CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 6ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia seis de setembro 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, Edson Manoel dos Santos
“Baianinho”, Ernani Winter, 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
“Baianinho” 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
1º secretario vereador Pastor Valdeci para fazer a leitura das publicações,
ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências recebidos
pela mesa das quais terão encaminhamento regimental, que assim o fez.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
pastor Valdecir: Senhor presidente, vereadores, senhoras e senhores, quero
deixar registrado meu agradecimento a secretaria de meio ambiente, na
pessoa do Leverci, desde o início da sua pasta ele presta um serviço
importante, deixa polemicas de lado, questões religiosas de lado, as pessoas
costumam dizer que religião e política não se mistura, discordo porque
sabemos que a pessoa religiosa tem direito ao serviço público, agradeço ao
secretário, ele tem avaliado com atenção, nossa comunidade evangélica
também agradece porque diz respeito às suas liberdades de trabalho, não foi à
toa que mês passado fizemos uma moção de aplausos a ele pelo trabalho que
ele faz sem distinção, gostaria de pedir aos colegas que olhassem, fizemos
uma regulamentação, os templos religiosos são imunes ao IPTU, e cada
município faz a sua regulamentação, na época, fizemos a nossa e colocamos
alguns critérios que na hora que foi público, foi publicado diferente do que
colocamos, então estamos fazendo a alteração da lei, quem entende sabe que
tem um único estatuto, para não prejudicar os templos, a questão de
imunidade, estamos alterando, mas é para melhorar e facilitar, não tem nada
complexo, gostaria que cada um lesse, para evitarmos nos desgastar, muitas
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vezes a pessoa lê e diz que não sabe desse projeto e faz toda aquela coisa,
que cada um possa avaliar e na hora de votar, possa votar tranquilamente,
seria isso, obrigado.
Com a palavra vereador Mamede: Boa noite vereadores, presidente,
comunidade, quero falar dos problemas desse final de semana em virtude da
chuva, foram inúmeros acontecendo em nossos bairros, estamos sem
secretário de obras, então não sabemos quem está gerenciando, tem um
cidadão que assumiu mas pelo que vejo não tem condição de tocar as obras
que precisam, a população que sofre, na Rua Pastor Adolfo abriram vários
buracos, na Rua Herbert Trapp também vários buracos, hoje um caminhão
passou em buraco e quase perdeu o controle, tem inúmeros aterros que foram
feitos em nosso bairro, são despejados diariamente mais de 50 caminhões de
terras, vai entupindo as valetas, não existe controle nem fiscalização, a
secretaria de meio ambiente não consegue fiscalizar, algum tempo atrás a
secretaria funcionava, mas agora está largado, quero dizer que a limpeza de
valetas é bom, mas estão comendo as ruas e não dando suporte, por exemplo
Av. São Jose, 3 acidentes depois que foi alargado as valetas, um carro estava
ali na chuva, a agua começou a bater no pára-brisa do carro, outro acidente
deu quando a pessoa foi entrar à direita, veio outro carro e colidiu, motoqueiro
também colidiu e caiu na valeta, precisamos de alguém que venha dar o
suporte necessário nas obras do nosso bairro, creio que Piraquara inteira está
assim, houve as chuvas mas precisamos de um plano emergencial, gostaria
que o presidente apresentasse essa minha solicitação através do oficio, na Av.
São Jose foi comido a rua através da limpeza de valetas, passa um carro só, é
uma região escura e a noite causa muitos acidentes, seria isso obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo senhor presidente, vereadores,
comunidade, internautas, boa noite, recebemos em nossa casa hoje,
integrantes do SINDIMOC, cobradores e motoristas de ônibus, na oportunidade
por intermédio do meu gabinete, convidamos o tenente coronel Eroni que nos
atendeu, o Ernani nos honrou, obrigado pela parceria, pelo apoio a causa de
trabalhadores que transportam as pessoas, carregam a economia do município
nas costas, nossa cidade é apenas dormitório, esses motoristas e cobradores
nos solicitaram uma reunião com o coronel que prontamente nos atendeu,
temas diversos, travessias elevadas, desconhecimento da população, como do
motorista, parar quando o pedestre estiver sobre, ou fazendo menção em
ganhar a travessia elevada, falamos da lei de proibição de estacionamento em
um dos lados da via onde for itinerário de ônibus, a prefeitura já sinalizou em
alguns pontos da nossa cidade, porem falta a sinalização vertical, desta forma
a polícia militar se sente prejudicada em seu trabalho até em notificação,
falamos a respeito do estacionamento em 90º, tentar transformá-lo em 45º para
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que as pessoas tenham angulo favorável, o coronel disse que tem um grupo de
alunos se formando em um batalhão de polícia de guarda, a inclinação deste
batalhão não é apenas a segurança preventiva, mas principalmente a guarda
dos presídios, condução de pessoas custodiadas pelo estado, algumas
dificuldades nas ocorrências de imediato, uma outra solicitação foi em relação
ao 190, quando tem uma ocorrência principalmente no transporte, não está
dando atenção carinhosa, alguns atendentes usam o descaso, dizendo que
tem casos mais importantes do que o simples roubo de transporte, engano da
pessoa que atende, recentemente tivemos um funcionário da viação Piraquara
que foi agredido com um facão dentro do coletivo, ficou feia a situação, vários
pontos, então o olhar carinhoso que solicitamos a polícia militar, 73 boletins de
ocorrência foram prestados neste ano, quantia até alta, desses 73 apenas 5
foram apontados pelo 190, muito obrigado, continuo nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador José Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, boa noite, primeiramente, avisando os vereadores,
estamos em uma caminhada de campanha, mas não somos inimigos, não
temos que nos destruir na rua, tem uma porção de gente destruindo famílias na
rua, o eleitor tem que visar os candidatos que estão na rua para destruir o
próprio eleitor e a própria família que já estão enojados com a política
brasileira, nós sofremos na rua por causa de uns falsos políticos, até na nossa
coligação, vereador Baianinho, tem um candidatos falando para não reeleger
esses vereadores incompetentes no município, na próxima sessão vou
entregar o nome dessa pessoa, isso não pode existir no meio dos vereadores,
o trabalho que fizemos durante os 4 anos de mandato, é histórico, ninguém fez
uma gestão igual a nossa, o que fizemos no município, não é qualquer um que
vem do nada criticar, não aceito, espero que vocês também não aceitem, esse
cara vai ter que explicar, peixe morre pela boca, então que Deus abençoe cada
um de vocês nesta caminhada, estamos aqui para não criar guerra. Dando os
parabéns ao nosso secretário de obras, Rafael, tem nos atendido na melhor
maneira possível. A respeito das enchentes, alagou Bela Vista, Araçatuba, não
é culpa do prefeito, ele está fazendo a parte dele, as maquinas estão no Bela
Vista resolvendo o problema, obrigado.
Com a palavra vereador Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores e
comunidade presente, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de
estar aqui, se não fosse pela vontade dele, jamais eu estaria aqui, estendo meu
abraço ao meu amigo Edson Nascimento, ex-assessor desta casa, estendo o
abraço aos internautas e peço a população do Guarituba que olhe por este
menino, se ele chegar aqui nesta casa ele vai fazer a diferença, se a população
votar no Edson, estará votando como se estivesse votando em mim, agradeço
a presença do Moacir, Josmar com sua família, Marcos e ao Luiz que o bom
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filho a casa retorna, quando o vereador Mamede fala dos alagamentos,
estamos vivendo um momento difícil, se falam que nossa cidade é precária, é
fácil, comparem Pinhais que estava debaixo de alagamento, se dizem que
Pinhais é um modelo de cidade para morar, as enchentes dão em todo lugar
que tiver chuva, não vou culpar nenhum governo mas o que me assusta, em
2006, o presidente Lula esteve em nossa cidade e deixou R$
92.777.000.000,00 (noventa e dois bilhões setecentos e setenta e sete milhões
de reais) para ser investido na drenagem do Guarituba, será que gastaram tudo
isso? Será que investiram tudo? Se tivesse investido tudo não teríamos o
problema de alagamento no Guarituba, será que os vereadores são culpados
por esta situação, não aceito para a vida de vocês e nem para a minha, muito
menos para o melhor prefeito, não quero dizer igual o vereador Miguel que
sempre fala que o bom prefeito foi o Alceu Zielonka, mas esse já se foi, é
recordação que o senhor traz para esta tribuna, o Marquinhos em 4 anos
ajudou no crescimento desta cidade, já foram feitos 33km de asfalto, Gabão
ficou 8 anos e não fez a metade, quero concluir, quando fala da secretaria de
obras em relação ao menino que está lá, Rafael, tem tudo para ser um bom
secretario, mas o bom é o Eduardo que está de férias, alguém tem que assumir
a pasta, e quem teve esta competência foi o engenheiro Rafael, trabalhador,
inteligente, acredito que tem um futuro promissor nesta cidade, seria isso.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos, vereadores, presentes,
verdade que falta planejamento, faltou drenagem, comprometimento, faltou
drenar as nascentes que estão vertendo nas ruas, os rios e córregos estão
totalmente assoreados, vamos andar por aí e vocês vão ver que dá para andar
no leito do rio, por tamanho assoreamento, faltou visão técnica da prefeitura,
não fizeram, a verdade é esta, hoje estão colhendo os frutos, cada chuva que
cai é um caos, não adianta querer culpar a oposição, vai nas ruas falar com o
povo descontente, tenho caminhado de 6 a 7 km por dia, a insatisfação é muito
grande, não tinha nem secretario porque se tivesse, não estaríamos passando
por esta situação, não souberam atingir os bairros tentando sanear algumas
situações prioritárias. Esse ex-secretário de cultura e esporte é uma aberração,
quantas vezes foi questionado aqui que o cidadão deveria sair da pasta, agora
ele está achando que foi o melhor secretario do mundo, faço um desafio, se
tiver futebol no domingo, vamos conversar com eles para saber a opinião dos
jogadores, não houve incentivo ao esporte em nenhum âmbito, mas os
recursos passaram, este cidadão tentou burlar uma licitação da Fabro e
Gomes, empresa, graças a minha ação parlamentar, cerceamos o direito dele
nesta licitação que era em torno de R$ 1.770.258,00 (um milhão setecentos e
setenta mil duzentos e cinquenta e oito reais) queria levar a cultura as escolas
mas não tinha capacidade, é formado em filosofia e nunca mexeu com esporte,
agora estão colhendo o que plantaram, basta caminhar nos bairros e ouvir o
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clamor da população, o povo está cansado de tanta mentira, falta de zelo com
os bairros, dizem que fizeram a Av. Brasília, mas deveria ter sido feita no início
do mandato, mas dentro da Vila Macedo, não fizeram nada, vão me dizer que o
povo está satisfeito, está nada, vamos caminhar nos bairros e ouvir a opinião
deles em relação a isso, precisamos fazer com que esta cidade volte a ser
nossa, com administração e planejamento, tendo noção de qual é o verdadeiro
recurso desta cidade, obrigado.
Com a palavra vereador Josimar: Senhoras e senhores, amigos, vereadores,
nosso abraço, muito obrigado pela presença, é importante quando o orador que
me antecedeu fala de rios assoreados, mas esses rios também estavam na
gestão 96 a 2000, esses rios deveriam ser preservados lá atrás, mas o que foi
feito? O orador fala de visão técnica, mas qual o planejamento que se teve no
passado? Que visão técnica foi essa, será que se planejou alguma coisa lá
atrás, planejamento é o que estamos vendo agora, o prefeito entregando 5
novas unidades de saúde, amplas, modernas, falta remédio, alguma coisa ou
outra sempre tem, de repente o cidadão vai com a receita com 3
medicamentos, consegue um, e reclama, mas na gestão de 96 se fez uma
unidade de saúde e um posto no meio da rua, está no Guarituba para quem
quiser ver, será que faltou planejamento? Fez a subprefeitura no Guarituba, eu
acho que foi planejado, obras prometidas no passado, Rua Francisco Jose de
Souza, duas ruas muito faladas e prometidas, estão sendo entregues agora, é
importante colocar, faltou planejamento lá atrás quando fizeram em Piraquara
menos de 2km de pavimento no município, nessa gestão já vai para mais de
35km de pavimento, falta muito para fazer, Piraquara é gigante, estamos com
mais de 110 mil habitantes, mas é necessário pensar para o futuro, triplicação é
mérito só do governador? Acho que não, teve participação da câmara e do
prefeito, porque os prefeitos passados não conseguiram? A falta de visão
técnica e falta de planejamento não cabe para esta fala, Av. Brasília foi
concluída, algumas coisas pequenas foram feitas, mas o grande acesso ao
bairro está lá, porque não foi feito no passado? Falta de planejamento e visão
técnica será que foi agora ou no passado? Obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade,
internautas, a política de Piraquara parece que está passando por um processo
de metamorfose não passa disso, não cabe a mim ficar avaliando isso ou
aquilo, o presidente faz uma defesa da política e não da cidade, o Gilmar
roubou meu discurso, a verdade é que falta planejamento, drenagem e
capacidade, não adianta agora a trincheira que vai acontecer, os governadores
que passaram não se interessaram pela cidade, não construíram nem escola, é
mérito do governo do estado, ele deu um pontapé para fazer a duplicação onde
usa uma infinidade de material, se não é o Beto Richa emprestar dinheiro, me
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diga qual asfalto seria feito, sou capaz de chutar aqui, é uma vergonha em
falar, tocos de rua em 80 metros, a não ser este antipó que jogaram
desconsiderando os moradores da Santa Maria, asfalto logra bobo, coitada da
população ludibriada por uma coisa que não aguenta 3 anos, fizemos emenda
para que a prefeitura desse cobertura nos postos de saúde e escolas, fizemos
acordo entre nós, o prefeito nem olhou, meio rural, patavina nenhuma, o
produtor não consegue transportar um boi e um cavalo, tem que ir para
Curitiba, não tem capacidade de ter um GTA na secretaria de meio ambiente,
não gosto de fazer defesa para ninguém, o Baianinho disse que defendo morto,
mas se comparar o orçamento de hoje R$ 233.000.000,00 (duzentos e trinta e
três milhões de reais) com o orçamento de quando o Gil foi, R$ 36.000.000,00
(trinta e seis milhões de reais), esse era o orçamento, e tinha planejamento, a
maioria do asfalto no Santa Mônica foi do Gil Lorusso, mas não geraram um
emprego aqui, precisamos discutir com o governo para gerar emprego e não
está parafernália de encher o caminhão e folha de pagamento com pessoas de
fora, o Marquinhos como pessoa é gente boa, mas como administrador é nota
0, a não ser que mude o conceito, tem 3 meses, mas ele não discutiu a cidade,
não trouxe contrapartida, discutiu entre 4 paredes e fechou concessão com a
Sanepar, negocio podre, ele não pensou nos piraquarenses e os vereadores
sabem disso, veio para esta casa 2%, Pinhais só tem dutos e vai 3%, esse é o
planejamento que não fez asfalto na frente de uma escola com 300 alunos no
Laranjeiras, o prefeito vai mal e por isso estão ai os vereadores da situação
dizendo que os secretários não fizeram nada, com exceção alguma coisa que a
câmara ajudou, devolvendo dinheiro para a prefeitura fazer uma cobertura de
asfalto que nem foi feito, estivemos no Primavera, não teve nem o presidente
da casa para dar bom dia, ignoraram esta câmara, patrolaram os vereadores,
dia 2 de outubro vocês vão ver o resultado, obrigado.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretário vereador Pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que
assim o fez. Com a ausência dos vereadores Erondi Lopes e Adriano Cordeiro,
justificadas.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº
125/2016: Projeto de Lei nº 105/2016, iniciativa do Executivo Municipal que
dispõe sobre: Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 5.247,66 (cinco mil duzentos e quarenta e
sete reais e sessenta e seis centavos) e dá outras providencias. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, votação global maioria simples:
o Sr. Presidente coloca o assunto em votação, vereadores favoráveis sentados
e contrários se levantem. O projeto está em discussão: o projeto está em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
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levantem. Aprovado em 1ª discussão o projeto de lei 105/2015. Autoriza a
abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente no
valor de R$ 5.247,66 (cinco mil duzentos e quarenta e sete reais e
sessenta e seis centavos) e dá outras providencias.
E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador Edson
Baianinho: Sr. Presidente, vou sem breve e quero antes de iniciar minha fala,
quero avisar que daqui a pouco preciso sair, confesso que quando falamos de
planejamento, isso é um câncer, sempre vem alguns discursos dizendo que a
cidade precisa de planejamento, mas o planejamento é o que entra no cofre
público da cidade, planejamento é saber usar o recurso que entra no tesouro
do município, cuidar do dinheiro público, para criarmos um grande projeto e
planejar, vai mais uns 16 anos, não se faz planejamento para uma gestão e sim
para a vida da cidade, quem se passou por essa cidade não se preocupou,
planejamento não se faz do dia para noite, agora sobem aqui para dizer de
planejamento, esqueça, abandona, esse discurso o povo já está cansado, o
povo não vai mais absorver isso, o que precisamos fazer é cuidar do dinheiro
que vem para cá, educação, creches que não tem, isso que precisamos nos
preocupar, famílias que vem clamar por uma moradia, falar de planejamento é
chover no molhado, temos que mudar o discurso, precisamos cuidar do mais
precioso que temos, água, e queriam dar de presente para a Sanepar, se nós
não endurecêssemos o calo aqui, o processo teria passado feito um rolo
compressor nessa casa, falar bonito aqui para ganhar o voto, não sei falar
bonito, a verdade eu vou falar, doa a quem doer, Marquinhos soube cuidar do
dinheiro, não vou falar de secretario nenhum nesta cidade, quem planta colhe,
se esse secretario plantou, ele vai colher, o Marquinhos soube aplicar, admiro o
Miguel Scrobot, os quatro mandatos que ele está aqui não são em vão, está
indo para o quinto se Deus lhe abençoar, mas quero dizer que não teve um
prefeito que cuidou do dinheiro igual o Marquinhos, como outros que passaram
por esta casa, mas um vereador ganhar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ter
mansão na cidade, milagre só Jesus faz, ai vem aqui dizer que temos que ter
planejamento, não vou falar de vossa excelência, ex-prefeito da cidade Gil, tem
meu respeito, abriu muitas ruas no Guarituba, mas não teve planejamento, nem
quando o Alceu estava aqui teve, planejamento para mim é farsa, é querer falar
bonito aqui, estou aqui para dizer aos munícipes que temos que ter prefeito
com comprometimento, Parque das Águas, quem fez o parque? O Gabão
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) mas é porque ele não conseguiu levar, se
não tinha levado, esse prefeito concluiu parque das águas, está concluindo a
UPA, graças ao Miguel e ao Gilmar da oposição, que Deus abençoe todos os
vereadores, nós merecemos voltar para esta casa, não tiramos o dinheiro do
leite das crianças, o Gilmar foi um bom presidente, Erondi também, e vossa
excelência está fazendo um bom mandato, seria isso obrigado.
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Com a palavra o vereador Gilmar: Obrigado pelos elogios, vereador
Baianinho, conto com seu apoio na futura gestão do ano que vem, Gil
revitalizou o horto municipal a 16 anos atrás, criou oito projetos na área de
saúde, trouxe APAE para nossa cidade, planejamento sim, ele trouxe vários
entretenimentos para a terceira idade, basta caminhar na cidade e perguntar,
foi ele que construiu o ginásio de esportes, o único que ficaram de reformar e
está abandonado por falta de planejamento, no mandato dele, trouxe projeto
boa visão, projeto glaucoma, projeto clínica dentária para bebes, atendimento
dentário no Guarituba, além do sistema de lixo que não é lixo, cartão saúde e
combate à dengue, a 16 anos atrás, não deram continuidade, além de tudo
ainda 75% dos alunos do Guarituba estavam matriculados, dados oficiais, esse
discurso de que não precisa de planejamento é o discurso de um governo
despreparado, não quer assumir responsabilidade e vem dizer que o governo
passado não fez, agora eu pergunto, aprovamos a reforma do ginásio mas
cadê a reforma? O recurso está na cidade, escolas que não foram
inauguradas, alguns asfaltos feitos agora no final do mandato, o governo
despreparado, secretários despreparados querendo entregar obras em cima da
hora, mas está difícil, vamos caminhar pela cidade e vocês vão sentir a
angustia dos moradores, porque não foram aos bairros em audiências públicas
conversar com a população, parabenizo o Baianinho quando fala do plano de
saneamento, tentaram nos colocar goela abaixo o plano municipal para que
pudessem negociar alguma situação de investimento, sendo que o
investimento é imediato e o plano é de 30 anos, temos que pensar na garantia
da população para o futuro, deixaram isso de lado, parabenizo vossa
presidência pela sua eloquência em seu discurso, mas sou linfático, governo
despreparado, graças a Deus está chegando ao final, vamos ter a certeza que
não terá continuidade na cidade, que Deus ilumine nossa caminhada, que
repensem este governo, façam com que Piraquara volte a ser nossa de novo,
alugaram a casa da mãe do ex-prefeito por R$7.000,00 (sete mil reais) onde é
o centro de especialidades medicas, não teria outra casa para ser alugada?
Tinha que ser justamente a do ex-prefeito, um absurdo o que acontece, mas
está chegando ao final, por isso sou linfático, diga não à reeleição, obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Uma questão de ser coerente, o senhor
presidente falou que o prefeito fez UPA, sim, mas no governo de 96 a 2000 se
manterão hospitais e funcionavam com leito, hoje a população que tem que
avaliar, não estou defendendo ninguém, mas hospital é primordial, hoje a
população é ludibriada com R$800.000,00 (oitocentos mil reais) mês, que está
casa validou, nos dois anos R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais)
para que se coloque na OS, não sei se está bom, mas vou dizer, a educação é
o carro chefe, pode ser diferente, falta habilidade do prefeito, o educação
poderia ser diferente aqui, Piraquara abriga gente de fora, Piraquara cresceu,
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não teve capacidade de nem sequer começar com uma escola em tempo
integral, a educação pode vir a mudar, Piraquara não gera emprego, o prefeito
não discutiu um emprego sequer, a malha viária não tem onde estacionar carro,
discutíamos no primeiro ano de mandato, lembro que o Valdeci ficou nervoso
porque queria que fosse feito alguma coisa, não deram bola para vereador
como não deram bola agora, vereadores falando do secretário de cultura que
fez a pratica do consumismo nem os campinhos nos bairros, consegue dar
conta, o Ernani que cuida do pessoal do esporte, Piraquara é grande, não
adianta cuidar de meia dúzia de pessoas, o orçamento foi engolido, onde foi o
orçamento da cultura e esporte? Será que aqui não tinha uma pessoa
competente? Trazer o Vanhoni para ganhar esse dinheiro, como vai defender?
Qualquer casa que nós abordamos, uma mãe e um pai pedem emprego, o que
falamos? Quem fala a verdade promete o que não tem, o prefeito não teve
capacidade de chamar o promotor do estado para gerar indústria não poluente
no município, ou vão contratar agora na campanha política, e no dia 2 acabou
tudo, vamos ficar 4 anos olhando e dizendo que não tem emprego, um
caminhão de candidatos bancados pelo dinheiro público, oito diretores de obra
bancados pelos trabalhadores que levantam de manhã para pegar o transporte
coletivo sucateado, está na hora de mudar, candidatos da máquina patrolando
os próprios vereadores, tem gente que bate palma, candidatos pagos pelo povo
para pedir votos na casa, tomara que quem está nos vendo passe adiante, fui
no Santa Monica ontem e uma família falou que geraram emprego para nos na
política, só na casa da senhora contrataram 6, dia 2 de outubro já era, vão ficar
4 anos sugando para por eles em cargos biônicos na prefeitura, essa
vergonheira que acontece no município, acho que o povo está vendo isso,
estou vendo que na rua está diferente, não tem planejamento nenhum, se
tivesse, a concessão da água não seria ludibriada, ludibriaram o povo, graças
ao promotor Diogo e o juiz que banca a liminar, pode vir aqui, chorar e falar o
que quiser, uma boa noite a todos.
Com a palavra vereador pastor Valdecir: Senhores vereadores, presidente,
senhoras e senhores que nos assistem, ouvimos os discursos e mês pós mês,
cada um tem sua forma de falar, gostaria de dizer uma coisa que é importante,
alguém comentou a respeito de incompetência, falou que fomos
incompetentes, essa pessoa que falou isso, deveria levar uma relação das
conquistas que ele fez de direito, tem algumas que nem pertenceram a ele, são
conquistas de emendas parlamentares do governo estadual e federal, mas é
comum o pessoal fazer cortesia com chapéu alheio, mas podemos ter orgulho
do que fizemos, se incompetência chama-se devolver R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais) para a prefeitura poder aplicar em obras, se isso é
incompetência, então nós somos, por exemplo, nunca se preocuparam em
fazer o CNPJ desta casa, veio o Gilmar como presidente e ele conseguiu, há
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quem diga, esse cidadão citou que estava cansado de esperar por vereadores
sem capacidade, dizer que nos elaboramos bons projetos, todos no site
colocado, se isso é incompetência, então nós somos, volte e meia estamos
aprovando projetos nesta casa, independente do grau de importância, mas
contribuímos muito, cobramos não é porque somos contra ou a favor é porque
aprovamos projetos quando acreditamos na cidade, eu por exemplo tenho
orgulho de ser vereador desta cidade, passei por situações que tive que carpir
quintal, lavar banheiro para ganhar o pão, tenho orgulho disso, não cheguei
aqui simplesmente de paraquedas, hoje sou formado em administração, tenho
conhecimento, mas sei ajudar e orientar as pessoas que nos procuram sem me
colocar como alguém com conhecimento, geralmente vemos pessoas
capacitadas que chega na hora e não consegue pôr em pratica o que
aprendeu, agradeço a Deus e aos vereadores que me deram a condição de ser
o vereador que mais apresentou e aprovou projeto nesta casa, ano passado foi
apresentado 500 requerimentos, esse ano já estamos em 300 novamente,
nunca menosprezei ninguém, amanhã ou depois, essas pessoas falam
asneiras e estão sentadas juntas, temos que sair para as ruas de cabeça
erguida, pedir o voto sem menosprezar, esses dias ganhei o voto de uma
família inteira eu imagino, um cidadão foi falar mal e essa pessoa veio falar que
não dá certo, quer dizer, ganhamos com isso, quero deixar nosso abraço a esta
casa, nos vereadores não temos do que se envergonhar, somos competentes,
está aqui uma prova, poderíamos ter feito toda a reforma desta casa, por
entender que é um momento importante para a comunidade, nos
economizamos para aplicar em obras, nos vereadores fizemos nosso papel,
seria isso, obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo senhor presidente, quero
agradecer ao prefeito Marquinhos por acatar nossa proposição na integra,
dispõe sobre, orientação e auxílio aos usuários de ônibus que integram o
sistema de transporte coletivo no município de Piraquara e da outras
providencias, projeto apresentado pelo SINDIMOC na pessoa do Marco
Fortunato do Prado, onde visa garantir não apenas um motorista, mas também
um cobrador, outros municípios utilizam a catraca eletrônica, onde o dinheiro
não circula mais, visa a segurança, mas também o desemprego, pais de família
demitidos, causando mais crise, quero agradecer ao Valdecir como presidente
da comissão do CCJ, vereadores que compõem a comissão de urbanismo,
quero solicitar aos presidentes, que tramite com uma certa agilidade para que
possamos este mandato ainda ver esta lei promulgada, protegendo o trabalho
dos guerreiros e dar tranquilidades as suas famílias. Recebi em meu gabinete
alunos do colégio Romário Martins, integrantes do grêmio estudantil, neste ato,
reiterei a necessidade do jovem participar da política local, afinal de contas,
exemplos como esse do pré-candidato que só sabe falar mal da vida dos
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outros, a gente faz forca para que o jovem tome ação e venha participar das
discussões, o Ernani é lutador neste sentido, mas que venham somar com a
gente, entrar na discussão, quando eles chegaram no gabinete me causou
alegria quando recebi um elogio, ‘nossa vereador, pensava que durante o dia
os senhores não ficavam aqui, só vinham uma vez por semana durante a
sessão’, tive a oportunidade de apresentar papeis que estava lendo, não dos
projetos de hoje mas de projetos futuros, estamos fazendo um balanço para
que possamos fechar o ano legislativo com tranquilidade. Estive caminhando
com o secretário de infraestrutura na Vila Macedo, um jovem competente, filho
de Piraquara, caminhamos por diversas ruas, entre elas a Rua Salvador, nova
que está sendo aberta, já tem CEP, colocamos o seguimento do bairro, onde
contempla capitais com o nome, falamos sobre o desassoreamento do rio
Iraizinho, tem uma briga de muito antes de eu imaginar ser vereador, o
vereador Miguel já batia nisso, Bacia do Rio Iraizinho está sendo poluída,
conversamos com o engenheiro sobre a possibilidade do desassoreamento e
manejo das áreas fluviais da Vila Vicente Macedo. Falamos sobre o contrato
com a Sanepar, nos apresentamos uma emenda nesta casa, teve um vereador
que não gostou muito, ele queria ter sido o autor e nós fizemos em conjunto,
este vereador pediu a retirada do processo, uma pena, cobramos qualidade da
água, excelência na coleta de esgoto, 2% ou 3% ficou mais na briga de ego,
2% daria R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) ao longo de 30 anos, 3%
aumentaria mais R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), em 30 anos, quando não
renovamos o contrato com a Sanepar, deixamos de receber em infra-estrutura
R$ 406.000.000,00 (quatrocentos e seis reais) em 30 anos, isso que temos que
pensar, muito obrigado, desejo a Deus que nos conduza até nossos lares em
segurança.
Não havendo mais nenhum vereador inscrito, gostaria de agradecer a todos,
encerrando a presente sessão e gostaria de convidar para a próxima terçafeira.a partir da 19:00hs.. Regimentalmente estarmos aqui juntos novamente.
Para constar ________________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto)
lavrei a presente ata.
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