 40 caminhões já foram tirados daquela
região, lixos diversos, máquina de lavar, capacete, moveis, roupas, vidros de
conserva, todo tipo de lixo jogado na Av. Brasília, é praticamente impossível
retirar, apenas uma ampla divulgação de uma campanha educativa, acho que
teríamos um efeito. Sr. Presidente, esse legislativo no início , quando o Gilmar
colocou aqui afrente, uns cem números de páginas do tribunal de contas que
foram enviadas para cá, esse legislativo pautou por fazer o que no passado
não foi feito que era a apreciação de todas as contas do executivo, votamos
nesse plenário com grande louvor as contas do ano 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004, foram dispostas aqui na frente como a grande mídia soube,
votamos mas ainda não foram divulgados, gostaria de pedir a vossa excelência
que ao comunicar o TRE, o seu resultado, que faça a divulgação para que os
munícipes tenham ciência do que foi discutido e votado nesta casa, mas
gostaria de fazer um parênteses, ficaram algumas contas ainda, não sei se por
esquecimento ou algum motivo, mas as contas de 1998 não foram votadas,
estavam de alguma forma perdidas, enfim, um cidadão piraquarense nos
chamou atenção, fomos ao setor jurídico, o setor legislativo fez uma busca e
localizou esta conta de 1998, gostaria de pedir ao presidente tendo em vista o
grande trabalho que prestou nesse legislativo, que proceda a análise dessas
contas, que encaminhe a comissão, para que possamos dar segmento a aquilo
que viemos fazer aqui, que é passar nosso mandato deixando todas as contas
que o tribunal de contas mandou para cá, que sejam analisadas por esse
plenário, independente de resultado, não sabemos o que está ali mas
precisamos analisar e trazer a luz. Plano municipal de saneamento, foi retirado
dessa casa de leis por iniciativa do executivo por determinação do ministério
público, me causou estranheza, a municipalidade pagou muito caro por esse
plano municipal de saneamento básico, e é ele que baliza as ações que vão
conceder o serviço de agua e esgoto do município, principalmente a Sanepar,
esse trabalho balizaria a concessão ou não a Sanepar, eu já gostaria de propor
a municipalização desse serviço, a constituição nos garante, empresa estatal
mista do governo estadual infelizmente não é merecedora dos nossos elogios,
me causa estranheza, temos que solicitar algumas informações em relação ao
plano municipal de saneamento básico, foi bem pago pelo nosso município e ai
vem o ministério público e retira desta casa de leis, gostaria de saber a
motivação e trazermos a luz o quanto antes, boa noite a todos, peço a nosso
Deus que nos ilumine e projeta sempre, obrigado.
Com a palavra vereador Gilmar: Fico triste novamente vereadores e aqueles
que estão nos ouvindo, uma organização social vai ser instituída nesta cidade e
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vai levar R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) em dois anos para
atender a UPA 24hrs, porque não tivemos capacidade para abertura de
concurso, compra de equipamentos e reestruturação daquela unidade, foi
deixado tudo pra última hora, hoje passa em primeira votação nessa casa,
vamos elaborar um documento e vamos avisar esta cidade, quanto vai custar
por ano o tratamento dentro daquela unidade, quando forem maltratados
vamos romper o contrato, isso não é justo com a cidade de Piraquara,
parabéns secretaria de saúde pelos R$ 2.470.000,00 (dois milhões
quatrocentos e setenta mil reais) pagos em hora extra, apenas no ano de 2013,
2014, 2015 são R$ 2.470.000,00 (dois milhões quatrocentos e setenta mil
reais) pagos em hora extra, relatório feito por nosso gabinete de extrema
confiabilidade, como a secretaria de obras que pagou em 3 anos R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em hora extra para servidores
dessa cidade, tem servidor que ganha salário de R$ 980,00 (novecentos e
oitenta reais) estou aqui com o contracheque dele, mas recebe em hora extra
R$ 1.748,00 (um mil setecentos e quarenta e oito) com as vantagens, ele vai
receber o salário bruto de R$ 3.377,00 (três mil trezentos e setenta e sete
reais), para receber esse valor ele teria que trabalhar 15 horas por dia e mais 6
horas no sábado para ter garantia desse salario, isso está certo? Obvio que
não, temos dentistas nessa cidade que tem o salário base de R$ 4.680,00
(quatro mil seiscentos e oitenta reais) recebe em hora extra R$ 5.304,00 (cinco
mil trezentos e quatro reais) mais o salário, ele recebe o salário bruto de R$
13.992,00 (treze mil novecentos e noventa e dois reais) sendo que o salário de
hora extra é superior ao salário, ele teria que trabalhar por dia de segunda a
sexta 11 horas e 40 minutos, me diga qual dentista trabalha 11 horas na cidade
de Piraquara? Isso é uma farsa, vir aqui agradecer secretaria de saúde, brincar
com a cara do povo, tão achando que vereador de oposição é burro e não sabe
fazer cálculo, fiz duas faculdades, pós graduação e não admito isso com a
cidade, isso é uma vergonha, salários extras pago efetivamente para quem não
trabalha da forma que deveria, mas, parabéns prefeito por estar enterrando
nossa cidade em dividas, parabéns pelo R$ 1.173.000,00 (um milhão cento e
setenta e três mil reais) pagos em locação de veículos, ambulâncias R$
213.000,00 (duzentos e treze mil reais) anual, um versa R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) anual, 17 uno vivace R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil
reais) por ano, duas saveiros R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais)
por ano, uma s10 que tem um assessor de cargo comissionado dirigindo, são
R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais) por ano, cinco ducatos
R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), um caminhão leve R$ 84.000,00
(oitenta e quatro mil reais) por mês, mais um furgão R$ 1.100.000,00 (um
milhão e cem mil reais) não compramos um carro nessa gestão, com R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) quantos veículos compraríamos? Não temos
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frota de veículos, fica aqui meu agradecimento aos cargos comissionados que
levam R$ 5.184.000,00 (cinco milhões cento e oitenta e quatro mil reais) por
ano nessa cidade, gratificação, tão ganhando a rodo, porque os funcionários
tem os olhos bonitos, porque deve ser bom servidor, ninguém fala em
qualificação, curso de formação para ter direito a ganhar esse valor, agora
pergunto a quem está aqui do magistério, qual professor está ganhando isso na
cidade, pagam R$ 1.000,00 (mil reais) para servidor não pode, é uma
vergonha, estamos enterrando a cidade em dividas, obrigado.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, até é meio esquisito oposição elogiar prefeito, não
existe, a população de casa não se sente estranho se a oposição criticar o
prefeito, a saúde, isso não é só em Piraquara, são todos os municípios que a
oposição critica a gestão, então a população que tem que ver, então, parabéns
prefeito, parabéns secretaria de saúde e educação, pelo que vem vindo, o
Miguel acabou de falar que o Zielonka foi o melhor prefeito, nunca ninguém viu
depois do Zielonka, o trabalho que está sendo executado em Piraquara, vocês
viram? Acredito que não, então parabéns ao prefeito, estou a 35 anos nesse
município, e o trabalho que estamos vendo, não só no meu bairro, nem do
Ernani, nem do Eugenio, Josimar, Maicon, Miguel, mas está saindo, parabéns
ao prefeito Marquinhos e ao governador do estado que está liberando a verba,
parabéns a nós que temos que pagar e temos crédito, a respeito da emenda do
Ratinho Junior, não deixamos de agradecer nosso secretario de cultura, veio a
emenda para equipar o UPA, posto de saúde, então parabéns ao Vanhoni pela
emenda vinda ao município, temos que agradecer a todos. O vereador
Baianinho acabou de falar que está com vergonha de chegar perto dos
eleitores, eu tenho o maior orgulho de chegar perto deles e ser bem atendido,
tenho um carinho grande por eles, se você fez um bom trabalho você é bem
quisto pela comunidade, então tenho orgulho de ser bem-querido pela
população. O vereador Rock tirou minha palavra a respeito da votação das
contas de 1998, diz que temos um cidadão que descobriu essas contas que
foram reprovadas agora faz umas duas semanas, ele que descobriu onde
fomos falhos em 1998, vai ser votado, não sei em quantas sessões, mas em
alguma próxima vai ser votada e colocada a presença da população de
Piraquara, se é aprovado ou não, do ex-prefeito Gil Lourusso, então a
população vai ficar sabendo, dou um abraço no coração de cada um de vocês
e que Deus acompanhe vocês até suas casas.
Com a palavra vereador Josimar: Senhoras e senhores, presidente Miguel
Scrobot, rapidamente para fazer uma defesa do executivo, onde o vereador
Gilmar fala de cargos comissionados do município, realmente eles existem
para atender melhor o cidadão, a população, Piraquara não é mais a mesma,
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as pessoas que ajudaram a desbravar esta cidade, está aqui o Sr. Sebastiao
que mora a muitos anos e é funcionário público, as pessoas que moram aqui a
muitos anos, sabem, Piraquara tinha a alguns anos 20 ou 30 mil habitantes,
hoje passamos da casa dos 100 mil habitantes, acredito que 110 habitantes,
justifico assim, os cargos comissionados, porque a prefeitura tem que atender,
o posto tem que atender, o obras tem que atender, a demanda aumentou, as
casas aumentaram, nos últimos anos Piraquara recebeu mais de 5 mil
unidades financiadas pela caixa econômica federal, mais pessoas que
precisam, de saúde, segurança, asfalto, justifica assim, quando um dos
vereadores aqui for prefeito, for o gestor da máquina pública, vera
necessidade, vejo aos senhores, vereador Gilmar fala da frota, também
justifica, os senhores vereadores e os que nos assistem e entendem um pouco
de cálculo, se você pode alugar um carro, para que compra-lo? E a
depreciação? Onde fica o seguro? Tudo uma conta, equilíbrio, justifica alugar,
está aqui o vereador Maicon do setor de obras e tenho certeza que muitas
vezes ao invés de comprar uma máquina, ele loca, é muito mais vantajoso
locar do que comprar, na gestão do Gabão, quem estava aqui acompanhou, foi
a leilão muitas maquinas depredadas, caminhões empilhados, sucatas, será
que o prejuízo não foi maior nessa perca quando foi leiloado por míseros reais,
quem estava na época, sabe disso, ficou tudo degradado, virou sucata, hoje
vivemos em outros tempos, acredito que foi feito um cálculo, justifica assim o
aluguel de carro e maquinas. Senhores, gostaria de agradecer ao vereador
Rock quando mencionou as contas do ex-prefeito Gil, vereador Zé Machado
que também citou, esta casa com esses vereadores não tem escondido nada
em baixo do tapete, muitos políticos antigos, enraizados, não tem gostado da
postura desses vereadores, porem nós temos feito história e correspondido
com nosso papel, tinham contas que estavam aqui a muitos e muitos anos,
vereador Gilmar quando foi presidente desta casa, fez o papel dele, vereador
Erondi quando foi presidente fez o papel dele, esses vereadores tem
trabalhado em união para não deixar nada em baixo do tapete, em tempo,
agradeço ao Marcelo, sua esposa, amigos que vieram do Guarituba e nos
trouxeram um projeto bacana, projeto do bom voluntario, é um nome difícil por
ser uma inovação, ele é uma pessoa criativa e trouxe para esta casa, já
apresentamos, os vereadores vão apreciar e vamos fazer a coisa andar dentro
da nossa limitação, muito obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, eu acho que tem que ter tranquilidade, tem coisas que talvez não são
corretas, por exemplo, o presidente acabou de falar do leilão, eu denunciei no
ministério público porque saquearam a garagem da prefeitura, venderam uma
PC-150, japonesa por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a Maviles, da
qual locaram a mesma máquina por R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
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por mês, então muitas vezes locar tira muito dinheiro das crianças e enriquece
certos empresários, claro que locar as vezes é melhor, como terceirizar, quem
não ouviu falar da USIP, todo mundo ouviu falar na televisão, é uma vergonha,
claro que são salvas algumas locações, alguns funcionários que vieram para
fazer o trabalho, cargos comissionados já tiveram em vários prefeitos, vai
existir por um longo tempo, o que vale é saber se esse cargo é supérfluo o ou
não, se a locação é supérflua ou não, se existe locação supérflua, cabe ao
Gilmar falar, e aos vereadores fiscalizar, a máquina pública é gerida, muitas
vezes o prefeito não consegue dar conta de tudo, e deixa na mão de certas
pessoas que vem se aproveitar e levar o dinheiro de Piraquara embora, não
podemos se curvar com isso, dizer amem para tudo, o Marquinhos está
fazendo asfalto com emenda parlamentar de alguns deputados, não vou falar o
nome porque são muitos, avançou em alguma coisa, sim, mas não é o que
queremos, não sou puxa saco de ninguém, votei no Marquinhos para fazer
diferente dos que passaram, pode falar o que quiser, eu gosto de Piraquara,
enquanto Deus permitir, vou perpetuar, se vou ganhar a eleição, é um problema
meu com os piraquarenses, o que eu quero aqui é ser amigo de todo mundo,
mas cabe a mim fazer meu papel de vereador, se curvar para prefeito e dizer
que está tudo certo, não está tudo certo não, tem coisa locada que talvez
esteja sendo supérflua, temos que investigar, quando o Josimar falou de leilão,
venderam um caminhão tip top, por R$ 10.000,00 (dez mil reais) qual é a
locação de um tip top hoje? R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) por mês, é
muito dinheiro, acho que o Marquinhos avançou em várias áreas, acho que ele
tem que concertar, fazer um choque de gestão, acho que contratar pessoas
para trabalhar na prefeitura muitas vezes tem capacidade de Piraquara, teria de
ser do município, não buscar lá da ponta, temos que valorizar cada um daqui
de Piraquara, vem governo do estado extorquir nossa cidade, regimento interno
com 10.500 homens em cima de uma bacia irai, não dão nada em troca,
exploram as pedreiras a 70 anos quase, não tiram os 5% para deixar dentro da
garagem, fazer artefato de cimento para melhorar o saneamento básico de
Piraquara, porque nenhum prefeito teve coragem de fazer isso, a constituição
do artigo 37 te garante isso, porque ninguém faz? Que magica é essa? Imagina
um cidadão sendo prefeito quatro anos e fazendo manilha mento, lajota, meio
fio e dali por diante, daria um banho de loja na cidade em 4 anos, é isso que
acho que o Marquinhos tem que ajustar, não brigou até agora pela
contrapartida, não brigou pela matéria prima sendo explorada em Piraquara,
não vejo posto fiscal, teria que ter um, matéria prima sai daqui, vai ficar em
Piraquara, fica isento do imposto, se vai para Pinhais, vai pagar os 5% que a
constituição garante, eu sou vereador, gosto de ser vereador e respeito, não
tenho vergonha de pedir voto mas tenho que respeitar aquele que não quer
votar em mim, por isso existe a democracia, e eu sou democrata, o que importa
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é que venho fazer meu trabalho e cada um que vem aqui assistir, cabe o
respeito meu, muito obrigado em especial o Sr. Sebastiao, tínhamos que dar
uma moção de aplausos, acompanha todas as ações que acontecem em
Piraquara, sabe mais que muitos vereadores que já passaram ou que estão
aqui ainda, então, muito obrigado a cada um aqui presente.
Não havendo mais inscritos, agradecendo a presença do nosso amigo Juliano,
Rodine, Jean, Claudinei, Cleiton, Piauí, Lula, Maria, Cátia, Evandro Rocha,
Marcelo, Sr. Sebastiao, Fontoura e a Bela, declaro encerrada a presente
sessão, agradecendo a presença de todos. Para constar __________________
_____________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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