CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 7ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia treze 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, Adriano Cordeiro, Edson
Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luís
Cordeiro, José Eugênio Huller 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, convida o ex vereador Irone Alves da Silva para fazer parte
da mesa, e 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
Gilmar: Boa noite, vereadores, representantes do SINDIMOC, o primeiro
secretário relatou o que é nossa cidade, cratera abandonada, uma vergonha nas
ruas e área de saúde, tenho visitado casas e temos escutado sobre o descaso,
não adianta dizer que a saúde e o prefeito são os melhores do Brasil, os
munícipes não são atendidos com dignidade, tem servidores públicos indo fazer
atendimentos nas casas com seus próprios carros, alugamos neste mandato R$
2.487.000,00 (dois milhões quatrocentos e oitenta e sete mil reais) em veículos,
não temos veículos para atender os bairros, muitas pessoas impossibilitadas de
andar não são atendidas, temos que mudar, temos sido sufocados pelo
abandono e pelo descaso, são R$ 16.787.000,00 (dezesseis milhões setecentos
e oitenta e sete mil reais) gastos em 4 anos com cargos comissionados, não
adianta ficar olhando com cara de desprezo, fizeram parte desse desgoverno,
destruíram a dignidade do piraquarense, trouxeram servidores e pessoas de
Pinhais e a cidade ficou à mercê de incompetentes, não fizeram a lição de casa,
quando tinha que fazer o choque de gestão não fizeram, os moradores não
conseguem sair de casa devido ao abandono das ruas, quantos ofícios viram de
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parolagem? Isso representa o quanto o governo é ruim e tem que mudar,
gastaram em lugares errados, serviços gráficos R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), locação de máquinas R$13.161.000,00 (treze milhões cento e sessenta e
um mil reais), locação de imóveis R$ 4.348.000,00 (quatro milhões trezentos e
quarenta e oito mil reais), pagaram hora extra para servidores que não faziam a
hora extra, tenho o contracheque para provar que servidores ganhavam muito
além do que deveriam, aqueles que ganhavam pouco, continuaram ganhando
pouco, foi cerceado os seus direitos porque estouraram o limite da folha de
pagamento e tiveram que cortar as garantias dos servidores, Piraquara está
vendo que precisamos mudar, sentimos o clamor da população e o desprezo
pela área de saúde, só no meu celular, tenho mais de 15 depoimentos de
pessoas que foram prejudicadas na área de saúde, a mudança começa agora,
mudança para uma Piraquara melhor, uma Piraquara para os piraquarenses.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Senhor presidente, vereadores,
comunidade, SINDIMOC que está aqui mais uma vez, que Deus abençoe cada
um e que consigamos através do projeto alcançar o êxito que vocês querem,
quero agradecer a Deus por ter me concedido a oportunidade de estar aqui esta
noite, o que eu tenho vontade de falar eu falo, não fico pelos cantos fazendo
guisara, também não gosto quando um vereador sobe na tribuna e ficam alguns
mostrando os dentes por aí, isso é falta de respeito, o povo nos trouxe aqui para
representá-los, gostaria que respeitassem. Quando eu falo que a saúde vai bem,
os profissionais são os olhos da menina de Deus, essas pessoas tratam os
outros como ser-humano, tem dificuldade mas ainda é a melhor secretaria de
saúde, quero dizer que o melhor prefeito que o Marquinhos, não existiu, a não
ser o Zielonka que já faleceu, vivo não tem, não fizeram os deveres como
deveria fazer igual o Marquinhos, quero também dizer que quando fala ‘muda
Piraquara’ o ex-prefeito saiu com um discurso e uma música, então esse
discurso de ‘muda Piraquara’ não cola mais, o vereador Gilmar teve
oportunidade de mudar a cidade, mas o senhor não teve o êxito de disputar o
executivo com a caneta na mão, hoje o senhor é vice do Gil, desejo grande
sucesso, mas o senhor deixou o cavalo passar e o senhor não montou nele, se
tivesse montado o peso seria melhor para disputar as eleições, hoje vejo que as
possibilidades do nosso prefeito ganhar essa eleição é muito grande, hoje o
senhor como vice prefeito da cidade, pode fazer uma grande diferença, mas
todos os vices da cidade estão mortos, os que não estão enterrados, estão
perlengando, nenhum teve a coragem de subir aqui e dizer que era candidato a
prefeito, nenhum teve coragem de vestir a camisa e dizer que fez o trabalho para
ser prefeito, com todo respeito aos vices que passaram por aqui, não vai ser
diferente aqui, todos os vices vão ser enterrados, se o Josimar for, vai ser
enterrado também.
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Com a palavra vereador Miguel Scrobot: Sr. Presidente, vereadores,
SINDIMOC, comunidade, eu acho que aqui é o local da discussão do que
acontece na cidade, quem conhece, sabe o que acontece na cidade, essa
transformação é do desastre, do que não existe, é claro em falar, a receita de R$
233.000.000,00 (duzentos e trinta e três milhões de reais) o que foi feito com
recurso próprio? Saiu fora do asfalto que é empréstimo financeiro, chegou na
linha dos R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) que é empréstimo,
saíram desses asfaltos que o governador emprestou dinheiro para Piraquara, o
que o prefeito fez? Tirou os R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais) da economia da casa, fizeram dois asfaltos, o anti-pó que foi feito no
Guarituba, desrespeitando o morador da Santa Maria e Santiago, anti-pó
estourado, não teve capacidade de fazer a máquina de manilha funcionar, mão
de obra dos internos da colônia penal, só faz asfalto onde compra a lajota, meio
fio, só com empréstimo financeiro, não conseguem fazer uma manilha, me
perdoe, mas esta câmara não vai longe, o prefeito soterrou os vereadores, a
população vai trocar os amigos do prefeito pelos outros amigos do prefeito que
estão na folha de pagamento municipal, 8 diretores de obra, 7 são candidatos,
como se não bastasse, não discutiu o complexo prisional, não discutiu as
pedreiras do município para dar isenção nas limitações de Piraquara, não
chamou promotor para discutir o desemprego, não teve habilidade para pôr a
concessão da Sanepar aqui, escondeu embaixo da mesa e mandou para esta
casa de leis uma minuta escrito que a companhia de saneamento poderia
explorar por mais 30 anos, Pinhais fez a concessão por 3% e só passa o cano,
Piraquara tem 3 barragens, 1200 nascentes, que vergonha de quem votou nisso,
dizem que fizeram emenda, a discussão de matéria financeira é capacidade do
executivo não do legislativo, não adianta vir aqui e falar que fizeram emenda, se
rasgar, sim, era se unir com a população e dizer ‘vamos fazer a mensagem junto
a população’, Piraquara está desempregado, cobra uma taxa absurda de coleta
de lixo, cobra uma taxa igual à da região metropolitana, as escolas não tem
esgoto, prefeito bom para os puxa sacos, encheu o caminhão da prefeitura com
gente de fora, cortou as horas extras do funcionário que gasta no mercado de
Piraquara, esse é o prefeito bom, venham defender aqui, termino nas
explicações.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo senhor presidente, nobres
vereadores, comunidade, representantes do SINDIMOC, trabalhadores do
sistema coletivo que integra a região metropolitana, boa noite, quero agradecer
ao SINDIMOC, entidade que representa com dignidade os membros da
sociedade que transporta nossos trabalhadores, meu abraço ao futuro vereador
Anderson Teixeira, motivação do convite para que esse grande número de
representantes estivesse aqui é sobre o projeto que vamos votar em sequência,
quero agradecer a mesa que colocou em apreciação, vereadores que fazem
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parte das comissões e agilizaram esta semana por conta do vício de iniciativa
que este vereador cometeu quando apresentou a proposta aqui, foi ao executivo
e ele teve uma serenidade plausível, fica meu agradecimento. Estivemos aqui
dia 6 com o tenente coronel Eroni, comandante do BPGD, falou sobre a
companhia, sobre a segurança do nosso município, aquele momento estava
presente o SINDIMOC, falamos do sistema viária, alunos que se fazem
formando no BPGD, para que em um futuro próximo esses alunos estejam na
cidade orientando a população, motoristas, aqueles que fazem usos das nossas
vias, parece que surtiu efeito, falei com alguns membros do SINDIMOC, falaram
que algumas viaturas que se faziam presentes no estabelecimento, já não estão
mais, locais de degustação, tenente coronel Eroni detém meu respeito, a
sensação de segurança já melhorou bastante. Não me considero ‘vereadorzada’,
Sr. Presidente, senti meio pejorativo, não gostei muito, mas no dia 2 de outubro
a mudança chegara, o hospital será reinaugurado, o hospital que vai ser vendido
por R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), me perdoe, demagogia pouca é
bobagem, claro que não está bom, tem muito para mudar, mas falar que é
desastre é um absurdo, as obras estão acontecendo porque nos autorizamos, a
fábrica de sonhos será inaugurada, talvez uma padaria, cargos comissionados
não haverá mais, palavra do vereador, futuro vice prefeito, mandarão todos para
fora, inclusive aqueles da COAPAR, no governo do estado, enfim, continuo nas
explicações pessoais, muito 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 Zé Machado e Sidnei Cesar
Mamede, 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, discussão global, votação artigo por artigo
2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que
assim o fez. O artigo 1º está em discussão, está em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Pedido para votação global: o
pedido de votação global está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o pedido foi aprovado. O
projeto está em discussão: o projeto está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem. Aprovado em 2ª
discussão o projeto de lei 105/2015. Autoriza a abertura de credito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 5.247,66
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(cinco mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos) e dá
outras providencias.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº
127/2016: Projeto de Lei nº 107/2016, iniciativa do Executivo Municipal que
dispõe sobre: A orientação e auxilio ao usuário dos ônibus que integram o sistema
de transporte coletivo do município e dá outras providencias. Parecer favorável
das comissões técnicas competentes, votação global maioria simples 1ª
discussão: 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
levantem. Aprovado em 1ª discussão o projeto de lei 107/2015. A orientação e
auxilio ao usuário dos ônibus que integram o sistema de transporte coletivo
do município e dá outras providencias.
E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador Edson
Baianinho: : Sr. presidente, vou ser breve, quero dizer que a corrupção já existia
e continua existindo, isso não me assusta, PT, PSDB, seja qualquer um, o PT
não precisava vender nenhuma estatal, a Petrobras jorra dinheiro, não precisa
vender, faz daquilo um canudo de dinheiro, o PSDB vende até cavalo, até
cavalos que o governo traz para o município, o partido vende, o que esperar de
um pais desse? Então não me assusto, quando o Erondi fala, é com
propriedade, o senhor não faz parte da cúpula podre do PT, o senhor foi
presidente e honrou com seus compromissos aqui dentro, fiscalizamos, não
estou falando da sigla PT, estou dizendo o que o jornal fala, ou estou mentindo?
PT se socou a mão na jarra, é bonito, pior é meter a mão nos cavalos da cidade,
isso é triste, matar os bichos que não devem nada para ninguém, dói meu
coração, agora é fácil falar de corrupção, mas me orgulho, meu mandato é só
até o dia 31, se vou continuar ou não, só Deus sabe, esse legislativo devolveu
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) ao executivo, fez um anexo dessa
câmara que custou R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) na gestão do
vereador Erondi, Gilmar e Josimar, se o povo avaliar, acho que este legislativo
tem que continuar, com uma ênfase, o prefeito também deve continuar porque
ele faz a diferença na cidade, se tem um vereador aqui dentro que eu admiro, é
o Miguel, ele não nasceu ontem, e o senhor quando enxerga a sua vaga, está
certo, não importa o prefeito, político bom é o que articula, não importa onde
esteja, o senhor se elegeu junto com o Marquinhos mas hoje não está junto, o
senhor sentado nesta cadeira pode fazer a diferença, nós não temos medo,
falamos a verdade, eu sei falar a verdade doa a quem doer, quero desejar a
cada um de vocês que estão disputando as eleições, Gico, estendo meu abraço
ao Gil Lorusso do Nascimento, mas não vou votar nele porque tenho caráter e
sou sério, sou Marquinhos, quando a vossa excelência professor Gilmar disse
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que vou ser enterrado politicamente, posso até ser, mas vou deixar meu legado,
farmácia municipal no Guarituba, subprefeitura, posto de saúde, iniciativa desse
vereador, gostaria que vossa excelência subisse aqui e dissesse qual foi a obra
com sua iniciativa, seria isso.
Com a palavra o Vereador Erondi Lopes: Sr. presidente, vereadores, senhoras
e senhores, politicamente tenho a minha ideologia partidária bem formada,
quando defendo um lado, defendo porque acredito, nunca fui maria vai com as
outras, estou no Partido dos Trabalhadores a mais de vinte anos e não sou
candidato a reeleição porque teve uma coligação que não concordo, meu partido
não poderia se filiar com DEM, PPS, se acredito, tenho que dar o exemplo, um
dos motivos de não ser candidato, não é medo de perder, talvez até perdesse,
mas seria com honra porque não fiz nada que manchasse meu nome, a
corrupção existe a muito tempo, teve no governo do PT, não tenho dúvida, quem
assistiu o impeachment na televisão deve ter ficado com no mínimo vergonha
deste pais ou com vergonha de seus representantes, eu assisti e vi 90% dos
deputados votando sim, pela família, pela cidade, neto, cachorro, papagaio,
imagina um deputado votando pelos seus netos, o que isso tem a ver com o
projeto? É uma vergonha o que foi feito no pais, um dia ainda vão pedir
desculpas, vão mostrar a tamanha palhaçada que foi aquela sessão em Brasília,
um dia os livros vão contar que foi a maior traição nesse pais, um dia tudo será
esclarecido, a presidenta Dilma foi afastada e caçada por pedaladas fiscais, não
tem uma denúncia sequer por corrupção, se for dessa forma, a assembléia do
Paraná devera caçar o Beto Richa porque ele fez N pedaladas, devem caçar o
senador Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais, fez N pedaladas fiscais,
todos os estados do Brasil devem tirar os governadores imediatamente, se o que
foi feito com a Dilma foi justiça, deverá ser feito com todos, todos fazem para
poder justificar as folhas de pagamento, alguns dos senhores poderá vir aqui e
mostrar qual a denúncia em relação a corrupção? Ninguém tem, mas a
televisão, algumas líderes de direita de massa, distorcem, o povo assiste e
acredita, o que sai na internet, VEJA e GLOBO, as pessoas lêem e acreditam,
por isso ainda acredito que esse pais só terá concerto o dia que realmente tiver
investimento maciço em educação para que as próximas gerações tenham
consciência do que estão vendo na televisão e saber o que é certo ou errado,
não podemos continuar sendo analfabetos funcionais, seria isso, obrigado.
Não havendo mais nenhum inscrito, declaro encerrada a presente sessão,
convocando a próxima regimentalmente para a próxima terça-feira.a partir das
19:00hs.. Agradecendo a presença de cada um dos presentes e também a
todos que nos acompanharam através da internet, obrigado até a próxima
sessão. Para constar _______________________________ eu (Luiz Antônio
Massuchetto) lavrei a presente ata.
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