CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 5ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia trinta de agosto do ano de dois mil e dezesseis,
às dezenove horas de Brasília, com a presença da mesa executiva sob a
Presidência do vereador Josimar Froes, Vice-Presidente vereador Miguel
Scrobot, como 1º secretário vereador Pastor Valdeci e 2º secretário vereador
Maicon Faria e a presença dos demais vereadores: Adriano Luiz Cordeiro,
Edson Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar
Luís Cordeiro, José Eugênio Huller, Jose Machado, Sidnei Cesar Mamede e
Valmir Soares “Rock”. Verificada a existência de quorum regimental com a
presença de onze vereadores membros da casa, o Sr. Presidente invoca as
bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do regimento
interno. Após informou que a sessão será transmitida ao vivo pela internet, a
mesa executiva convidou o vereador Mamede para fazer a leitura da passagem
da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo a presença de todos,
pedindo para se inscrever para a sessão e fala que a ata da sessão anterior
está publicada no Diário da Câmara e no site para conhecimento dos
vereadores. A ata está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem a ata está aprovada. Agradecendo a
presença de todos os presentes.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
vereador Ernani para assumir a 1º secretaria para fazer a leitura das
publicações, ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências
recebidos pela mesa das quais terão encaminhamento regimental, que assim o
fez.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
Gilmar: Boa noite a todos os vereadores, ouvintes, aqueles que estão pela
internet, em especial meu amigo de décadas, primeiro suplente de vereador em
Curitiba sempre fazendo mais de 5 mil votos, Genivaldo Santos, aprendi a fazer
política com você, se tornou vice-presidente da federação paranaense de
futebol, comanda movimentos esportivos, aqui na presença do amigo Felipe
Oliver pré-candidato a vereador de Pinhais, obrigado pela presença, contamos
com a parceria a partir de hoje. Piraquara precisa da reabertura do hospital
com maternidade, somos mais de 100 mil e não temos hospital, atendimento
precário na saúde, visito casas todos os dias e escuto reclamações, falta
seringa, falta muita coisa, não nasce um piraquarense a 16 anos por falta de
maternidade, enquanto isso nas nossas cidades vizinhas temos atendimento
hospitalar outros investimentos na área de saúde e Piraquara não sai do
ostracismo, temos que repensar a cidade, menino quebrou o braço no colégio
Estadual Vila Macedo antes de eu me desligar, ficou 13 horas perambulando
por atendimento fora da cidade para saber se estava com o braço realmente
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quebrado, ele ficou 13 horas fora da nossa cidade porque não temos um
atendimento para as crianças, jovens e todos os munícipes, temos que
repensar a cidade com carinho, para o piraquarense e fazer essa cidade voltar
para nós, não temos um armazém da família, caminhamos e percebemos que
uma das maiores bandeiras que a cidade pode ter, vários municípios da região
metropolitana são assistidos com o armazém da família, inclusive Pinhais, os
piraquarenses ficam sedentos quando veem que lá tem organização dentro do
armazém, dentro da política de abastecimento, atravessamos para o nosso
lado e não conseguimos implantar um armazém, temos que possibilitar aos
piraquarenses que façam a compra de produtos de primeira necessidade a
valores mais baixos, temos que dar a oportunidade no sentido amplo de trazer
um projeto que fique eternizado na cidade, somos os maiores fornecedores de
agua porem tudo que recebemos estamos investindo pouco na cidade,
precisamos investir no ser humano, temos que investir na população, fazer com
que Piraquara seja nossa, dar uma oportunidade ao morador de ter uma vida
mais digna e tranquila no sentido de viver em sociedade num processo amplo
de construção da cidadania.
Com a palavra vereador Josimar: Gostaria de fazer um pequeno contraponto
com relação a fala do vereador Gilmar quando ele coloca que o hospital foi
fechado e coloca a responsabilidade em cima da prefeitura, direcionada ao
prefeito, mas entendo a preocupação dele, porque ele está preocupado com a
saúde dos piraquarenses, mas é importante esclarecer que o hospital é
particular, não é da prefeitura, todos os meses a prefeitura direcionava um
recurso para que aquele hospital prestasse atendimento, todos somos
testemunhas que esse atendimento estava muito aquém, muitas pessoas não
recebiam o devido atendimento, o hospital estava recebendo recurso e o
atendimento não era satisfatório, várias pessoas postaram fotos do interior do
hospital, realmente uma calamidade, é um hospital particular, se fechou foi
porque a gestão não foi satisfatória, não seria justo continuar dando dinheiro
onde o serviço não era prestado ao piraquarense. Gostaria também de fazer
uma referência quando o Gilmar fala das unidades de saúde, quero aqui
salientar que este prefeito construiu uma enormidade de unidades de saúde,
vamos citar, são cinco unidades que Piraquara está recebendo, a próxima será
a UPA, estivemos no Guarituba, no São Cristóvão, temos uma dentro da aldeia,
enfim, foram cinco que foram construídas, o vereador fala do armazém da
família, mas é importante salientar que é importantíssimo e assim que o
prefeito tiver recurso ele irá implantar isso, não implantou porque custa R$
80.000,00 (oitenta mil reais) mês, para o município, a prefeitura desembolsa
isso para fazer os custos, o prefeito preferiu investir em unidade de saúde, antipó, asfalto, mas é claro que é um assunto importante e o prefeito fara na
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sequência, armazém da família é para a família piraquarense e não vamos criar
o discurso do armazém para a família do prefeito, muito obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, quero agradecer a Deus por ele ter concedido a
oportunidade de estar aqui nesta tribuna, quero expressar em relação ao
hospital, em Piraquara é importante como em muitos outros municípios, mas ter
hospital e não ter como atender, é melhor que não tenha, temos o hospital São
Roque, referência até mesmo nacional, tem até espaço para helicóptero
descer, tem oito unidades de UTI naquele espaço, mostra que infelizmente o
governo do Paraná não está preocupado com a contrapartida de fazer algo
pelos piraquarenses, a qual ajudei esse governo, não me deu uma bala para
ajuda-los na reeleição, esse governo prometeu nos ajudar na eleição, sequer
eu nem vi, para isso é difícil eles nos ajudar a colocar esse hospital para
funcionar, esse governo prefere pagar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$
12.000,00 (doze mil reais) para um diretor sentar a bunda na cadeira e não
fazer nada, para isso é importante investir o dinheiro em um diretor onde nem
paciente tem naquele hospital, isso mostra que nos valemos quantos votos
tivermos, se tem um voto em sua casa, você vale um voto, mas esse exprefeito chegou a fazer 12 mil votos na eleição passada, tem um cargo de 12
mil reais dentro do São Roque, dizer que o Marquinhos não faz nada, que
unidade de saúde não tem medico, farmácia não tem remédio, claro que não
tem, porque esta enfiando no traseiro deste miserável de diretor que está
naquela casa e não faz nada, mostra a ingerência de um governo do estado
que não faz nada, mostra que esse diretor que está no São Roque não tem
capacidade de fazer mais nada, foi prefeito e hoje está correndo para cima e
para baixo para ver se consegue eleger sua filha e traze-la aqui para dentro,
para fazer o que? Será que a população vai acordar para olhar essa situação,
eis me aqui, faço a pergunta a vocês, será que a população vai pensar nessa
situação que estamos vivendo, o prefeito Marquinhos é um dos melhores da
história do município de Piraquara, a não ser o morto Alceu Zielonka como a
vossa excelência tem falado em relação a esse governo que passou, o que
está vivo, esse é um dos melhores, temos que tirar o chapéu para dizer que é o
melhor, agora governo do estado que paga R$ 12.000,00 (doze mil reais) pro
cara ficar fazendo política dentro do São Roque, esse é o bom governo, quero
que a população acorde, obrigado.
Com a palavra vereador Miguel Scrobot: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, o clima está quente e político, mas é normal, quem está
nos vendo vê as divergências no plenário, quando o Gilmar fala do hospital que
não nasce piraquarense, do armazém da família, vou mais longe, imagine o
prefeito gerenciando o dinheiro dos piraquarenses, da qual não consegue fazer
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uma fábrica de manilha funcionar dentro da cidade, quando vai fazer funcionar
o hospital, a briga para suporte político da atual campanha, o ex-diretor,
soterrou a cidade por dois mandatos, não conseguiu fazer nada, não pode ter
medo dessa gente, quem elege e tem o voto para defender a cidade de
Piraquara, não defendo ninguém, só a cidade da qual o Marquinhos não teve
capacidade de manter o hospital vivo, não chamou o dono do hospital para a
conversa, tirar o setor de ambulância da poeira, setor de ambulância devia ser
dentro da porta do hospital, o prefeito deveria ter conversado com o dono do
hospital, fazer um repasse maior, pode agregar a máquina pública, poderia
colocar setor de ambulância, não adianta por cinco posto de saúde porque o
povo precisa de medico, eu tinha falado ao Marquinhos que está na hora de
fazer um choque de gestão, porque não pode pagar o armazém da família de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pode sim, inchou a folha de pagamento com
gente de fora, onerou a folha de pagamento e cortou hora extra do bom
funcionário, não teve condições de fazer manilha, não conversou com o
governador para trazer a mão de obra do complexo prisional da qual estão
dentro da colônia penal, para fazer artefato de cimento a custo zero, a não ser
inchar a burra de nota, enquanto o povo paga imposto e empréstimo, graças ao
governador que fez o empréstimo se não o asfalto não teria saído, ultimamente
votamos em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) em empréstimo
financeiro, foi votado nesta casa sem dizer onde vai ser investido o dinheiro,
política certa é emprestar o dinheiro e falar onde vai ser usado, deixou bairros
abandonados, vou citar exemplo, um dos bairros mais idôneos, bairro
Laranjeiras, escola com 300 alunos, não conseguiu pavimentar a escola, essa
situação de puxa saquismo tem que acabar, como o Josimar falou, o armazém
da família, da família do prefeito? Não entendi, Piraquara merece uma família,
a dificuldade de uma mãe ir no mercado, um pede iogurte e muitas vezes a
mãe não tem dinheiro, talvez se tivesse o armazém da família, ela poderia dar
o iogurte para o filho, moramos em uma cidade largada, a máquina pública é
de puxa saco, não é para executar obra e buscar contrapartida, a população viu
o que aconteceu com a concessão da Sanepar, uma manobra política para
deixar engessado o município por sessenta anos, vergonha da qual o
Baianinho defendeu, se o prefeito não tem capacidade, ele tem que entregar a
cadeira para outra pessoa, termino nas explicações.
Com a palavra vereador Rock: Sr. Presidente, vereadores, comunidade,
personalidades mencionadas, meu boa noite, gostaria que o presidente
convidasse o ex-vereador Antenor Domínico para fazer parte da mesa, falar de
hospital é chover no molhado, todos sabemos das necessidades, mas gostaria
de falar algumas coisas que não foram ditas aqui, hospital Caron é particular
conveniado com o SUS, Cajuru no centro é hospital da PUC, hospital de
clinicas é universitário, hospital evangélico da faculdade evangélica, hospital do
4

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Rocio é particular, hospital da cruz vermelha é particular, hospital do
trabalhador é estadual, não tem nada a ver com a municipalidade de Curitiba,
hospital e maternidade de Pinhais não tenho certeza mas me informaram que é
da PUC em parceria com o SUS, hospital de Araucária, quarta ou quinta maior
arrecadação do estado era municipal, fechou as portas em dois mil e quatorze,
passaram para iniciativa privada e mesmo assim hoje ele é um elefante branco,
vender sonhos só na padaria, demagogia chegou, temos que trabalhar em
busca de melhorias, transportes de pessoas com deficiências aos grandes
hospitais, estou com um cunhado internado no Cajuru, alta complexidade, na
semana que passou ele esteve internado com um derrame, obviamente a
necessidade do munícipe é que seja atendido aqui, pela constituição a baixa
complexidade é no município e tem que ser atendido pelas UPAs e unidades
básicas de saúde, média e alta complexidade é com o estado, não adianta falar
de uma empresa falida que o gerente não teve competência de tocar, um
cidade que disse que não reformaria o banheiro porque as pessoas que
utilizavam eram os passageiros, pessoas que usavam o terminal público que
também é uma vergonha, mas vir aqui e falar que vai trazer hospital, é ilusão,
temos que trabalhar todos os dias, tivemos um evento maravilhoso da federal,
feira das profissões, porque não usar aquele campus, porque não usar o
espaço que o Baianinho falou do São Roque, sim, mas cabe a este parlamento
ir buscar esses recursos, correr atrás, estamos no momento de campanha, não
devemos vender ilusão, temos que ter dignidade, sensatez, não estou emotivo,
amo Piraquara e é por isso que não acredito em propagandas maravilhosas,
estamos conversando com a comunidade, sabemos da dificuldade, não é fácil
ter uma das menores arrecadações, claro que temos que construir prédios
públicos, comprar frota própria, mas de onde neste exato momento? Fui
informado que na próxima semana estará nesse plenário a lei do transporte
público no município, foi encaminhado como sugestão ao prefeito e acabo de
saber que na próxima terça feira estará em condições de votar, peço as
comissões responsáveis que nos ajudem mais uma vez, muito obrigado.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretário vereador Ernani Winter para fazer a chamada dos vereadores: Que
assim o fez. Com a ausência dos vereadores Pastor Valdeci, Zé Machado e
Adriano, justificadas.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº
114/2016: Projeto de Lei nº 97/2016, iniciativa do Executivo Municipal que
dispõe sobre: Denomina de Alberto Mazon, a praça localizada no bairro São
Cristóvão, neste município de Piraquara. 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
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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 nº 101/2016: Denomina de Alberto Mazon, a praça localizada
no bairro São Cristóvão, neste município de Piraquara.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário que faça a leitura do Processo
115/2016: Projeto de lei nº 98/2016, iniciativa do Executivo Municipal, que
dispõe sobre: Denomina de Irio Chane da Silva, a Praça localizada no Jardim
dos Estados 3, 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 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 nº 98/2016: Denomina de Irio Chane da Silva, a Praça
localizada no Jardim dos Estados 3, e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário que faça a leitura do Processo
119/2016: Projeto de lei nº100/2016, iniciativa do vereador Adriano Cordeiro,
que dispõe sobre: Denomina de Rua Engenheiro Uahib Abrahão Tanus, a Rua
sem denominação oficial conhecida como Rua que dá acesso à fazenda Santa
Cecilia e da 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 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 nº 100/2016: Denomina de Rua Engenheiro Uahib Abrahão
Tanus, a Rua sem denominação oficial conhecida como Rua que dá
acesso a Fazenda Santa Cecilia, e dá outras providências.
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O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo
116/2016: Projeto de lei 93/2016 iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe
sobre: Comunicação de veto total do projeto de lei 93/2016 veto em sua
totalidade pela sua ilegalidade pela lei nº 1596/2016 que concede o titulo de
cidadão honorário ao Sr. Perci Veloso Hupman veto em sua totalidade pela sua
ilegalidade pela lei nº 1596/2016 em antecipação de 90 dias de antecipação de
ano de eleição municipal O Sr. Presidente coloca o veto em discussão, o veto
em votação, vereadores favoráveis sentados contrários que se levantem. Veto
em votação secreta com 2 votos contra e 7 votos a favor e 1 abstenção. É
mantido o veto.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo
117/2016: Projeto de lei 94/2016 iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe
sobre: Comunicação de veto total do projeto de lei 94/2016 que concede o titulo
de cidadão honorário ao Sr. Joaquim Severino veto em sua totalidade pela sua
ilegalidade pela lei nº 1596/2016 em antecipação de 90 dias de antecipação de
ano de eleição municipal. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, O Sr. Presidente coloca o veto em discussão, o veto em votação
Veto em votação secreta com 2 votos contra e 7 votos a favor e 1
abstenção. É mantido o veto.
E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador Rock:
Senhor Presidente, eu ia dispensar este momento porque estou com problema
na família, porem resolvi vir aqui para um desabafo, um candidato que está nas
redes sociais de forma licita, tranquila, porem demagógica, ofendendo minha
pessoa e a todos os demais vereadores que se fazem atuar aqui, pedir voto é
normal, apresentando as propostas, suas ideias, alternância do poder é
bacana, porem este cidadão exerceu pro três anos e meio uma função de alto
escalão, uma pasta com orçamento estimado em R$ 4.500.000,00 (quatro
milhões e quinhentos mil reais), ele está pregando a renovação total deste
parlamento por conta da incapacidade, diz que não temos a condição digna de
exercer este mandato, me causa estranheza, um cidadão que ocupou uma
pasta importante da cultura e esporte, abandou o esporte da cidade, uma
simples pista de skate ao lado do poli, está abandonada, os parquinhos que
estavam ao lado da cancha de futebol, todos abandonados, agora ele será o
salvador da pátria e vira para a casa moralizar, acho que o cidadão tem que ser
coerente, nós não fazemos obras e ele disse que não apresentamos nenhum
projeto de relevância nesta casa, esquece que o orçamento de R$
4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) que ele estava à frente,
passou por esta casa e na mão dele não teve efeito, me causa estranheza a
atitude de um professor que vai a rede social e não apresenta suas propostas
mas vem denegrir a imagem deste parlamento, estamos buscando a reeleição
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com amor pela nossa cidade, sem enganar ninguém, trabalho a vida toda, faço
50 anos agora em janeiro, se tiver que carpir café, será com muita honra,
dignidade para levar o leite para minha filha, não precisamos vender sonhos,
aqueles que nos conhecem sabem o que pretendemos, não mentimos mentir
para ganhar algo, mentindo dizendo que é mais bonito ou mais feio, estive no
bairro deste cidadão, agora está com uma caravana de cabos eleitorais, não
preciso nem dizer o motivo, três anos e meio à frente de uma das secretarias
que deveria ser uma das mais ativas do nosso município, em tom de desabafo,
quero deixar um pedido, vamos com tranquilidade, elevar o tom da campanha,
vamos nivelar por cima, temos honra, dignidade, muito obrigado, boa noite a
todos, que Deus nos permita voltar bem para casa.
Com a palavra o Vereador Baianinho: Senhor Presidente, eu acredito que o
segundo secretário foi rebatado, não se encontra. Eu confesso que vossas
excelências, de um a três que foram eleitos democraticamente pelo voto direto,
pode ser que não tenha competência, mas posso dizer que cada um de nós
teve voto para chegar aqui, se alguém não chegou aqui, onde está a
competência dessas pessoas? Não estou generalizando todos, mas quem fala
o que não deve, tem que ouvir a verdade, se não está sentado nestas cadeiras
é porque não teve competência e muito menos voto para sentar nesta cadeira,
não sei quem está falando dos vereadores, mas prova para a população que
estes vereadores são muito competentes, devolvemos R$ 4.500.000,00 (quatro
milhões e quinhentos mil reais) para a prefeitura, fizemos mais um anexo desta
câmara que custou R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), quero fazer uma
pequena crítica que já poderia estar funcionando, não sei o que acontece, mas
o senhor presidente pode saber e trazer as explicações, se nós não somos
competentes, somos honestos, não roubamos um centavo desta câmara, não
levantamos o traseiro daqui e vamos morder o prefeito em R$ 7.000,00 (sete
mil reais) como as outras administrações, passaram por esta casa, isentando o
Miguel Scrobot, o prefeito dava R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada
vereador, não é possível a pessoa fazer mágica ganhando um salário dos
nossos, tenho uma casa de pombo em Guarituba, não consegui nem terminar
ela, os ex-vereadores, tem uns que tem prédio na cidade, isso se chama
competência, a população tem que trazer ele de volta pro GAECO vir aqui,
algemar todo mundo e levar embora, isso que a população quer? Fico
revoltado quando falam deste parlamento, o presidente Erondi junto com o
presidente Gilmar, fizemos uma economia tão grande, será que este
parlamento não tem competência, somos corruptos? Ladroes do dinheiro
público? Até quando vamos baixar a guarda para esses pica fumos que tem por
ai, falem o que quiser, mas este parlamento tem transparência, temos nossas
divergências aqui dentro mas precisamos respeitar e dizer que cada um aqui é
honesto, não adianta fiscalizar o executivo se não fiscalizamos o legislativo o
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executivo vira ladrão também, quero dizer, para mudarmos algo nesta cidade,
primeiro temos que mudar dentro de nós mesmos, tem muitos que sobem aqui
e querem pregar de cueca, quero ver é viver o que prega, para falar desse
parlamento tem que lavar a boca, sou sincero, foi o provo que me colocou aqui,
não foram os pica fumos, não foram esses zé ruelas, os que tinham vontade de
sentar aqui mas não tiveram competência, posso levantar desta cadeira até o
dia 31 de dezembro e vou sair com honra porque não tirei um centavo desta
casa, ajudei a economizar para devolver o dinheiro ao prefeito, isso é papel de
vereador, honestos, quero clamar a vossa excelência, o senhor deveria
defender esse parlamento também, o senhor está sentado aqui, seria isso, que
Deus abençoe a todos.
Com a palavra Vereador Gilmar: Bem, não tem o que falar, esse ex-secretário
nem existiu, fez parte da chapa do presidente, não administrou a secretaria de
forma correta, atividades coerentes, lanço um desafio a este cidadão, reúna as
equipes de futebol da cidade e trazer esse povo para falar do cidadão, o que
eles acham. Em relação a vender sonho e ilusão, não fazemos isso não, mas
tem que abrir hospital, enquanto pagava R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em
hospital na cidade, romperam o contrato, não deram atenção, fecharam o
hospital e fizeram contratos de milhões de reais com uma empresa chamada
CHALON MED, do qual o presidente da empresa está passeando na Espanha,
estamos inseridos em um lugar que deveria ser a central de ambulâncias, não
tiramos a unidade 24 horas e dar mais conforto para o cidadão, o que é vender
ilusão? É dizer que vai fazer e não faz, foram incompetentes, se tivesse
capacidade, teria feito, estamos fazendo propostas dignas ao povo, vem falar
que o ex-prefeito está ajudando a filha, está na chapa de vocês, não na nossa
chapa, está na chapa do atual prefeito, vocês tem que dar encaminhamento,
reciclem, não vendam ilusão caminhando com o povo que não fez nada com a
cidade, saia do plenário com a cabeça erguida, fiz um caderno de ações de
fiscalização, todas ações ajuizadas com propriedade nesta casa de leis,
caderno de projetos em 3 anos, lanço um desafio, apresentem o que fizeram e
fazemos uma prestação de contas a comunidade, vamos fazer muito mais pelo
futuro, só não fiz errado quando gastaram em 2016, R$ 570.000,00 (quinhentos
e setenta mil reais) em Piraquara Digital, onde tem internet gratuita aqui,
gastaram R$ 1.789.000,00 (um milhão setecentos e oitenta e nove mil reais)
em internet, não existe, locação de imóveis, alugaram a casa até da mãe do
ex-prefeito com valores superiores ao mercado, são R$ 4.348.000,00 (quatro
milhões trezentos e quarenta e oito mil reais) em locação, não temos dinheiro
para abrir hospital com esse dinheiro, empresas de publicidade foram gastos
até o momento R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em jornais que foram
entregues em sua casa, o que foi locado em veículo R$ 2.487.000,00 (dois
milhões quatrocentos e oitenta e sete mil reais), ingerência deste governo,
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vender ilusão é dizer que vai fazer diferente, não fizeram em 4 anos, é um
desgoverno total, quando mandaram a proposta da Sanepar querendo passar
goela abaixo e os próprios vereadores se recusaram a votar, a verdade que
esse desmando, esse governo pífio está chegando ao final, tenha esperança
que Piraquara vai voltar aos piraquarenses.
Com a palavra vereador Miguel Scrobot: Aqui é lugar de se expressar,
vereador no grande expediente se perdeu falando de demagogia, isso para
mim é o cara não defender a cidade, quando o Gilmar fala com propriedade, os
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) daria para trazer medico, tiraram o
CESP do hospital, puseram na casa do ex-prefeito por R$ 7.000,00 (sete mil
reais) por mês, só com a locação da parte de cima do hospital, já poderia
funcionar, a secretaria de saúde daqui de cima, locaram, locações exorbitantes,
temos que entender que a demagogia, puxa saquismo, existe, moramos em
Piraquara, cidade de 105 mil habitantes, e não gera emprego, onde estava o
prefeito que não discutiu uma geração de emprego, Piraquara sem emprego,
sem contrapartida pelo complexo prisional que abriga os detentos, passou uma
licitação que a pedreira participou com R$ 21,00 (vinte e um reais) o metro
cubico para descarregar no pátio da prefeitura, dispersaram a licitação e
fizeram outra contratando mineradora de fora com valor bem maior, tirar o
emprego do filho de Piraquara, caminhões que poderiam puxar as rochas para
o pátio da prefeitura, tirar o iogurte de uma criança e mandar para gente de
fora, infelizmente o Marquinhos é falho da máquina pública, esses asfaltos são
empréstimos financeiros, orçamento do ano vai terminar em R$ 233.000.000,00
(duzentos e trinta e três milhões de reais), vereador da situação falou que o
secretario fala mal do vereador, passou R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de
reais) dentro da secretaria, resumindo, o Marquinhos patrolou os vereadores,
os vereadores vão para casa e ele vai por novos aqui dentro, eu avisava a dois
anos atrás que precisava fazer um choque de gestão, pode ter certeza que o
Marquinhos está investindo em gente para trocar os vereadores daqui, não
defendam a fábrica de manilha, a concessão da Sanepar veio a sete chaves,
aqui, de que forma ela veio? Sem anuência da população e nem das
comissões, fui ao promotor e inviabilizei a votação aqui, ele tem que deixar
essa cadeira porque não foi bom gestor da máquina pública.
Não havendo mais nenhum inscrito, declaro encerrada a presente sessão,
convocando a próxima regimentalmente para a próxima terça-feira. Para
constar ___________________________________________ eu Luiz Antonio
Massuchetto, lavrei a presente ata.
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