CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 7ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia vinte e nove 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, 1º secretario vereador pastor Valdeci de Andrade, 2º secretario
vereador Maicon Faria e a presença dos demais vereadores: Adriano Cordeiro,
Edson Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter, Gilmar Luís Cordeiro,
José Eugenio Huller, José Machado Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares
“Rock”. Verificada a existência de quórum regimental com a presença de doze
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, 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.
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. Lido os requerimentos:
O Sr. Presidente agradece a presença dos demais, aqui presentes. E lembra
que teremos o momento de homenagem dentro da sessão, de autoria do
vereador pastor Valdeci, que faz a entrega da moção.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
pastor Valdeci: Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que
compõem esta casa, aos que nos ouvem pela internet, boa noite a todos,
gostaria de dedicar este tempo agora a homenagem ao pastor Eliomar Vales,
pastor titular da primeira igreja do evangelho quadrangular aqui de Piraquara,
igreja que faz parte da história de Piraquara, uma das mais antigas, vem
realizando um trabalho bonito, acho justo a homenagem que esta casa presta a
eles, independente da igreja, ela é um braço do poder público, pessoas que
estavam numa vida desesperada, situações de risco, principalmente na
marginalidade, vemos hoje que o poder público não tem condições e não tem
forca para recuperar uma pessoa que vem da criminalidade, vemos boas
clinicas mas não tem boas margens de acertos tanto quanto prega a palavra a
alguém, esta pessoa aceita a palavra e através do evangelho ela muda vida,
haja vista que em muitos lugares do nosso pais, há presídios que tem uma
porta aberta para pastores pregarem a palavra de Deus e estas pessoas
possam ter a oportunidade de se recuperar, é justo essa homenagem, embora
estejamos homenageando por ele ter feito um curso de bacharel em Teologia,
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isso é um aperfeiçoamento, cada dia aprendendo mais, poderia estar na sua
casa, sossegado, tranquilo, mas tirou anos estudando, preparando,
conhecendo e poder então atender melhor a comunidade, fica aqui nosso
abraço ao pastor Eliomar, sua família, igreja, membros, isso sirva de incentivo,
nossos poderes hoje precisam aprender a reconhecer o trabalho desses
gestores, cada vez que uma pessoa aceita Jesus como salvador, uma pessoa
que muitas vezes lá fora é tido como um delinquente, não tem uma
credibilidade, ele conhece a palavra, aceita, vem para igreja, é inserido na
sociedade, observamos que muitas vezes essa pessoa que não tinha nenhum
credito, para a humanidade estava perdido e agora é uma pessoa de bem,
mudou sua história, cada vez que uma pessoa dessa deixa o crime, ela
contribui com o município, um gasto a menos na prisão, com comida, o
município ganha, por essa razão estamos homenageando o pastor Eliomar,
através dele, homenageamos todos aqueles que de alguma forma pregam a
palavra, o evangelho, a princípio seria isso, boa noite a todos, fica aqui nossa
homenagem, nosso carinho ao pastor e sua família, Deus abençoe.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos os vereadores, presentes,
gostaria de mandar um abraço ao meu amigo Henrique Cordeiro Munhofi meu
assessor, chefe de gabinete que agora a tarde saiu do hospital, com certeza
esta semana esteja frente as fileiras do PR de Piraquara, gostaria de agradecer
a presença do Ermínio companheiro meu, me ajudou a estar aqui, venha somar
conosco para me ajudar novamente no futuro desta cidade. Bem, subseção 3
da fiscalização contábil, financeira, orçamentaria, a fiscalização do município
será exercida pelo poder legislativo, mediante controle externo e pelos
sistemas de controle interno do poder executivo municipal na forma da lei, o
controle externo da câmara será exercido com o tribunal de contas, nós fomos
nessa semana surpreendidos, comissão de finanças, quando recebemos uma
mensagem do executivo municipal solicitando urgência para aprovação de um
empréstimo no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) em reunião
informal nesta casa, um cidadão que se diz secretario desta casa, tentou fazer
acordos aqui dentro em relação a aprovação deste projeto, não entramos em
acordo, muito menos a comissão de finanças avaliou o processo, e esse
processo foi a votação em sessão extraordinária ontem, é muito claro o inciso
6º do artigo 56, somente será dispensado o parecer em caso de extrema
urgência, verificando o fato aludido no artigo 157, extrema urgência,
catástrofes, vendavais, situações que colocam a cidade em risco, artigo 157 do
regimento interno, o regime de urgência pode implicar se isso for necessário na
dispensa das exigências regimentais efetuadas de número legal, Sr. Florisval
esteve aqui tentando negociar as questões internas desta casa, esqueceu que
existe uma comissão de finanças, existe um presidente Miguel Scrobot, existe
o Rock que é relator, e o professor Gilmar é o membro, em nenhum momento
fomos ouvidos de forma digna pelos vereadores, fomos sim surpreendidos com
uma votação, tentamos argumentar para que isso fosse a discussão, mas em
nenhum momento esta comissão foi ouvida, R$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de reais) para que? Fiz um pedido de informação, não tem nem projeto para o
que vamos usar o recurso, só sei que a destinação do recurso, so tem um R$
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1.000.000,00 (um milhão de reais) disponível para alguma futura obra, os
outros R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) devem ser para questões
políticas, porque estamos próximos de um período eleitoral, se preocupa muito
mais com si mesmo, com seu mandato, esquecendo do povo e passando por
cima de regimento e colegas desta casa de leis, poderíamos ter sido ouvidos
sim, daríamos nosso parecer e esta casa estaria votando hoje de forma
tranquila, mas não, passaram por cima, a pedido de um secretário municipal
que muitas vezes da ordem dentro desta casa, obrigado.
Com a palavra vereador Baianinho: Sr. presidente, nobres vereadores,
comunidade presente, quero primeiro agradecer a Deus por ter concedido a
oportunidade de estar aqui novamente, mesmo com toda a situação que me
encontro doente, mas vim aqui por que tenho um salário, o qual recebo por
esta câmara e preciso valer o salário que ganho nesta casa, estava no medico,
mas sei que é de extrema importância estar nesta casa, estou doente mas não
morto, então eu quero estar aqui junto com os companheiros para votarmos o
destino desta cidade, quero agradecer a todos os presentes aqui,
principalmente a família Lorusso, esta citado o nome e que Deus abençoe cada
um de vocês, meu irmão Dete e também meu ex-assessor Edson do
Nascimento, meu amigo e irmão. Quero ser rápido porque o tempo é curto,
confesso ao senhor, que na sessão de quinta-feira, se eu pedi ao senhor para
sair antes, caso eu não esteja bem, gostaria de pedir ao senhor, para deixar
justificado que este vereador não sai antes da sessão por covardia, ele sai
desta sessão porque até então, quando cabe uma discussão e ela vem de
encontro a este vereador e a população eu fico, mas para ficar escutando
balela, eu vou embora, o senhor me perdoe se eu estiver falando algo que não
esteja no regimento. Eu ouvi do meu nobre, querido, vereador do partido, disse
que acha engraçado, disse que tenho vergonha em certas situações em ser
vereador desta cidade, falei porque não tenho medo de falar a verdade, doa a
quem doer, a verdade tem que ser dita, quero justificar ao nobre vereador que
não vou renunciar porque até então não tenho motivo para fazer isso, mas se
alguém se acha no direito de ver se este vereador tem algo ilícito dentro desta
casa, eu gostaria que cada um dos senhores, denunciasse este vereador,
porque covardia aqui eu não carrego, covardes são estas pessoas que falam
nos bastidores, dizem que o vereador é covarde, não gostaria que qualquer
pessoa chamasse qualquer um dos vereadores aqui de covarde, porque estes
vereadores tem coragem, todos fomos as ruas pedir votos, fomos bem votados,
estamos aqui hoje discutindo o futuro da cidade, agora fico muito triste, quero
dizer, este vereador não vai se renunciar porque até então Deus me colocou
aqui para que eu pudesse fazer a diferença, e talvez a minha presença dentro
desta casa deixa algumas pessoas irritadas, quero dizer, quem sou eu na
ordem do dia? Sou apenas mais um ser humano que o povo elegeu para esta
cadeira, sou sincero em dizer que não vou renunciar, tenho até o dia 31 de
dezembro para ficar nesta casa, respeitando a cada um dos senhores, sou
sincero em dizer, sabem porque não vou renunciar? Porque se vocês creem ou
não, todos os dias da minha vida, eu oro por todas as autoridades desse
município, a qual eu coloco o poder legislativo nas minhas orações, por causa
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disso não vou renunciar e vou continuar orando por vocês, não precisam gostar
de mim, mas deixem eu gostar de vocês, eu vou cumprir com meu dever, a
qual onde Deus me colocou para fazer a diferença, de antemão quero pedir
perdão a cada um de vocês que estão aqui.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. presidente, vereadores, comunidade
presente, boa noite a todos, o vereador falou que foi surpreendido ontem com a
sessão, o senhor estava na casa e não quis descer, não foi surpreendido, não
foi surpreendido não, a respeito dos R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)
foi votado nesta casa em 2013, gastamos R$ 18.700.000,00 (dezoito milhões e
setecentos mil reais) sobrando R$ 1.300.000,00 (um milhão trezentos mil
reais), sendo que precisamos para as calçadas que restam, até agora no dia 30
que resta para tirar empréstimo do município, porque no ano eleitoral não
conseguimos, precisamos de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
então não quer dizer que estes R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) estão
falando que é para eleitoreiro, o pessoal de casa que fique bem ciente, não
quer dizer que vai gastar, onde o Eugenio mora, vão começar a fazer as
galerias que podem surpreender, as vezes pode gastar um pouco a mais do
que foi planejado, podemos usar um pouco desta verba para terminar o
Araçatuba, não quer dizer, vai sobrar, vamos supor R$ 16.000.000,00
(dezesseis milhões de reais) então que fique bem entendido para toda a
população, talvez uma conversa mal dita, o povo distorce e entende do outro
lado, não é para campanha do prefeito ou vereadores da base, isso é uma
mentira e senhor Presidente, precisamos montar a comissão de ética nesta
casa, já demorou, quero que o senhor prepare, vamos montar a comissão de
ética, o que dever, a comissão de ética terá que julgar, seria isso.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres
vereadores, gostaria de estender meu boa noite a toda comunidade,
internautas, membros da imprensa, esclarecer algumas dúvidas em relação a
ata da 4ª comissão de finanças e orçamento, aos 23 dias do mês de março de
2016, reuniram-se nas salas das comissões, as 10hrs, os vereadores Miguel
Massalo Brudeck Scrobot, presidente da comissão, vereador Valmir Soares
‘Rock’, relator da comissão de finanças e orçamento, vereador Gilmar Luís
Cordeiro, membro da comissão, Dr. Marcelo do Couto de Cristo, diretor da
procuradoria, Cibele, diretora do legislativo e Tiago Kuker Pereira, analista
legislativo, para reunião da comissão de finanças e orçamentos, estava na
pauta a discussão para os seguintes processos; processo nº 29/2016, projeto
de lei nº 023/2016, iniciativa do executivo municipal, dispõe sobre, autoria a
abertura de credito adicional no orçamento programa vigente no valor de R$
4.629.339,49 (quatro milhões seiscentos e vinte e nove mil trezentos e trinta e
nove reais e quarenta e nove centavos), processo nº 35/2016, projeto de lei nº
029/2016, iniciativa do executivo municipal, dispõe sobre, autoriza o chefe do
poder executivo municipal a contratar operações de credito com a agencia de
fomento do Paraná e da outras providencias, iniciada a discussão, a comissão
definiu que o processo nº 29/2016 por estar dentro da legalidade de acordo
com os dispositivos regimentais, terá parecer favorável, o processo nº 35/2016
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permanecera em análise pela comissão, nada mais a tratar, lavraram a
presente ata, só para ficar esclarecido que os 3 membros estavam lá porem
temos apenas duas assinaturas, a minha e a do professor Gilmar, esta ata
tratou primeiramente do projeto de iniciativa do executivo quanto a autorização
de financiamento junto a fomento, processo ficou por alguns dias dentro do
regimento, o vereador Rock, unilateralmente assinou o parecer para que este
projeto viesse ao plenário, o plenário é soberano nas discussões, a partir daí
tivemos a sessão extraordinária onde os senhores votaram, infelizmente por
uma questão pessoal não pude aparecer, hoje estaremos votando novamente.
Sábado passado estive no parque das araucárias, bairro da grande fazenda
Guarituba, a esquenta da rua Herbert Trapp, importante via de acesso a aquele
bairro, visitei alguns amigos e constatei mais uma vez o descaso com URBS,
COMEC, auto viação Piraquara, poder executivo municipal, várias pessoas
portadoras de necessidades especiais, gestantes, idosos, crianças, transitando
meio a todo tipo de intempere, sol, chuva, pedimos encarecidamente a
extensão da linha de ônibus do Guaritubinha para que se chegue até aquela
comunidade com aproximadamente 600 pessoas, gastaria quase nada, 500 ou
600 metros a mais para um ônibus, não tem grande relevância, mas para 500
pessoas que tem que caminhar, atravessar uma via de trafego intenso como a
Herbert Trapp, é um absurdo, estou fazendo um apelo ao Sr. Presidente, que
ajude a encaminhar requerimento ao executivo, a COMEC, a URBS, para que
tome uma medida urgente, antes que uma tragédia aconteça naquele trajeto,
mocas e rapazes transitando altas horas da noite, trabalhadores retornado do
serviço, não vou dizer ruas escuras, está bem iluminado inclusive, porem o
amigo do alheio está presente em todos os lugares, um apelo especial ao
executivo, olhe com carinho esta possibilidade de extensão, se não com a linha
que já existe, que criemos uma linha municipal que atenda aquela comunidade,
agradeço pela oportunidade, na continuidade darei sequência, obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, seu Sebastiao, confesso de público que de vez em quando o
vereador Gilmar fala e está cheio de razão, malabaristas deviam trabalhar em
circo e não na população de Piraquara, aparecem do nada, se formam vários
personagens, quando se trata de um projeto, cada vereador, quero até
agradecer ao Adriano, ao pastor Valdeci, até o Baianinho quando falou na
retirada dele, sai porque a sessão de quinta-feira estava num bla bla bla, e o
Baianinho está correto, aquilo é um malabarismo e você fez certo em se
ausentar da sessão, você veio para terminar seu mandato, mas como temos
que ser democráticos e cumprir o regimento, o que alguns não cumprem,
alguns assessoram para que o regimento seja leviano, o que me deixa triste é
saber que tem um projeto de grande relevância para esta casa de leis, um
projeto como já veio de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e foi
executado R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), falta um pouco para os
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para fazer as calcadas
em Piraquara, sabemos disso, o que deixa a gente constrangido é ser da
comissão de finanças, saber que veio um projeto de R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais) para cada vereador analisar, para a comissão analisar,
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falarem aqui, escreverem no papel, é uma brincadeira que fazem com a
comissão, com os vereadores, com a população porque R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais) é de empréstimo, cabe sim a qualquer bairro de
Piraquara saber o que vai ser executado, cabe a nós vereadores saber se este
investimento vai chegar lá na ponta, não só depois fiscalizar, saber, discutir,
esse é o serviço do vereador para quem não sabe, discutir com a prefeitura
para ver onde vai ser feito os investimentos, porque este empréstimo é para os
cidadãos piraquarenses pagar, nasci na cidade, não tenho medo de prefeito,
respeito o prefeito, respeito o vereador, cumpro o regimento na medida do
possível, muita gente não cumpre, por isso as vezes quando olho, o Zé
Machado falou um dia para mim, é mais fácil acreditar num cachorro do que
num ser humano, gostaria que o regimento fosse cumprido, não se fechar em
uma sala, nos anais desta sala, como dizia o povo antigo, com certos vassalos,
discutir o que vai ser feito na pauta e trazer a votação, para quem sabe, está
nos assistindo, sabem muito bem o que estou falando, o prefeito Marquinhos
está investindo na cidade corretamente, mas cabe a nós fiscalizar para saber
se o dinheiro está chegando lá na ponta, cabe a mim votar e saber onde estou
votando, por isso muitas vezes me sinto constrangido dentro de uma casa de
leis, nada me baixa a cabeça, população sabe muito bem do trabalho de cada
um, se tem gente que quer gerenciar essa coisa, aqui ou ali, não respeito o
cidadão de Piraquara, tem vereador aqui, que tem que cumprir com seus atos,
com o trabalho, fiscalizar o município, o prefeito, não ficar ai defendendo reis,
não interessa nenhum rei, o que interessa é o imposto do povo que paga com
dinheiro suado de quem levanta de manhã, termino nas explicações pessoais.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretario vereador pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que
assim o fez, estando todos presentes. Com a ausência justificada do vereador
Erondi Lopes, justificado.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
035/2016: que assim o fez, Processo 035/2016 projeto de lei 029/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza o chefe do
poder executivo municipal a contratar operações de credito com agencia de
fomento Paraná SA, 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 com três
abstenções em 2ª discussão o projeto de lei 029/2016: Autoriza o chefe do
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poder executivo municipal a contratar operações de credito com agencia
de fomento Paraná SA, e dá outras providencias
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
008/2016: que assim o fez, Processo 008/2016 projetos de lei 007/2016,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: O serviço funerário do
município de Piraquara, e dá outras providencias; 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 007/2016 é retirado em 1ª discussão: O serviço funerário do
município de Piraquara, e dá outras providencias
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
034/2016: que assim o fez, Processo 034/2016 projetos de lei 028/2016,
iniciativa vereador Eugenio Huller, que dispõe sobre: Denomina de Rua
Orinio de Almeida a rua sem denominação oficial conhecida como João
Sheffer, localizada no bairro Guarituba. 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 028/2016 é retirado em 1ª discussão: Denomina de Rua Orinio de
Almeida a rua sem denominação oficial conhecida como João Sheffer,
localizada no bairro Guarituba.
O Sr. Presidente passa as EXPLICAÇOES PESSOAIS: Com a palavra
vereador Baianinho: Sr. Presidente, quero agradecer a essa população que
tem vindo nesta casa de leis, mais uma vez quero agradecer a família do Gil
Lorusso, agradecer ao Jose Miguel do Jardim Tropical do PHS, candidato a
vereador, todos os que estão aqui ouvindo estes vereadores discutirem alguns
projetos polêmicos, não poderia esquecer, ele chegou depois, o cidadão
honorário desta cidade, Fontoura e sua esposa Bela, também ao Rafael que
estava aqui até pouco tempo, eu estou mal e quero me retirar, mas quero falar,
quando ouvi a questão de ética desta casa, porque não se pediu uma comissão
de ética la no começo? Ainda em tempo quero registrar a presença do nosso
presidente do PHS, o DM desta cidade, vi ele agora a pouco, então, quando
falamos de comissão de ética, é interessante, poderia ter a comissão de ética
no começo de 2013, ai eu diria a vocês, a quem pedisse essa comissão,
parabéns, porque hoje, com todo respeito, se tivesse um conselho de ética
nesta casa de leis, teria poucos vereadores, já teriam caçado mais de 50%,
porque pregar de cueca é fácil, eu quero ver, viver, pregar e viver, e esse
vereador não está preocupado com comissão de ética, montem amanhã esta
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comissão, quero ver, me perdoe o palavreado, mas qual é o vereador que tem
um saco roxo de caçar este vereador, na ética, na moral e no regimento desta
casa, é revoltante, não temo nem um pouco de ser caçado desta casa, queira
ou não, se vocês entrarem ali, vão ver a foto deste vereado, eleito com voto
direto, o mais votado da cidade, uma coisa quero dizer aos senhores, este
vereador tem vergonha na cara, não tenho medo de ir ao ministério público, e
dizer ao promotor, cometi uma falha dentro desta casa de leis e o senhor tem
que me caçar, mas precisa alguém ir e denunciar este vereador, já passou 3
anos, nunca falamos de ética, nunca falamos de comissão de ética, agora está
no final, alguém quer garantir sua reeleição e assim pode querer caçar este
vereador, mas não precisa porque não sou mais candidato a vereador, estou ai
disputando um vice, se der certo, amem, se não der certo, amem, vou
continuar servindo meu Deus, como Daniel disse na palavra ‘porém, vai até o
fim’, e eu quero ir até o fim nesta casa de leis, que os senhores me perdoem o
discurso caloroso que trouxe para esta casa, mas isso me deixa entristecido,
quando se fala de ética, onde 50% se começassem no começo de 2013, se
esta presidência tivesse colocado uma comissão de ética na época do Gilmar,
eu acho que teria uns 5 ou 6, poderia escapar esses, Deus abençoe a todos.
Com a palavra vereador Gilmar: Hoje, discussão encalorada, é por aí mesmo,
parabenizo a fala do vereador Baianinho, se tinha que ter comissão de ética,
era quando me caçaram lá atrás, de maneira irregular, se fosse de maneira
regular eu já teria perdido o mandato, não perdi e não vou perder, então porque
não estabeleceram a comissão de ética lá atrás? O negócio tinha uma
determinação, agora, estamos a 6 meses de uma eleição, não reeleja os
prefeitos que estão nos mandatos, 100% de renovação, é o que vou pregar
nesta cidade, já viram o que deu com Dilma, todos que estão no poder neste
pais, reeleição não dá certo no Brasil, governo que manda mensagem de R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e não tem projeto, não sabe nem
designar para o que vai ser usado o recurso, vão reeleger um governo deste?
Aqueles que estão nos ouvindo, que cobrem da prefeitura, façam fila, pedindo
obras, asfaltos, valetas fechadas, nos seus bairros, direcionamento correto de
manilha, não adianta fechar valeta com manilha de dimensionamento de um
metro, com manilha de quarenta, vai causar enchente nos bairros, peguem os
engenheiros, se é que tem, porque se tivesse, teria vindo conversar conosco
aqui, fica aquela questão, houve reunião no gabinete do prefeito, vereador de
oposição não é convidado para ir ao gabinete do prefeito, não há discussão
com o executivo nesta cidade, isso é lamentável, estamos dentro do nosso
direito, a nossa fala tem legitimidade, o regimento nos garante isso,
constituição nos garante isso, nada é ilegal, hoje escutei uma fala, caminhando
em uma reunião que eu estava, disseram que queriam ir nas escolas falar
sobre a questão do golpe, qual golpe? Perguntei para a cidadã, qual golpe? E
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ela disse que era o que estão fazendo em Brasília, não é golpe, o que a
câmara federal vai decidir é golpe? O que o senado vai decidir é golpe? O que
o judiciário está levantando nas operações é golpe? Golpe é o que querem
fazer, colocar cidadão como ministro sem ter o direito de estar sentado la como
ministro, golpe é tentar articular com as bases que já estão perdendo e
perderam hoje, para manter a governabilidade, isso sim é golpe, não venham
tapar o sol com a peneira, a cidade está ai sendo administrada, secretaria de
esporte e cultura, um senhor da pasta do PT foi nomeado aqui, Ângelo
Vanhoni, estão trazendo de Brasília, todos os cantos do pais, cidadãos do PT
para assumir pastas de secretaria na nossa cidade, será que não temos nesta
sala até, um cidadão para ser secretário de cultura e esporte na nossa cidade?
Trouxemos um cidadão que nem conhece nossa cidade, é complicado. Em
relação as funerárias, estou aqui com um documento, assistente social do
CRAS, Guaritubinha, está aqui o documento original, diz assim, a secretaria
municipal de assistência social de Piraquara autoriza que seja sepultado um
senhor, o declarante está sendo atendido pela funerária Máxima, parecer
favorável ao sepultamento pela municipalidade, esta funerária não ganhou a
licitação na nossa cidade, eles não podem estar expedindo documento para
outra funerária que não seja a que ganhou os serviços na nossa cidade, está
tudo errado, estão comercializando até a morte, pergunto a vocês, da onde
está funerária Máxima? Já existe outras denúncias de funerárias prestando
serviço gratuito por esta cidade, sendo que nem são desta cidade, parece que
houve uma denúncia já em emissora de televisão, por isso volto a dizer, a
todos, não reeleja, 100% de renovação para prefeito nesta cidade, muito
obrigado.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade aqui presente, reiniciando minha palavra, direcionando ao
vereador Gilmar que falou a respeito da comissão de ética, falei agora a pouco,
foi para este tipo de atitude e discussão entre vereadores e não a respeito do
pedido de informação, eu mesmo fiz vários aqui, então, esses tipos de palavras
obscenas que saíram agora a pouco, é para isso que a comissão de ética teria
que existir. O vereador Gilmar cita que não é convidado, mas é uma terça, sim,
outra não, fora está, na outra, então o senhor já está convidado para participar
da reunião junto ao prefeito. O vereador Miguel citou agora a pouco que a
cidade está feia, mas imagine no passado, agora está sendo transformada,
logico que falta muita coisa, mas o prefeito em um mandato só não tem como
fazer milagre, temos obras de canto a canto em Piraquara, mesmo assim está
feio como diz o senhor. A respeito da sessão, quando falei que o vereador
Gilmar estava em seu gabinete, a Cibele foi nos chamar para a reunião antes
da sessão, e o senhor não desceu, estava para explicar o seu pedido de
informação que estava aqui, passou a antecipar a sessão, iria ser 2hrs, por isso
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referi que o senhor não desceu para nos acompanhar na sessão, então, boa
noite a todos.
Com a palavra vereador Rock: Sr. Presidente, serei breve, quero salientar que
daqui a pouco estaremos assistindo ao jogo da nossa amada seleção
brasileira, espero que ela desta vez, decole, não poderia deixar de usar minha
última fala para enaltecer o trabalho da secretaria de desenvolvimento
econômico, onde nosso amigo Orrivas Oliveiro Saraiva é o atual secretário, o
senhor Ademir Marion Jess é o diretor de agricultura e o sucesso da feira do
peixe, neste último feriado de pascoa, paixão de Cristo, enfim, na semana
santa, 7 toneladas de peixes e pescados foram comercializados, fica aqui meus
parabéns a todos os envolvidos, DESP, departamento de segurança de
Piraquara que fez um trabalho bacana, prestaram segurança a todo
equipamento que ali esteve à disposição, todos os servidores envolvidos,
enfim, aos comerciantes, aos consumidores, foi um final de semana abençoada
e um alimento rico foi para a mesa dos piraquarenses. Estive na Planta
Deodoro no mês de fevereiro, fui chamado na rua Da Paz, por um amigo
nosso, Omar, ele nos relatou que a agua daquele asfalto novo estava invadindo
um conjunto habitacional, fiz um requerimento ao senhor Girlei Eduardo,
secretário de infraestrutura, o mesmo esteve conosco naquela oportunidade
conversando com vários vereadores, inclusive o vereador Eugenio já havia feito
solicitação sobre aquela situação, durante esta semana a rua Antônio Valenga
está sendo feita a devida manutenção, a abertura que pedimos através do
oficio, requerimento nº 23/2016, então gostaria de nesse momento, não temos
que estar parabenizando por serviços que são de obrigação, mas estão nos
atendendo neste quesito, então solicitamos uma revitalização da rua Shalon,
rua Antônio Valenga, a recuperação de algumas ruas, não anotei todas mas
temos isso documentado, solicitamos também que os redutores de velocidade
sejam instalados nas ruas onde estão sendo pavimentadas, estamos com um
exemplo na Vila Macedo onde o acesso é pela Av. Brasília, no último final de
semana tivemos um óbito, não estou dizendo que é responsabilidade da
empresa concessionaria que está executando o serviço, temos testemunhas,
pessoas que estavam atrás do acidente e visualizaram que o rapaz se perdeu
em uma curva e veio a colidir com o meio fio perdendo a vida, um rapaz de 28
anos, bato continuo um veículo Citroen Air Cross, também capotou e ficou com
as quatro rodas para cima, ninguém se feriu graças a Deus, o que quero dizer
com isso? Responsabilidade de todos, uma via que está em obra, a empresa
concessionaria, detentora da ata da construção, tem que sinalizar e nos como
moradores, motoristas, pedestres, precisamos tomar mais cuidado onde a via
está em manutenção, reduzir a velocidade, maior atenção, um emaranhado de
problemas e situações que levam até um óbito, de repente enquanto uma
família não sofre nenhum mal maior, vamos tentar prevenir, redução de
10

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
velocidade, infelizmente, estava ruim porque estava cheio de buracos, agora
que esta liso, todos correm e pedem a lombada, é até incoerente, não é
agradável, Piraquara já está cheio de lombadas mas temos que colocar mais,
jovens altas horas da noite, até pelo furor, calor da idade, enfim, se envolvem
em alguns acidentes e podem tirar a vida de algumas pessoas, não é nada
agradável velar um ente querido, fica aqui as nossas considerações, quero
desejar a vossa excelência e aos demais uma excelente noite, tenhamos uma
noite abençoada, que ele nos ilumine e proteja sempre, obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, já hoje não pude falar porque o presidente não teve tanta elegância
comigo, quando tem reunião de vereador, das comissões, todos os processos
políticos, para quem entende de política, passa pelas comissões desta casa de
leis, porque existe vereador? Tem que ter um presidente de uma casa, as
comissões e os vereadores, para ver se o prefeito está fazendo as coisas
corretamente, fiscalizar, política talvez tenha gente que faz paixão, não sou
casado com ninguém em política, tenho que responder ao povo que votou em
mim e aqueles que não votaram e pagam meu salário, pagam os impostos
pesados, porque quando que a cidade está feia, quero deixar claro, já disse a
um ano atrás que o Marquinhos deveria ter feito um choque de gestão, vi
quase todos os vereadores aqui falando do secretário de cultura que não
funcionava, será que vão mudar, trocaram agora, com todo respeito, mas
trouxeram o ex-deputado Vanhoni para que? Um cara vir de lá aqui, será que
não temos um piraquarense capacitado para gerenciar melhor do este que
estava lá e não fez nada pela cultura, isso todos os vereadores falaram, será
que vão maquiar agora? Zé Machado, quando eu disse que a cidade está feia,
é assim, todas estas obras que estão acontecendo em Piraquara, é só ver as
plaquinhas, empréstimo do governo do estado, dei o título de cidadão honorário
ao governador porque está fazendo a Rodovia Joao Leopoldo Jacomel tão
sonhada pelos piraquarenses, são mais de R$ 240.000.000,00 (duzentos e
quarenta milhões de reais) que o governo está investindo entre a duplicação,
triplicação e asfalto em Piraquara, o que eu quis dizer, Zé Machado? Onde está
a fábrica de manilha de Piraquara? Onde estão as contrapartidas de Piraquara
que canso de falar? Onde existe isso? Só tem os barracões feitos, ninguém faz
funcionar, mas porquê? É mais fácil fazer uma manilha e gastar menos ou
compra-la e trazer uma nota fiscal para dentro? Vou dizer mais, ruas, não me
canso de falar, o vereador Eugenio estava discutindo a um ano e meio atrás, a
drenagem, discutimos com o prefeito Marquinhos sobre a LDO, uma reunião
pequena que eu fui, prometeu dar cobertura nos asfaltos nos CMEIs, me
lembro como se fosse hoje, nas escolas, nos postos de saúde, Araçatuba
abandonado, Guarituba abandonado, posto de saúde da Capoeira dos Dinos,
nem pisaram lá, qual a presença da máquina pública? Mostra a foto deste
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jornal, esta é a presença da máquina pública, o Marquinhos tem que mudar, o
cara que cai de paraquedas aqui em Piraquara vem dizer para mim se eu
conheço o parque das aguas, eu, o Parnanguara e o Sebastiao, acho que
todos os piraquarenses que estão aqui, ele que não conhece, nos
conhecemos, por muitos amigos que tenho na rua, independente se vota ou
não em mim, tenho que respeitar porque vou perpetuar em Piraquara até a
hora que Deus permitir, não respeito esta gente não, podem falar o que
quiserem, não estou nem ai, estou preocupado com quem mora em Piraquara,
quem vai ficar olhando minha cara no mercado, no campo de futebol, onde for,
na rua, na esquina, por isso não sou apaixonado por ninguém, sou apaixonado
por uma proposta decente para a cidade, prefeito que discute com o governo
do estado contrapartida, questão da agua, vejam o plano que o governo pagou
R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a empresa, qual contrapartida que tem?
Voltou ao ministério público, cadê a discussão da penitenciaria? Não temos, se
pegassem matéria prima e fizessem embutido artefato de cimento, essa cidade
endireitava, caminhão, lava jato, onde está? Podem ficar bravo, recurso
próprio, direito dos nossos impostos, onde está todo este maquinário
trabalhando, onde estão os caminhões, qual bairro que tem ação da máquina
pública, as ruas estão intransitáveis, teve vereador reclamando disso, por isso,
te respeito Zé Machado, gosto de você, se existe ética para não falar do
prefeito, pode me caçar amanhã, porque eu não tenho nada a ver com prefeito,
votei nele, agora trazer Vanhoni, trazer cara do Rio de Janeiro, trazer empresa
não sei de onde, e nós que pagamos impostos, temos que respeitar o povo, o
que respondemos? E os funcionários? Agora esteve aí, votação em ONG que
vai gerenciar o posto 24hrs, quase R$ 800,00 (oitocentos reais) por mês, era
muito mais fácil dar um banho de loja no hospital, pagar R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais) e ter médicos, o que vai ter ali? Me perdoe quem tem
visão diferente, nós que somos piraquarenses temos que ser respeitados, não
esses caras que vieram agora e acham que a cidade é deles, tem que
atropelar, seria só, muito obrigado a cada um.
Agradecendo a presença de todos os senhores que vieram, nosso muito
obrigado, gostaria de agradecer ao casal Leo e Tais, a professora Dalva que
está conosco, Rivas, Rodine, imprensa, Dr. Evandro, Abner, Magrão, Fontoura
e a Bela, Zé Maria, Barbosa, Leomar, muito obrigado a todos, declaro
encerrada a presente sessão marcando a próxima regimentalmente para a
próxima terça-feira, obrigado a todos aqueles que nos acompanharam online.
Para constar _________________________________________________ eu
(Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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