CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 9ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia dose de abril 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 e a presença dos
demais vereadores: Adriano Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “Baianinho”,
Ernani Winter, Gilmar Luís Cordeiro, José Eugenio Huller, José Machado e
Sidnei Cesar Mamede. Verificada a existência de quórum regimental com a
presença de dez 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, que assim o fez. O Sr.
Presidente agradece a presença dos demais, aqui presentes. E convida para o
momento de homenagem dentro da sessão de aplausos aos jornalistas, e a
câmara de Piraquara homenageia o dia do jornalista, que faz a entrega das
moções, em nome de todos os vereadores.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
Gilmar Luís Cordeiro: Boa noite aos vereadores, todos os presentes em
especial os presidentes de partidos, o que é uma audiência pública? Encontro
feito na cidade com a participação da população, a fim de buscar opiniões e
soluções para as demandas sociais, ter acesso as respostas de pessoas
públicas, quando a comunidade é muito grande, normalmente a audiência é
conduzida pela pessoa de maior influência local, tomando o papel de porta voz
das demais opiniões, mas ela também pode ocorrer em subgrupos a fim de
discutir um assunto com maior profundidade, esse tipo de reunião existe para
que pessoas da comunidade possam participar do controle da administração
pública, como uma forma de exercício da cidadania, ela possibilita troca de
informações quando uma decisão afeta direitos coletivos, a convocação de
uma audiência pode ser feita pelos mais diversos motivos, dentro dos
segmentos, com meio ambiente, licitação, contrato, permissão de serviços
públicos, dentre outros assuntos, prevista pela legislação brasileira, pode
antevir a realização de uma função administrativa, serve como subsidio para o
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processo legislativo e judicial, hoje as 15 horas e 30 minutos ocorreu uma
audiência pública na prefeitura municipal de Piraquara, no salão redondo, lá
estivemos com um grupo grande de moradores do Guarituba, foram reivindicar
os seus direitos naquele local, infelizmente não vi nenhum vereador lá, deviam
estar com afazeres e os moradores saíram de suas casas e foram reivindicar
conforme é um direito do cidadão, lá foram cerceados, a reunião foi conduzida
de uma foram onde o morador não podia ser ouvido, não podia falar,
apresentaram o plano de cada secretaria, os moradores ansiosos que estavam,
queriam fazer suas reivindicações, faltou habilidade da prefeitura em conduzir
aquela audiência e saber escutar os moradores, só sob pressão que os
moradores foram escutados, isso nos remete a pensas que temos que mudar a
visão administrativa da cidade, temos que governar para a população, ouvindo
a população, estejam em qualquer lugar dessa cidade, é um direito do cidadão
ser ouvido e fazer parte da administração pública, porque o cidadão contribui
com seus impostos, quando marcam, como marcaram hoje uma audiência
pública para as 15 horas e 30 minutos, me remete a pensar que é justamente
para o morador não participar, porque basicamente só tínhamos funcionários
públicos, uns 12 ou 13 funcionários, ex-secretárias, ex-secretários, população
de fato, são os que vieram do Guarituba, e infelizmente ou felizmente
perceberam a forma que são tratados por essa administração pública, eu sai
indignado, imagine os moradores que estavam lá, nunca tinham participado de
uma audiência e se não fosse sob pressão, não conseguiriam ter formulado
pedidos de benefícios na região onde residem, temos que mudar essa
administração no sentido de que a população seja ouvida, tenha direito claro
dentro das prerrogativas, legislativas e judiciais, no sentido de que a população
faça parte da administração de Piraquara, obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. presidente, nobres vereadores,
toda a comunidade presente, estendo meu boa noite ao Gico, pastor Hélio,
Edson meu ex-assessor, Lulinha, Osmar do Guarituba, Kelvin do Detran,
família do Gico, Rodine que foi contemplado nesta noite. Nesta noite eu quero
fazer um discurso diferente, preciso falar algo de Deus nesta noite, a política
vai chegando a determinado momento que a gente vai cansando, tantas
injustiças a qual vemos nesse pais, eu me candidatei a vereador em 2000 para
que eu pudesse fazer algo diferente chegando aqui neste legislativo, mas não é
muito fácil, Miguel Scrobot pode dizer isso porque já está a 4 ou 5 mandatos
por ai, mas serviu de experiência esses 4 anos que estão se afunilando, eu
resolvi não ser mais vereador dessa cidade, entrou uma convicção dentro do
meu coração que eu não quero mais ser vereador, muitos perguntam porque,
quero ler um trecho bíblico aqui para que as pessoas possam entender,
Mateus, capitulo 6, versículo 19, diz assim ‘não ajuntei tesouro na terra onde as
traças e a ferrugem, tudo consome, onde os ladrões roubam e minam, mas
ajuntei tesouro no céu, onde nem traças, nem ferrugem consomem, onde os
ladrões não roubam e nem minam porque onde estiver o vosso tesouro, ai está
o vosso coração’, eu estou em busca deste tesouro no céu, porque aqui na
face da terra é fácil se corromper, é fácil até da mesmo da situação onde se
encontra o pais, numa dificuldade, é fácil de se corromper, estou clamando a
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Deus na minha vida, na face desta terra, eu não preciso mais de nada aqui na
terra para viver, mas estou preocupado com a minha salvação, Deus disse
assim, ‘fuja da presença do inimigo’, hoje todos os escândalos que vemos na
face da terra, como está acontecendo no congresso nacional, em todos os
cantos, no nosso pais só vemos corrupção, alguém preso, delação premiada, é
algo de Deus que quero deixar nesta noite, vou concluir nas minhas
explicações pessoais porque não quero desrespeitar o regimento.
Com a palavra vereador Mamede: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade aqui, lideranças, palavras bonitas vereador Baianinho, mas somos
mordomos aqui na terra, temos que cuidar daquilo que não é nosso. Gostaria
de não falar sobre a saúde de Piraquara porque na última vez que falei, me
crucificaram, quero falar sobre funcionários exemplares da saúde, acompanhei
o atendimento de duas situações do socorrista e motorista da ambulância que
fizeram um ótimo trabalho, mas não tenho o nome deles aqui, isso me agradou
e encheu meu coração de alegria, uma situação foi semana passada de uma
criança que nasceu de 7 meses, com 45 dias teve uma parada respiratória, foi
atendida lá no Caiçara, quero agradecer esse motorista, a socorrista e ao
médico, me emociono porque ver aquela situação de uma mãe desesperada,
parou o posto, parou tudo e atenderam aquela criança que hoje graças a Deus
levaram a um hospital, ela passa muito bem, uma infecção pulmonar, o
desespero tomava conta, mas a habilidade do funcionário, da medica, do
socorrista que acompanhava a ambulância com o seu motorista, foi
providencial nesse momento, fico agradecido, outra situação foi a do menino
abandonado, estava em um lar com 10 anos de idade e precisava, não sei se
de um transplante, mas o motorista hábil foi até Cascavel, os motoristas e
socorristas que acompanham o sistema de ambulância, não estou falando de
pré-candidato e nem da saúde de Piraquara, estou falando de pessoas
envolvidas no trabalho, fizeram um bom trabalho, quero agradecer aos
enfermeiros que estão fazendo curso de socorrista para o nosso município, vão
ser bem preparados juntamente com aqueles que já estão atendendo, tem
méritos, vou fazer homenagem a esses motoristas nos próximos dias, estou
avaliando o compromisso dos funcionários que se dedicam, não estou falando
sobre a saúde de Piraquara que ainda tem muito a chegar, quero dizer também
que temos um grande motorista que sempre mostrou, o funcionário Copelato
que hoje está afastado não sei porque, mas é um homem que deu essa
iniciativa de atender a todos sem olhar para quem estava ali, seria isso.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores e comunidade
presente, eu acho que quando o Mamede fala se alguns funcionários
funcionam, é fácil, andamos em Piraquara ouvindo morador que paga imposto,
por exemplo, tenho visto muita gente dizer, está aqui presente o pessoal do
Detran, o posto do Detran aqui funciona, várias pessoas me falam que são bem
atendidos, e funciona, quero deixar declarado que vou fazer uma moção de
aplausos para as pessoas que trabalham no posto do Detran, pois os
piraquarenses estão satisfeitos, mas não é porque o posto do Detran, funciona,
que eu tenho que agradecer toda a máquina pública, como vereador Gilmar

3

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
disse sobre audiência pública, mas quem não lembra de audiência pública,
quando o vereador e presidente da época, Gilmar, lembro que vários
participaram da audiência pública jamais vista em Piraquara, a prefeitura não
fez nenhuma sequer, segundo o vereador Gilmar, blindaram a audiência
pública para que a opinião do vereador não chegue lá na ponta, o que é uma
audiência pública? Fazer a sugestão do morador, se encaixar dentro do
processo, quando faz blindada, parece que vem uns extraterrestres de fora de
Piraquara e brindam a máquina pública, as vezes nem é culpa do prefeito, é
quando deixam os extraterrestres tomar conta da cidade, esse é o defeito do
Marquinhos, quem não anda no município de Piraquara, o pastor Valdeci tentou
várias vezes acordar a máquina pública para que libere as ruas de Piraquara
que estão congestionadas pelo transito caótico, até agora, terminando mandato
do Marquinhos, qualquer via de Piraquara não tem trafego, o transitar para o
pedestre é difícil, primeira vez hoje eu vi 10 pessoas contratadas por uma
empresa, se não me engano estava escrito nas costas dos rapazes,
TRANSRESIDUOS, uma única via, carpindo, parece que vão dar uma
maquiada na cidade, foi feito abaixo-assinado, protocolei no ministério público
através dos moradores que lá pediram, eu não consigo entender como o
Marquinhos não avançou nisso, por isso a máquina pública é falha quando não
ouve o morador, o comercio, porque o comercio local que emprega os
piraquarenses e paga uma taxa de imposto muito grande, a máquina pública
não consegue oferecer sequer uma oferta de uma indústria limpa para
Piraquara, por isso, digo com tranquilidade, até o Baianinho falou na semana
passada, ‘o Miguel só destroça os prefeitos’, não nascia para ser puxa saco de
prefeito, nasci para fazer meu trabalho de vereador, digo mais, o vereador
Gilmar que é pré-candidato a prefeito e vou ajuda-lo, se você não tiver
planejamento, esta cidade vai continuar do jeito que está, se em 3 anos e meio,
não conseguiram fazer rodar o transito da cidade, vão conseguir fazer o que?
O Marquinhos como pessoa é muito gente boa, mas não recebe ninguém, não
ouve ninguém, a não ser Rio de Janeiro, Pinhais e sei lá mais o que, sei que eu
como vereador e os piraquarenses não tem participação administrativa, não
estou mentindo para ninguém, quem está me ouvindo online sabe muito bem
disso, quantas pessoas tentaram chegar até a máquina, era só agendado para
o dia de são nunca, precisamos mudar, termino nas explicações pessoais,
obrigado.
Com a palavra vereador Josimar: Sr. Presidente, vereadores, amigos,
colegas, senhoras e senhores, todos que nos acompanham através de suas
casas, local de trabalho, essa internet é uma maravilha, faz com que todos em
tempo real esteja acompanhando o que acontece no mundo, vereador Gilmar
usou a tribuna e falou com bastante propriedade com relação a audiência
pública que aconteceu hoje as 15:30 no salão redondo da prefeitura, onde
estiveram moradores de maneira especifica, do Grande Guarituba, o vereador
Gilmar coloca que os moradores não foram ouvidos, não pode participar, mas é
importante deixar claro o objetivo do nobre vereador naquela oportunidade
quando ali levou moradores do Guarituba e de outros lugares da cidade, o
objetivo claro de vossa excelência, era tirar o proveito político, tirar uma
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casquinha, tumultuar aquele momento, usando pessoas menos informadas,
pessoas mais humildes, inclusive relato de funcionários que lá estavam, levou
uma senhora de idade que no final foi falar aos secretários que estava ali e
nem sabia o porquê, só estou colocando porque funcionários nos procuraram,
isso nos leva a fazer a seguinte interpretação, vossa excelência busca o
tumulto, busca a desconcertancia para fazer sua campanha, esse foi o objetivo
claro naquela audiência pública quando o vereador lá esteve com moradores
do Guarituba, é importante salientar que nesta casa aconteceram audiências
públicas, onde essas mesmas pessoas não foram trazidas pelo nobre vereador,
nem mesmo vossa excelência esteve presente na audiência pública aqui na
câmara municipal, audiência pública promovida pelo poder executiva,
secretários da municipalidade, quando é colocado aqui na tribuna, Rio de
Janeiro, Pinhais ou outra cidade qualquer, é importante dizer que uma cidade
se faz com todos, eu mesmo sou pé vermelho, vim do interior, fui ficando, hoje
Piraquara é minha cidade, tivemos pessoas que ajudaram a construir a cidade,
o caso do presidente vereador Miguel, Adriano Brutus e outros que estão aqui,
que as famílias estão aqui a mais de um século, desde a construção da linha
férrea, é importante dizer que a cidade abre as portas para acolher a todos,
seja um cidadão do Rio de Janeiro, de São Paulo, Ceara, ele vem para
contribuir com a cidade, é importante deixar registrado aqui, tem um carioca
gente boa que trabalha na prefeitura, seu nome é Pedrosa, esse cidadão é
carioca, mas ele está em Piraquara a mais de 20 anos, obrigado.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade aqui presente, boa noite a todos, o presidente falou tudo que tinha
que falar, mas vou falar a respeito da ambulância, hoje levei um elogio grande
de uma família que encontrei na rua, a respeito do atendimento dos
funcionários da ambulância, como diz o vereador Mamede, não está falando da
saúde, mas para ter um bom atendimento, tem que ter uma secretaria de
capacidade para que venha fazer seu trabalho e venha colocar os bons
funcionários, e trabalhar em prol da população, quero falar a respeito do
jornalismo, temos dois aqui, o Rodine e nosso companheiro aqui, parabéns ao
jornalista de Piraquara. A respeito da audiência pública, como o senhor
Presidente falou, toda vez que ele é convidado, ele não aparece, mas quando é
para enchouriçar dentro da prefeitura municipal, onde leva pessoas decentes,
amigos nossos, como estão aqui, mas leva pessoas inocentes para coloca-las
em xeque, como tem uma pessoa que eu conheço da vila Macedo e vai para
enchouriçar o trabalho do prefeito, enchouriçar a audiência pública, onde
acontece dentro da prefeitura, peço a Deus que um dia o vereador seja pelo
menos vice-prefeito para sentir o que é governar o município, prefeito eu não
sei quando o senhor vai ser, mas se for, peço que seja abençoado por Deus
para tocar o município com qualidade, dignidade que o povo merece, como o
senhor já citou que temos que dar ao prefeito municipal 11,08% quando o
senhor provocou aqui 40%, quero ver onde o senhor vai ser prefeito e vai dar
40% ao funcionário público dentro do município de Piraquara, foi citado em
uma sessão passada, um negócio absurdo, tem município parcelando o
11,08% para pagar, e tenho certeza que o Marquinhos vai ter para pagar os
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funcionários públicos, agradecemos a qualidade que o Marquinhos vem
tocando o município, como eu sempre falei, quem fala demais, da bom dia a
cavalo, vamos agir juntos ao prefeito para que o município continue
trabalhando no mesmo ritmo, o prefeito tocando as obras de canto a canto, fico
indignado com pessoas que falam pela orelha, não tem conhecimento do que
vem acontecendo no município, termino nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Adriano: Sr. presidente, vereadores, comunidade
presente, vou iniciar minha fala levando em consideração uma matéria que tem
no Agora Paraná, onde o governo do Beto Richa autoriza mais R$
43.400.000,00 (quarenta e três milhões e quatrocentos mil reais) em
financiamentos para 19 municípios do estado do Paraná, nossa economia do
estado está na contramão dos outros estados do Paraná, hoje somos a quarta
economia do estado, temos do que nos orgulhar, queria também aproveitar, foi
falado dos funcionários, queria agradecer os funcionários da prefeitura, em
especial a equipe do cadastro, faz o atendimento nos guichês, a equipe do
meio ambiente que esta fazendo um trabalho efetivo, antigamente, muitas
vezes até por falta de estrutura, na sessão passada foi comentado de uma
caminhonete traçada, locada pela prefeitura, o porquê disso? Foi ao PAC com
o ministério público e solicitaram este equipamento, isso contribui com o
trabalho, temos um trabalho mais efetivo com o meio ambiente, como diz o Zé
Machado, é por lei, temos a necessidade, tendo em vista que somos um
município que preserva o meio ambiente, então eles trabalham e fiscalizam,
estão de parabéns, no domingo eles estavam no evento na frente da igreja
matriz, teve um encontro, deixo meus parabéns a eles, estendo um abraço aos
funcionários da manutenção, trabalham quase diuturnamente para deixar as
estruturas das escolas em dia, para que nossos alunos tenham uma condição
digna de ensino e até de atendimento, também a garagem municipal onde
todas as frentes de trabalho da nossa cidade, são tocadas, então o pessoal lá
tem um serviço, faz uns 10 dias seguidos, está fazendo um calor insuportável,
então quando estamos na estrada vemos a dificuldade, eu sei, porque já toquei
muita obra na rua, muitas vezes você não consegue um copo d’água, e esses
funcionários estão se distorcendo para deixar nossa cidade mais bonita,
estendo um abraço aos funcionários da frotas, tem uma equipe que está
trabalhando bastante, os ACS da secretaria de saúde, funcionários da frota da
secretaria de saúde tem uma equipe boa, falaram a questão do Ropelato, ele
esta trabalhando aqui em cima na secretaria, estive visitando alguns postos de
saúde e reconheço o trabalho dos funcionários do Eufride Miguel, do Vanda, do
Capoeira dos Dinos e o setor de ambulâncias também como foi falado,
estamos reconhecendo o funcionário que trabalha e se dedica, queria
agradecer aos serviços que foram feitos, embora muitos falam que não precisa
agradecer, mas cada um tem o direito de tocar o mandato como quer e eu
agradeço, principalmente aos funcionários que trabalham, das obras que estão
sendo feitas no Mermai, no bairro Laranjeiras, na estrada dos Ribeiros, são
serviços que já algum tempo havia necessidade, devido a questão de chuvas,
se agravou mais e agora as vias já estão em condições, então estendo esse
agradecimento aos funcionários da secretaria de infraestrutura. Quero
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aproveitar e fazer um convite a todos para dia 24 agora de abril, vai ter uma
festa de São Jorge na capela, haverá uma cavalgada as 9 horas, então deixo o
convite a todos, no dia 24 serão muito bem-vindos, obrigado, continuo 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 dos
vereadores; Maicon Faria, Erondi Lopes, Valmir Soares “Rock”, justificados.
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 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 projetos de lei 007/2016: O serviço funerário do município de
Piraquara, e dá outra providencias
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
040/2016: que assim o fez, Processo 040/2016 projetos de lei 034/2016,
iniciativa vereador Sidnei Cesar Mamede, que dispõe sobre: Concede o titulo
de cidadão honorário do município de Piraquara, ao Sr. pastor Eliseu
Vasconcelos. Parecer favorável das comissões técnicas e 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 projetos de lei 034/2016, concede
o título de cidadão honorário do município de Piraquara, ao Sr. pastor
Eliseu Vasconcelos.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
036/2016: que assim o fez, Processo 036/2016 projetos de lei 030/2016,
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iniciativa vereador Ernani Winter, que dispõe sobre: Denomina de Rua
Cantareira a rua sem denominação oficial localizada no Recanto Cantareira
conforme especifica. 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 030/2016 é
retirado em 1ª discussão: Denomina de Rua Cantareira a rua sem
denominação oficial localizada no Recanto Cantareira conforme especifica.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
034/2016: que assim o fez, Processo 044/2016 projetos de lei 037/2016,
iniciativa vereador José Eugenio Huller, que dispõe sobre: Denomina de
Rua Edith Von Chidt a rua oito sem denominação oficial 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 037/2016 é
retirado em 1ª discussão: Denomina de Rua Edith Von Chidt a rua oito
sem denominação oficial localizada no bairro Guarituba.
O Sr. Presidente passa as EXPLICAÇOES PESSOAIS: Com a palavra
vereador Gilmar: Em relação a audiência que ocorreu na tarde de hoje as
15:30, em um salão da prefeitura do qual apenas eu participei, em algumas
sessões de comissão eu não venho, alguns também não comparecem e hoje
os nobres, inclusive o presidente, não estava lá em uma audiência pública,
quem convocou os moradores foi a associação de moradores do Jardim
Tropical, quem levou os moradores, se eram idosos ou não, foi a associação de
moradores, fui convidado a participar e vim com muita honra, os moradores,
pelo que percebi nas falas, foram enganados, porque foram taxados como
arruaceiros, se os nobres não estavam lá, estão fazendo juízo de pessoas que
estavam presentes e muitas vezes as palavras vão ao vento e muitas vezes
podem ir em intenção própria, eu estava lá, o presidente do PSL e da
associação de moradores Nova Esperança do Guarituba, Osmar estava lá,
perguntem para ele se ele saiu satisfeito, os moradores pediram ata, nem ata
foi feita em audiência pública para escutar a comunidade, administração não
escutou, não houve arruaça, não houve manipulação do vereador em nenhum
momento, fui convidado e o pátio é público, se é público é direito de todos
participarem, fizemos a participação democrática, inclusive a presidente da
associação pediu a palavra, mesmo eles não querendo dar a palavra, ela
subiu, foi a frente e leu o seu pedido, os moradores indignados saíram da
audiência pública porque perceberam que não estavam sendo bem vindos ali,
o mais estranho quando chegaram lá, a sala nem estava arrumada para a
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audiência pública, nas próximas audiências devemos participar, sim, se alguém
esteve la, peguem a ata, porque os moradores exigiram a ata. Ontem, estava
próximo a secretaria de obras e percebi um caminhão com a placa AQV-3551,
da empresa TPAV, esse caminhão saiu carregado com paralelepípedo que foi
retirado da Av. Brasília, achei estranho estarem carregando o caminhão com
uma empresa particular, não vi anotar nada porque estava para o lado de fora
da grade, o caminhão saiu do pátio da prefeitura, resolvi ir atrás para ver onde
ele estava indo com o material nosso, da nossa cidade, o caminhão invés de ir
para a obra da rua Coronel Manoel Alves Cordeiro ali na Vila Marumbi, se
conduziu para a COAPAR e para o Bela Vista, percebeu que eu estava
perseguindo o caminhão, parou por várias vezes no caminho, eu despistei e
esse cidadão conduziu para a rua Coronel Manoel Alves Cordeiro, lá ele
descarregou os paralelepípedos, esse é o papel do vereador, fiscalizar a coisa
pública, pedi ao encarregado de obra e ao caminhoneiro, nota fiscal e ordem
de serviço do que estavam descarregando lá, não temos nem nota e nem
ordem de serviço, o que me estranha é que a obra é custeada com recurso
federal dos ministérios das cidades, no valor de R$ 661.943,00 (seiscentos e
sessenta e um mil novecentos e quarenta e três reais) e deve estar incluso o
paralelepípedo pago por essa empresa, acredito que deve estar incluso, nós
estamos fornecendo paralelepípedo do qual foi retirado de uma unidade, vejo
que pode existir uma eventual irregularidade porque se tem um custo da obra,
com certeza esse paralelepípedo deve estar embutido ali porque é recurso
federal, o porque o rapaz tentou fugir da cidade? Despistou, para que eu não
soubesse onde estava descarregando, isso sim é enganar a população,
obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. presidente, vereadores, no grande
expediente eu estava falando do pastor Valdeci, onde o transito da cidade está
uma vergonha, esta perpetuando, parece que a máquina pública é insuficiente,
de repente se fizesse uma audiência pública e chamasse os comerciantes para
ver como fica, comercio de Piraquara é uma reclamação só, com razão, a meia
noite as pessoas que não tem ocupação, tomam conta das praças públicas e
muitos jovens usam fazer as suas necessidades nas portas dos comércios, até
moças fazendo suas necessidades nas portas de comercio, com duas ou três
fazendo uma cobertura, imaginem uma cidade largada a moda do vento, moda
bicho, falam tanto de planejamento, mas não sei qual planejamento que tem,
se querem que os jovens fiquem ali depois da meia noite, que construam um
banheiro público, até pedi aos vereadores que façam uma preposição ao
prefeito, de repente ele ouve, pode ser que faça, porque é uma vergonha,
avenida é tomada pelos jovens, não tem nenhum banheiro, onde eles usam?
Nas portas das lojas, ninguém faz nada, cadê os fiscais? Onde está a presença
da máquina pública? Ou só eu estou errado? Será que os comerciantes que
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pagam imposto em dia, será que a reclamação deles não vale? O vereador
Josimar disse que eu falei que pessoas receberam pessoas de fora, de braços
abertos, parabéns professor Josimar, de braços abertos, enquanto os
piraquarenses ganham um salário pequeno, pegam ônibus, pagam nosso
salário, trazem extraterrestres para dentro da máquina que daqui a pouco vai
ter o nome de uma folha imensa de gente de fora, para ganhar um valor
diferenciado do que a população ganha, para fazer cargo de aspone, o
Marquinhos tinha que fazer um choque de gestão e mandar gente pastar,
convocar audiência pública para ver o que precisamos em Piraquara,
precisamos gerar emprego, contrapartida pela penitenciaria, taxa de esgoto
mais barata porque não aguentamos mais, o morador olha aquele talão, 80%
do consumo de agua é a taxa de esgoto e a Sanepar vende nossa agua, para
isso precisa de prefeito, precisa chamar o governador para discutir as coisas
maiores, não precisa de prefeito para ficar em uma sala brincando com esses
extraterrestres, eu vou perpetuar em Piraquara enquanto Deus deixar, eu não
sou vassalo para defender essa gente, vou defender aquele que paga o
imposto, que paga nosso salário, podem falar o que quiserem, vou ficar em
Piraquara, esses caras que como o professor Josimar disse que recebemos de
braços abertos, queria que o senhor me respondesse, se trabalham durante a
semana inteira e o senhor disse que são piraquarenses, queria que
procurassem na sexta feira, lá pelas 16:30 já não tem mais ninguém, somem, o
vereador Miguel, o vereador Gilmar e de repente mais vereadores querem falar
isso e não podem, porque acho que aqui tem vereadores indignados mas
muitas vezes não podem falar por questões partidárias, eles brindam o
vereador, dentro de um partido, onde o vereador tem que ler a cartilha de casa,
como o vereador Baianinho falou com elegância na sessão passada, que eu só
destroçava prefeito, deem o nome do ex-prefeito Antônio Alceu Zelonca,
porque? Foi um homem que fez por Piraquara, não terminou seu mandato,
construiu creche, construiu fórum, comprou caminhão, comprou caminhonete,
não terceirizou, esse fez a sua parte e deixou resultado para o município, claro
que todo mundo tem erro, mas o erro numa máquina pública não pode ser de
90% ou 100%, tem que ser de 10% porque acredito no ser humano, e erramos,
por isso queria agradecer e dizer que temos que construir uma cidade com
quem vai perpetua, seria só, muito obrigado.
Com a palavra vereador Adriano: Como eu não tenho problema de partido,
não sou blindado a ninguém, falo o que eu quero, para começar, essa questão
que o vereador Gilmar falou da rua em questão, acho que devemos dar uma
olhada nisso, mas se não estou enganado, ela ia até a rua Bernardo Michel,
esse recurso, e o recurso dali até a linha férrea está sendo feito com recurso
próprio, isso podemos averiguar, não tenho certeza mas acho que é isso, a
prefeitura está usando o recurso próprio para fazer aquele elo de ligação,
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queria dizer que realmente o prefeito Antônio Alceu Zelonca foi um grande
prefeito, mas também queria reconhecer o trabalho de alguns prefeitos que já
se passaram, principalmente do atual prefeito, vivemos um canteiro de obras
na nossa cidade, obras de pavimentação no Bela Vista, Araçatuba, São
Cristóvão, Jardim Esmeralda, Planta Deodoro, anti-pó no Santiago, Santa
Maria, na entrada para a vila Macedo a revitalização da pavimentação, a Planta
Deodoro cresceu muito, obras na vila Macedo, na própria vila Franca que foi
um compromisso de alguns outros gestores e essas obras não aconteceram,
mas estão se realizando hoje, temos que reconhecer isso, não é ser puxasaco, é reconhecer quem trabalha, como lembramos do Antônio Alceu Zelonca,
falamos do nosso prefeito, muitas vezes reclamei, mas tenho que reconhecer o
trabalho que está sendo feito, obras no Jardim dos Estados, Parque das Aguas
que se tornou realidade, próprio teatro, a unidade de saúde do São Cristóvão,
UPA que tem previsão para ser inaugurada em Julho, são obras que estão
acontecendo, alguns pavimentos que estão para sair, foram liberados na linha
de credito e aprovado por essa casa de leis, em torno de R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais) que fique bem claro que esse dinheiro pode ser até
para um outro candidato que se reeleja, isso é compromisso com a cidade,
quando o prefeito deixa um recurso que nós sabemos que não poderemos usar
ele todo hoje, mas já está garantido, sendo ele reeleito ou não, isso é
compromisso de quem está preocupado com a cidade, mais uma vez queria
reconhecer esse trabalho e o trabalho de toda a equipe que está fazendo esta
cidade se transformar em uma cidade melhor, já fui secretário de infraestrutura
e sei como toma tempo, a morosidade do serviço público, tem algumas
questões de prazos, coisas acabam atrasando um pouco, mas acabam saindo,
cada prefeito que vem e faz um pouco, melhora a cidade, com todas as
dificuldades que nosso município tem em questão financeira, acredito que
estamos indo com o governo do estado, na contramão da realidade que está
acontecendo em todo o Brasil, Piraquara é um canteiro de obras, isso é um
mérito da gestão e tem que ser reconhecido, seria isso, muito obrigado, uma
ótima semana a todos, boa noite.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, eu quero agradecer a presença do nosso
amigo Joao, candidato do PHS, representa a igreja católica do nosso município
e está pleiteando uma vaga para vereador, a qual a conspiração será muito
grande, não estarei disputando uma candidatura para vereador dentro do PHS
e você fez a melhor escolha, quando o nobre vereador Miguel reclama porque
falei que ele destroça todos os prefeitos, é pelos acompanhamentos que venho
tendo de toda a minha vida, quero pedir perdão ao nobre vereador Miguel, não
quero cometer nenhuma injustiça com vossa excelência, mas a realidade é
uma só, não vou dizer aqui que quanto pior, melhor pro nobre vereador, isso
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não, porque eu tenho acompanhado o trabalho do nobre vereador e reconheço,
tem as nossas diferenças políticas, mas os méritos não podemos tirar, quando
eu falo que o senhor destroça os ex-prefeitos é porque cena assim, foram
todos que acompanhei, foi até uma altura, como diz, vou até aqui, e daqui pra
frente você continua sua vida e eu continuo a minha, isso é o lado da
democracia e o entendimento melhor tanto para o senhor, tanto para a cidade e
para o prefeito, creio que essa é uma grande realidade, o seu trabalho tem que
ser reconhecido, mas não vai ser diferente, o próximo prefeito e o senhor
vereador, se o pau não vai comer, está escrito, não enxerga quem é cego e não
lê quem é burro, mas quero dizer que quando o senhor fala do Zelonca, talvez
naquela época não tinha a lei de responsabilidade fiscal, a qual poderia deitar e
rolar, hoje a lei da responsabilidade é dura, tem um ex-prefeito que está
inelegível, cometeu um erro na lei de responsabilidade fiscal, hoje pagou o
preço, não é mais candidato a nada, chamava esse vereador aqui de chupeta,
agora temos que comprar uma fábrica de chupetas e dar para ele chorar, se o
Marquinhos não se cuidar, ele vai entrar no mesmo caminho mas acredito que
esse prefeito é muito inteligente para não entrar nesse caminho, a lei de
responsabilidade é algo que precisamos tomar cuidado, até mesmo o nosso
presidente, se cometer um erro pode ficar inelegível, na época do Zelonca,
deitavam e rolavam, hoje o pais está sendo votado o impeachment da
presidente Dilma que cometeu irresponsabilidade, tem que pagar pelos erros,
vejo que são esses fatos que precisamos ficar atento, principalmente os nobres
vereadores tem que fiscalizar e legislar. Quero não voltar mais nessa casa
como vereador porque até então, minha riqueza não se encontra mais na face
dessa terra, tenho que busca-la no celestial, se eu ficar aqui, vou debater, vou
pecar até mesmo contra os nobres vereadores, Deus me colocou aqui dentro
para eu cumprir a palavra dele na minha vida, quero ficar até o dia 31, tenho
que estar falando em nome dele aqui, não em uma disputa política a qual eu
não preciso disso, mas o que for melhor para minha vida e o que Deus me
conceder eu quero receber, meus pés a partir do dia 31 de dezembro, nesta
câmara de vereadores, está dispensado, nunca mais a população vai ouvir um
discurso de uma próxima legislatura porque para mim, até aqui foi o suficiente
que Deus me deu, e vou obedece-lo, todos os meus discursos eu quero pregar
de onde eu sai e aonde eu estou, seria isso, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. presidente, vereadores, comunidade
presente, falando do que o vereador Gilmar disse a respeito do caminhão, isso
é muito sério, vamos entrar em contato, como o Adriano já propôs aqui, a
respeito do recurso próprio, o paralelepípedo tem que ter a ordem de trabalho,
nota fiscal talvez não porque foi tirado da Av. Brasília, vai para o pátio e do
pátio vai para o trabalho, como vai tirar nota fiscal que já é talvez lá do Zelonca,
não sei a época, mas então como vai ter nota fiscal, até ordem de serviço pode
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ter, na próxima sessão, falaremos a vocês. A respeito do banheiro que o
vereador Miguel citou, não conseguimos ter banheiro dentro do terminal de
Piraquara, quebram tudo, aí vamos ter banheiro público na praça? É mais um
gasto para estar concertando toda semana, nessa parte até discordo, se está
na lanchonete, usa o banheiro, está vindo um projeto daqui uns dias, vai proibir
tomar bebida alcoólica em órgãos públicos, hoje está voltando a casa, quem é
a favor vota a favor, quem não é, vota contra, tem que ser a favor do município.
Acho meio cabuloso, vereador Miguel, João Guilherme não prestou, Gil não
prestou, Gabão não prestou, Marquinhos não presta, o Alceu Zelonca só presta
porque não está aqui entre a gente, se estivesse, aposto que ia dizer que não
prestava também, se estivesse dentro do município, não prestava, então isso é
o que o vereador Miguel cito, o prefeito Marquinhos está de parabéns, não vou
deixar de defender o prefeito quando ele estiver certo, quando estiver errado
vai para a lenha como diz o vereador Baianinho, por enquanto está fazendo a
lição de casa junto ao município de Piraquara, boa noite a todos, Deus
acompanhe cada um de vocês a suas casas.
Com a palavra vereador Mamede: Sr. presidente, estou vendo que nos
próximos dias os discursos nesta casa serão mais calorosos, mais
enfrentamentos, mas tenho que concordar com algumas situações e discordar
de outras, quando se fala do cidadão Pedrosa que agora parece um bom
moço, discordo, porque esse cidadão quando eu trouxe um projeto de uma
secretaria antidrogas no município, ele foi o primeiro que me barrou, primeiro
que disse não na minha cara, até hoje nunca mais falou comigo, acho que ele é
mal educado, agora se fala tanto também do Parque das Aguas, não podemos
esquecer do prefeito Gabão que deixou recurso e dessa casa de leis que
deixou recurso para concluir, agora dar méritos a um cidadão, não concordo,
coloquem um busto dele no parque, para homenagear um cidadão do Rio de
Janeiro, vejo que este homem foi mal educado, agora ficam dando méritos,
méritos é para os vereadores, que trabalham no município, foram eleitos da
população, méritos do Gabão que deixou recurso aplicado, um cidadão que
parecia ser o dono da obra ficava lá 24 horas por dia, ficam falando que é o
bambambã, não concordo, esse é meu ponto de vista, papagaio bom não é o
que dá o pé e repete tudo que o dono quer, é aquele que voa e consegue gritar
lá em cima e não tem as asas cortadas, seria só senhor presidente.
Com a palavra vereador Josimar: Senhores vereadores, o ditado é bacana,
vou tentar repetir, papagaio bom é o que voa, não tem a asa cortada, secretario
bom é aquele que busca recurso, secretario Pedrosa, temos informação que
tem ido a Brasília e trazido muito recurso para Piraquara, ele tem se debruçado
no Parque das Aguas, não estou defendendo ele por ser de outro estado ou
porque ele voa e busca recurso, estamos falando de méritos e deméritos, o
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Mamede elogiou os funcionários da saúde, com bastante propriedade porque
ele observou o fato, e estou falando de um fato, no Parque das Aguas teve sim
a mão do carioca Pedrosa, teve a participação de cada um dos nobres
vereadores, não vamos falar em ex-presidentes, porque fomos nós que demos
as mãos e devolvemos recurso ao executivo, mas é importante ver o agora e o
antes, o que era o parque antes? Gico foi menino, corria por ali, aquilo foi
iniciado, parou e ficou por anos, os piraquarenses passavam pela rua Barão do
Cerro Azul, olhavam aquela obra iniciada, dinheiro público enterrado, foi
determinante a gestão do prefeito Marquinhos, a união de forças para que
aquilo acontecesse, o vereador Brutus que já foi embora, disse com bastante
propriedades, o parque ficou lindo, todos sabemos disso, domingo à tarde eu
estava ali, uma coisa magnifica, tinha gente de Quatro Barras, Campina
Grande, Pinhais, São Jose, pessoas dos lugares mais longínquos que vieram
para conhecer o parque, isso sim é o orgulho para todos os piraquarenses, pro
piraquarense que veio do Rio de Janeiro, Rio Grande, norte do Paraná,
piraquarense nato, piraquarenses que elegeu o Zelonca, João Guilherme, Gil,
Gabão, Marquinhos e que vai eleger o próximo prefeito e a próxima câmara, é
importante deixar registrado, quando assumimos essa prefeitura, nos
encontramos na prefeitura de Piraquara uma dívida de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais), dívida até com a Sanepar, contas de agua da ordem de R$
1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), contas que não foram pagas,
ficaram para o piraquarense, é importante dizer que dos R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais) já pagamos mais da metade, hoje nossa dívida é de R$
9.000.000,00 (nove milhões de reais) com investimentos que foram investidos
em infraestrutura mais de R$ 33.000.000,00 (trinta milhões de reais) com a
participação desta casa, isso é recorde, já vamos inaugurar a quarta unidade
de saúde, no São Cristóvão uma unidade gigante que vai ser inaugurada em
maio, inauguramos recentemente o recanto das aguas, unidades de saúde que
respeitam os mais duros critérios com relação a saúde preventiva, não basta
dar o remédio quando o doente está morrendo, você tem que fazer a saúde
preventiva, Piraquara sai na frente, está o Hélio da saúde, secretario Maristela
em um trabalho conjunto com todos os funcionários da saúde, Piraquara
reduziu de 23% Nigth Watchs, para 8%, isso é avanço, obrigado presidente
Miguel.
Não havendo mais inscritos, agradecendo a presença de todos os senhores
que vieram, nosso 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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