CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 5ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia primeiro de setembro do ano de dois mil e
quinze, 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 Valdeci de Andrade, 2º secretario vereador
Maicon Figueiredo Faria e a presença dos demais vereadores: Adriano
Cordeiro, Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Gilmar Luis Cordeiro, José
Eugenio Huller, José Machado e Valmir Soares “Rock”. Verificada a existência
de quórum regimental com a presença de onze 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, e convidou o vereador “Baianinho” para fazer
a leitura da passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente
agradecendo a presença da imprensa, amigos e moradores, fala que a ata da
sessão anterior está publicada no Diário da Câmara e no site para
conhecimento dos vereadores. O vereador Gilmar pede correção da ata, (nome
do partido PSD). 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 de Andrade que para fazer a leitura das
publicações, ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências
recebidos pela mesa das quais terão encaminhamento regimental. Pedido do
vereador Baianinho para sintetizar e colocar os requerimentos e ofícios no Site
da casa. Lidos os requerimentos o 1º secretario pede especial atenção para os
requerimentos dos alunos.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador Pastor
Valdeci: Sr. Presidente, senhoras e senhores que compõem esta casa de leis,
autoridades que nos prestigiam esta noite, vou iniciar minha fala fazendo
alguns agradecimentos e depois vou cumprimentar porque o tempo é curto,
quero agradecer ao presidente desta casa, Josimar Froes, vereadores desta
casa, todos, aos funcionários em especial a Cibele, ao prefeito, a secretaria de
educação através da Rubia, a secretaria Loereci, professores das escolas que
deram vida ao projeto da semana municipal do legislador, iniciou se no dia
primeiro de setembro com a presença de alunos das escolas municipais pela
manhã e pela tarde, razão pela qual estou agradecendo a todos, equipe
pedagógica que mais uma vez observamos que a educação sai na frente e
mostra que tem competência e mais uma vez entendemos que ela é o caminho
para mudar nosso pais, quero agradecer a todos os professores que
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participaram deste trabalho, deram vida a este projeto que estava esquecido,
esse projeto antecipa o outro projeto de nossa autoria que institui a câmara
mirim que já foi aprovada, vamos dar vida a esse projeto também, e teremos no
futuro bons legisladores, vereadores que estarão preocupados com nossa
cidade, fiquei feliz em saber que essas crianças estão trabalhando, recebi os
requerimentos, imagine o trabalho que os professores estão fazendo, são
poucas exceções que podemos olhar um professor e dizer esse foi meu aluno,
mas no futuro teremos vários professores que vão estar felizes porque estão
educando desde o início e mostrando como funciona o trabalho do executivo,
do legislativo, elaboraram um CD falando de política muito bem feito, ficamos
felizes em saber que um projeto que podia ficar esquecido mas a educação
abraçou e trouxe esse projeto a existência, com apoio dos vereadores que
votaram, então quero agradecer a esses professores, depois vou nomear as
escolas que estão participando, mas quero convidar os vereadores, que
possam dar uma passada e conversar com esses alunos que vem aqui e
participam, vão visitar a casa e saem daqui com outra ideia, muito interessante
o que a professora Rubia colocou na sua fala ‘crianças, quando vocês saírem
daqui, falem com seus pais sobre o que ouviram, como funciona o legislativo,
pois vai ser bom na hora de votar’, seria isso, depois nas explicações pessoais
quero cumprimentar, aproveitando para fechar aqui, saudando o presidente do
PSC, capitão e todos aqueles que estiveram na festa de filiações, Leonel se
filiou, irmão do Nanico também se filiou, esse partido está interessado em
contribuir com nossa comunidade, seria só, obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente e nossos amigos internautas que
acompanham esta casa, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade
que me deu para estar aqui esta noite. Quero iniciar minha fala, agradecendo a
todos os presentes aqui, principalmente meu amigo, cidadão honorário
Fontoura e sua esposa Bela, meu amigo Rafael que se encontra, o tempo é
curto, não vou mencionar o nome de todos, mas eles estão aqui no meu
coração, é importante eles estarem aqui esta noite porque uma sessão sem
ninguém é difícil de acompanhar os projetos votados. Gostaria que nós
vereadores fossemos até o prédio ao lado, para saber o que está acontecendo,
até mesmo, as contas dos ex-prefeitos que devem ser votados nessa casa de
leis, e até então o ministério público, segundo as informações, não conseguem
notificar o ex-prefeito dessa cidade, se fosse um pobre garanto que já estaria
atrás das grades, precisamos que esses vereadores atravessem a rua e tomem
as devidas providencias, para trazer a discussão aqui em dentro, se não, vai
ficar a desejar, as contas do Sr. Gil, foram votadas sem nenhum problema, se
tivesse alguma coisa teríamos feito o que devia, quero fazer esta reivindicação
aos senhores, eu nem sei se tem algo do ex-prefeito Gabão, estamos indo ao
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terceiro ano e foi votado uma só, que foi as do Gil, tínhamos que crucificar ele
dessa cidade, será que precisávamos votar só as contas do Gil, a qual as
informações de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que estava de uma situação de
uma conta para outra, precisamos trazer essas contas, do João Guilherme e
Gabão, temos um ano e pouco para legislar dentro dessa casa, ou será que
vamos ficar sentados vendo o barco passar, e ninguém fazer nada, tem que ter
uma resposta para dentro dessa casa de leis, não estou tomando o lado
partidário, estou fazendo meu trabalho aqui dentro, para que possamos tomar
as devidas providencias e se tiver que ser punido, vai ser. Senhor presidente
quero pedir sua permissão, pois tenho um compromisso e preciso me retirar da
casa de leis, e quero desejar boa sorte a cada um desses vereadores que vão
acompanhar a sessão e votar os projetos, peço perdão, mas preciso me retirar.
Com a palavra vereador Ernani Winter: Senhor presidente, nobres
vereadores, comunidade aqui presente, boa noite a todos, gostaria de
parabenizar a iniciativa do pastor Valdeci pela semana do legislador, tive o
prazer de estar na parte da manhã e na abertura na parte da tarde,
acompanhando os alunos da Escola Manoel Eufrásio, e acompanhar a visita ao
gabinetes dos nobres vereadores, fiquei feliz em ver a compreensão que as
crianças tem sobre o poder legislativo de Piraquara, vi que eles estão dando
um grande passo em um pais que quando se fala em política muita gente vira a
cara, tanta corrupção e sacanagem, realmente tem que ir para as salas de aula
formar cidadãos que possam questionar as questões que acontecem não só no
município, no estado e também no Brasil, amanhã vou ter o maior prazer de
estar na abertura da parte da manhã com os alunos do Geraldo Casagrande,
obrigado por essa responsabilidade e estendo o convite aos demais
vereadores que vão estar na parte da manhã recebendo esses alunos.
Gostaria de registrar nesta o casa um evento que ocorreu neste último
domingo, a primeira corrida solidaria da AFECE (Associação Franciscana de
Educação ao Cidadão Especial), esta instituição juntamente com o atleta da
Vila Vicente Macedo, Vilmar, um grande incentivador da pratica do esporte em
Piraquara, juntamente com a AFECE, estiveram realizando em Piraquara uma
corrida solidaria, parceria com a prefeitura, centenas de pessoas estiveram
conhecendo um pouco mais sobre a cidade, contribuíram com essa instituição,
a diretora Maira de Oliveira esteve aqui, moradora de Piraquara, falou que
temos nessa instituição, piraquarense sendo atendidos, mais de 5.000 m² de
construção, fica o convite que os vereadores que queiram conhecer esta
intuição de tanta credibilidade, já vem ajudando o próximo desde 1967,
estiveram em Piraquara fazendo esta ação solidaria para ajudar esta
instituição, obrigado a todos que estiveram participando e aos atletas que
estiveram visitando, boa noite a todos.
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Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos os vereadores, todos os
presentes, em especial o Ari Jose, líder comunitário do Colégio Estadual Vila
Macedo, Anderson Rubens da Silva tesoureiro do PR, Rogerio membro do
PSL, Lairton Santana, Josélia do PSL, Sueli Diniz Maia, e também ao meu
assessor Henrique Mulhenhoff que é o presidente do PR, Otavio Augusto
presidente do PPS. A farra das licitações continuam, como se não bastasse o
que aconteceu com a TREID comunicação do qual, bloqueou os bens do
prefeito dessa cidade, e também da FABRO E GOMES empresa de cultura que
beneficiava uma diretora da secretaria de cultura que recebia valores próximos
a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) dessa cidade, que também foi
cerceado e tem que fazer nova licitação para atender a demanda daquela
secretaria, agora temos a farra das empresas medicas que estão sendo
contratadas por editais que ultrapassam R$ 647.000,00 (seiscentos e quarenta
e sete mil reais), a Chalon Mede que administra o posto de saúde 24hrs e
como se não bastasse agora ganha mais uma licitação nesse valor, e mais
duas empresas que uma delas ultrapassa R$ 674.000,00 (seiscentos e setenta
e quatro mil), a locação de veículos, tem os essenciais, mas temos que verificar
os custos para ver se não valeria a pena comprar os veículos, duas
ambulâncias no valor mensal de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e anual R$
213.000,00 (duzentos e treze mil reais) um Nissan versa locação por R$
1.730,00 (mil setecentos e trinta reais) por mês, anual R$ 20.760,00 (vinte mil
setecentos e sessenta reais), 17 unos vivace no valor de R$ 21.080,00 (vinte
um mil e oitenta reais) por mês, valor total anual R$ 252.000,00 (duzentos e
cinquenta e dois mil reais), duas saveiros no valor de R$ 3.400,00 (três mil e
quatrocentos reais) mensais e R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais)
no valor anual, uma s10 no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos
reais) dando um total no valor anual de R$58.800,00 (cinquenta e oito mil e
oitocentos reais), 5 ducatos de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos
reais), anual de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), um caminhão
leve no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), anual de R$ 84.000,00 (oitenta e
quatro mil reais) e mais um furgão no valor de R$ 9.400,00 (nove mil e
quatrocentos reais) mensais, dando um valor anual de R$ 112.800,00 (cento e
doze mil e oitocentos reais), total das locações R$ 1.173.168,00 (um milhão
cento e setenta e três mil cento e sessenta e oito reais), será que não
poderíamos comprar nossa própria frota de automóveis ? Ano passado, foram
mais de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em veículos, os
carros são de uma forma exagerada, 17 unos vivaci, gostaria de verificar
quanto estão gastando em combustível nessa cidade, verifiquem, vereadores e
nobres munícipes a quantidade de ofícios sendo feitos, é um absurdo e se
ultrapassa 200 ou 300 ofícios, é porque os bairros estão abandonados, mas
tem empresas ganhando muito dinheiro nessa cidade, e não só aqui como

4

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ
também em outros municípios, há o trocadilho, tem pessoas aqui dando
licitações em Pinhais e pessoas de lá dando licitação em Piraquara, e assim
vice e versa, mas estamos levantando tudo que está acontecendo de irregular
nessa cidade, e com certeza serão apurados, obrigado.
Com a palavra vereador Adriano: Boa noite senhor presidente, demais
vereadores e comunidade presente, vou pegar um pouco da fala do Gilmar,
acho que ele está correto quando cobra e é necessário a transparência, se está
sendo locado todos esses veículos, devem ter uma justificativa e também vai
se tornar público, sem dúvida são vários veículos, sabemos da necessidade,
mas tem uns que eu gostaria de averiguar juntamente, acho que é necessário e
a gestão do prefeito não vai negar mostrar onde está esses veículos e dizer
onde estão sendo utilizados. Com relação aos pedidos de parolamento,
sabemos que nossa cidade tem alguns problemas crônicos, mas evoluímos
bastante, temos que cobrar mas também temos que ver que com todas nossas
limitações nós avançamos, hoje estive no bairro Santiago e todas as nossas
ruas estão sendo paroladas, semana passada no Araçatuba foi parolado, a
prefeitura está se fazendo presente, uma coisa que observo, não estou
defendendo, mas não vejo nenhum reclamando que não está recebendo, se
está recebendo de forma indevida ou não, temos que averiguar, mas sei que as
contas da prefeitura estão em dia, não vi filas de gente desesperada para
receber, sabemos que tem falhas mas também tem méritos, o prefeito está com
as contas em dia, essa avaliação do senhor se faz necessária, e vamos tornar
público, mas gostaria de deixar este registro, se vem de outras gestões, mas
nessa eu nunca vi ninguém sentado na frente do gabinete esperando para
receber, e isso tem que ser reconhecido, algumas coisas não funcionam e
devem ser cobradas, acho que é necessária a transparência, seria isso, muito
obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade presente quero estender um boa noite ao Gico presidente do
democratas, ao Giovanni Lourusso futuro vereador, ao Boca, Antonio fiscal que
é presidente do PMDB, enfim a todos os representantes de partido que se
fazem presentes. Com relação aos ofícios, temos algumas polemicas,
andamos os 4 cantos da cidade temos que apresentar nossos requerimentos,
até para se tornar público, a partir do momento que não há requerimentos é
porque a cidade está legal, e não concordo que ela esteja, haja vista que na
sessão passada o vereador Eugenio apresentou mais de 100 requerimentos,
na semana passada esta casa leu mais de 200 requerimentos e nessa de hoje
próximo de 150, importante para que temos um momento, Vila Militar, Macedo,
Planta Suburbana, Parque das Araucárias, Jardim dos Eucaliptos, Vila Suzi,
Vila Santa Maria, temos que fazer nossa representação e dar publicidade, esta
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é uma das nossas atribuições, temos reuniões das comissões que já deram
parecer sobre contas de 2001, esta casa não conseguiu citar um ex-prefeito e
isto está travando o processo mas é inconcebível, esse cidadão é diretor de um
órgão do estado do governador Beto Richa, como não conseguimos localizar
este homem e coletar a assinatura deste cidadão, ele vai parar a cidade, 2001
e as contas estão aqui a 8 anos, precisamos votar elas, não adianta fazermos a
contenção de limpeza, devolver dinheiro pro executivo, construir prédio e deixar
alguma coisa para trás, inadmissível, está certo o vereador Baianinho nesse
quesito, judiciário ? Não sei, publica, vamos ter que votar estas contas, a
comissão de finanças e orçamento já deu o parecer dela, está concluído o
trabalho dela, não dá mais para aguentar, vamos votar, tem que trazer a mesa,
através do edital, publica, onde está esse homem? Sumiu, tem vereadores das
antigas que estão com problemas na prestação de diárias, nesta legislatura
ninguém tem esse problema, porque quando nós viajamos é com nosso
dinheiro, fomos até Blumenau para pegar experiência para a criação de um
projeto que está se concluindo agora, ainda tem uma viajem que o ministério
público não pegou, tivemos uma grande comitiva para Europa, pela prefeitura,
legalmente, mas esta casa esteve representantes na Europa filmando os alpes,
muito obrigado senhor presidente.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores e comunidade
presente eu também acho que o Gilmar quando fala de fiscalizar, e se a frota
esta gigante tem que ser visto mesmo, esse é nosso papel, e também
aproveitando eu acho que dar uma parada para pensar faz bem para todo
mundo, de repente o prefeito poderia pegar o exemplo do legislativo e construir
um prédio como essa câmara fez, para não locar tanto, imagine o quanto de
economia não iria dar, quantas calçadas dariam para fazer, muitos prédios são
locados, está na hora do Marquinhos dar uma repensada, se começasse ano
que vem fazer duas obras municipais, não vai tanto dinheiro, nos próximos
quatro anos, de repente não precisaria locar tudo que está hoje, 125 anos de
história, o único prefeito que construiu com recurso próprio foi o falecido
Antonio Zielonka, ele construiu creche, fórum, prefeitura, escola, comprou
caminhão, 12 veículos de pequeno porte, tem a revista dele, não terminou o
mandato e não deixou dívida, o prefeito Marquinhos esses dias que estávamos
na reunião se justificando, ele pagou perto dos R$ 9.000.000,00 (nove milhões
de reais) em dividas, mas explicou para nós quais foram as dividas pagas, se
elas foram boas para o contribuinte que paga o imposto, Piraquara, na história,
governadores passaram e não deram nada para nós, se não fosse o Beto
Richa colocar dinheiro em Piraquara, o que é que o Marquinhos teria feito com
recurso próprio? Ele ficou até agora pagando dívida do governo passado, e a
população fica largada, uma poeira nos bairros que ninguém aguenta, essas
locações que muitas vezes podem ser supérfluas, de repente poderia ter
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comprado um caminhão pipa para molhar a rua Francisco José de Souza,
Francisco Sbricia no bairro São Cristóvão, e outras, tem muita gente que tem
renite e sofre com essa poeira, hoje estavam as crianças do Manoel Eufrásio e
acho que temos que passar a verdade para eles, como funciona o município,
como funciona a política, essa lambança que vem do governo federal, subiu
tudo de volta, quem aguenta pagar carga tributária do jeito que paga, tanto
imposto e não vê nada, o povo não aguenta mais e Piraquara não pode seguir
esse caminho, ainda acho que o prefeito Marquinhos devia fazer um choque de
gestão e enxugar, cortar carro, para ser um exemplo de prefeito para essa
cidade, termino nas explicações pessoais.
O sr. Presidente passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario vereador
pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: todos presentes, com a
ausência do vereador Erondi Lopes e vereador Sidnei Mamede, justificadas.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
061/2015: que assim o fez, Processo 061/2015 projeto de lei 049/2015,
iniciativa vereador Gilmar Luiz Cordeiro; Dispõe sobre a instituição da
semana da leitura nas Escolas Municipais do município de Piraquara, e dá
outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente
salienta sobre as emendas e pede ao 1º secretario ler as emendas, que assim
o fez. As emendas estão em discussão: estão em votação, os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem. Emendas
aprovadas. Solicita ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O
artigo 1º está em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o 1º artigo está
aprovado. 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 049/2015. Dispões
sobre a instituição da semana da leitura nas Escolas Municipais do
município de Piraquara, e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
062/2015: que assim o fez, Processo 062/2015 projeto de lei 050/2015,
iniciativa vereador Gilmar Luiz Cordeiro; Dispõe sobre a distribuição
domiciliar dos medicamentos e materiais necessários aos procedimentos
médicos para idosos com idade superior a 60 anos previamente
cadastrados no Sistema Único de Saúde do município de Piraquara.
Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global
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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, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem, o 1º artigo está aprovado. 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 050/2015. Dispões sobre a distribuição
domiciliar dos medicamentos e materiais necessários aos procedimentos
médicos para idosos com idade superior a 60 anos previamente
cadastrados no Sistema Único de Saúde do município de Piraquara e dá
outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
102/2015: que assim o fez, Processo 102/2015 projeto de lei 085/2015,
iniciativa do vereador Josimar Froes, que dispõe sobre: Declara de utilidade
pública a Associação dos Magistrados do Paraná AMAPAR 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, os vereadores favoráveis permaneçam sentados
os contrários que se levantem, o 1º artigo está aprovado. 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 085/2015, iniciativa do vereador Josimar Froes,
que dispõe sobre: Declara de utilidade pública a Associação dos
Magistrados do Paraná AMAPAR e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
103/2015: que assim o fez, Processo 103/2015 projeto de resolução
008/2015, iniciativa mesa executiva, que dispõe sobre: Altera o parágrafo 1º
do artigo 5º da resolução 006/2012, 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, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o
1º artigo está aprovado. 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
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discussão: o projeto está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem. Aprovado em 2ª discussão o
projeto de resolução 008/2015, altera o parágrafo 1º do artigo 5º da resolução
006/2012, e dá outras providencias.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
104/2015: que assim o fez. Processo 104/2015 projeto de lei 085/2015:
Iniciativa vereador pastor Valdeci, Dispõe sobre: Concede o título de cidadão
Honorário do município de Piraquara ao Sr. Hidekazu Takayama, 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, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o
1º artigo está aprovado. 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. Projeto
de lei 085/2015 Concede o título de cidadão Honorário do município de
Piraquara ao Sr. Hidekazu Takayama.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra o
vereador José Machado: Sr. Presidente, vereadores e comunidade presente,
uma boa noite a todos, primeiramente, começando minha fala dando os
parabéns a juventude onde tivemos o vereador Rock, Eugenio e Ernani,
anunciando a juventude, primeira conferência do futuro do Brasil, onde tinha
provavelmente uns 200 jovens, parabéns ao organizador daquele evento que
foi muito bacana. Em partes vamos agradecer ao meio ambiente pela ação,
jogaram a equipe da parte de limpeza em emergência, e foi feito de imediato,
equipe da Elza, foram prontos, onde poderia carregar no caminhão pequeno,
foram cortados aqueles pinus de um metro de toco, e jogados na beirada da
rua, onde não passava carro nenhum, foi o caminhão e liberou uma parte,
temos que agradecer em partes o meio ambiente, pois tem terrenos da
prefeitura que já falei várias vezes, no Ipanema os alunos tem que andar pelo
meio da rua, o meio ambiente deve ir roçar aqueles terrenos que são da
prefeitura. Na sessão passada esteve aqui o José Carraro, não podemos falar,
porque a sessão foi meio truncada, é um rapaz que tem uma passagem muito
brilhante por Piraquara ele preserva o meio ambiente, temos um cidadão que
se diz um repórter e vem criticando município e destruindo a serra do mar onde
ele já tirou sua família quando tinha colocado ela como escudo, já retirou a sua
família de lá, deixando algumas famílias na mira da justiça, esse cara já está
pagando ao município por detonar nosso meio ambiente, ficamos triste, mas
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pelo menos está pagando um pouco do que fez na serra do mar. A respeito das
contas, já estamos a 3 anos, temos a conta do Gil e estamos querendo
contratar com todo carinho, trazer o capitão machado para podermos achar o
ex-prefeito, porque eu vejo ele todo dia, mas não achamos ele para notificar,
deve ter culpa para estar fugindo, será que é o nosso vereador que tanto
ajudamos em Piraquara, será que está colocando a mão em cima desse exprefeito, não acredito que o Beto Richa faria isso, ele já fez uma besteira de
colocar essa figura para administrar um hospital tão importante, que é o São
Roque, ficamos triste, e para começar, fizemos o pedido das informações dos
animais que sumiram no município de Piraquara, já faz mais de anos que eles
ficaram de dar a resposta sobre esses cavalos que sumiram daqui, nessa
gestão, e temos a origem dos animais e até agora não recebemos nenhuma
explicação para onde foram, vamos montar uma comitiva e vamos até o
judiciário, queremos uma explicação, ou eles publicam ou o juiz assina, ou
vamos até o advogado do cidadão, então fica aqui a indignação de toda a
população, esta câmara é transparente e precisamos votar nessas contas o
mais rápido possível, nos vereadores que estamos aqui vamos até o judiciário
e queremos uma explicação, seria isso, uma boa noite a todos.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo senhor presidente, parabenizo
o vereador Zé Machado pelas palavras, realmente está difícil achar o cidadão,
mas nós já localizamos e infelizmente ele recusa assinar esse, talvez ele esteja
em uma foto lá no palácio ou na assembleia legislativa, enfim, em horário de
expediente o que é mais grave. Avenida Jose Gilberto Egino da Costa, na
última sexta-feira um caminhão ficou atolado, pelo eixo, tivemos 15 dias sem
chuva e mesmo assim ele ficou atolado, essa via, liga a Vila Militar, na Antonio
Alceu Zielonka, ofícios tem aos montes, alguma coisa tem que ser feito
urgente. Fica até chato falar sobre a Sanepar, Rua Fortaleza esquina com a
Rua Recife, a empresa prestadora de serviços da Sanepar foi até o local, falei
nessa tribuna por diversas vezes, foram e deixaram as ruas esburacadas,
agora com esse sol eles colocaram uma pedra 4ª, afundou tudo, morador diz
que vai processar para pagar o carro que quebrou, o que a gente faz? Disse a
esse cidadão que se ele quiser eu o encaminho a fazer o processo legal, que é
processar a prefeitura, vários requerimentos a respeito daquilo ali, Rua Goiânia
esquina com a Manaus tem esgoto vazando a 15 dias, solicitamos a presença
da Sanepar, estatal mista mais relapsa do nosso estado, até agora nada,
emenda constitucional das aguas, artigo 26 da nossa constituição do estado,
R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) por ano, já ultrapassa R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais) em créditos junto a essa empresa e nós
não conseguimos cobrar, contrato de concessão vencido a quase 6 anos,
estamos no plano municipal de saneamento básico, e o plano das vias urbanas
do nosso município? A rua Vitor Scarante vai ser mudado, como vi uma
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mensagem, deveria ser feito uma audiência pública para verificar se aquele
sentido que estão propondo é o mais correto, porque vamos sair da Rua Barão,
sentido a delegacia, não concordo, você está na sua casa na Vitor Scarante e
precisa ir lá pra linha do trem, tem que dar uma volta gigante para conseguir
atingir o seu objetivo, enquanto eu tenho uma lei que autoriza o executivo a
regulamentar o estacionamento de veículos automotores nas vias que são
itinerárias de ônibus, poderíamos aproveitar essa lei, onde é itinerário de
ônibus podemos estacionar só de um lado, junho de agosto, está aqui a
assinatura de nosso prefeito, nenhuma via com itinerário de ônibus foi marcado
a lateral que é proibido estacionar, na Vila Macedo, a rua Cuiabá, Fortaleza,
Manaus e Maceió, os motoristas não conseguem trafegar principalmente nos
finais de semana, Av. Das Palmeiras no Santa Monica, varias do Guarituba, a
lei já existe basta ser cumprida, do que adianta nosso trabalho ?. Hoje dia
primeiro de setembro de dois mil e quinze, oito anos da minha união perante
Deus, com a minha esposa, Bernadete Brand Soares minha guerreira que está
sempre junto, atravessamos momentos difíceis como o falecimento do meu pai
e da minha mãe, quero render homenagens a esta parceria que esteve por
várias vezes, e por conta da nossa bebe que cresceu um pouco, ela não
consegue mais se fazer presente, quero mostrar meu carinho, admiração e
parceria, porque sem esta mulher do meu lado, eu não estaria hoje aqui, é uma
homenagem justa a patroa, ela que manda lá em casa, boa noite a todos, que
Deus nos ilumine e de muita saúde e paz.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, senhores vereadores,
eu gostaria de pegar um gancho da fala do Rock, é um assunto importante
sobre a questão dos nossos projetos, já ganhei um prêmio por ter elaborado
bastante projetos, lembro que fizemos mais uma outra leva de projetos e
ganhamos outro prêmio, e na verdade esses projetos acabam morrendo na
casca, se não é o prefeito, junto com a educação abraçar e dar vida a ele, seria
mais um projeto falho, fizemos outro que foi aprovado nessa casa que é o
armazém da família e do jeito que está ali pode ser feito uma parceria com
Curitiba ou Pinhais, que necessariamente precisa montar a estrutura nessa
cidade, o projeto existe mas não tem a execução, entre outros projetos que
elaboramos mas não foi colocado em pratica, por questões, mas é o nosso
papel independente se vão cair na graça do executivo ou não, precisamos
fazer do mesmo jeito, ficamos indignado porque é a fama de podermos
contribuir com o executivo, o reaproveitamento de aguas pluviais é um projeto
que apresentamos, gastamos tempo elaborando, outros projetos que estão
enrolados porque chegou à conclusão que não é competência do vereador
legislar sobre isso, basta pegar o regimento interno, a lei orgânica, está lá, o
projeto que foi elaborado gastei tempo estudando, olhando, para verificar isso,
uma é a questão que regulamenta o horário de carga e descarga no município,
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uma das crianças colocou no papel outra é aquela que regulamenta o
estacionamento de carros pesados em lugares estreitos, outro é o que
regulamenta o embarque e desembarque de crianças na escola que muitas
vezes correm perigo porque não respeitam a hora que o pai leva a criança,
então você fica olhando essas coisas e fica pensando, o pessoal fala que
vereador não faz nada, não sei o que tem na cabeça dessas pessoas, enfim,
falando isso porque temos vários projetos, só eu tenho mais de 50 projetos de
leis aprovados e o que está sendo executado desses projetos, é triste mas é a
realidade, queria pegar o gancho mas quero ainda tentar relatar na sequencia
que as crianças forem vindo, vamos ler os nomes, quero deixar inserido na ata
a nossa gratidão as professoras do Manoel Eufrásio, Monica do Rosário, Telma
Maria Pires, Simone Rosa, que estiveram aqui pela manhã no dia primeiro com
90 crianças, professora Rosa do Manoel Eufrásio e a professora Juliana
Guimarães também do Manoel Eufrásio que estiveram à tarde com 60
crianças, hoje tivemos a professora Ana Lucia Barão Roman da Isaque Victor
Ferreira, professora Silvia de Oliveira do Geraldo Casagrande, professora
Vanda Nogueira do Geraldo Casagrande e professora Andreia Cordeiro
Zaramela do Geraldo Casagrande com 120 crianças, a tarde professora Ana
Lucia Barão Roman da Isaque Victor Ferreira, professora Silvia de Oliveira do
Geraldo Casagrande, então queremos deixar a gratidão a esses professores
que trabalharam recentemente mais de 2 meses nessa questão, parabeniza-los
pelo trabalho, e aos demais vamos ler na sequência, seria isso, boa noite a
todos.
Com a palavra vereador Gilmar: O nobre vereador Miguel comentou sobre o
choque de gestão, já passou da hora do executivo municipal dessa cidade se
preocupar com a cidade como um todo e efetivamente como já disse lá atrás,
uma vez fiz um desafio ao prefeito, exonera metade dos assessores e emprega
esse dinheiro na cidade, que você vai melhorar sua capacidade de
administração, hoje temos em torno de 130 comissionados nessa cidade que
leva uma média de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), os comissionados
mês levam da cidade de Piraquara R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois
mil reais), anual R$ 5.184.000,00 (cinco milhões cento e oitenta e quatro mil
reais) é tudo isso com 130 pessoas, se fossemos empregar em asfalto daria
uma média de 5km de asfalto por ano, dariam 20km no final do mandato e não
precisaríamos fazer empréstimo do estado para depois endividar a cidade de
Piraquara que está com a sua capacidade de endividamento já elevada e que
nas próximas sessões vou trazer essa capacidade, é obvio que não se atrasa
empreiteira nessa cidade porque ela é a cidade dos contratos, empresas que
estão ganhando licitações aqui, é obvio que nenhum empreiteiro vai reclamar
que não está recebendo porque temos inúmeras situações, se não, nem
teríamos hoje os bens do prefeito bloqueados a mais de 3 meses, se o prefeito
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tem os bens bloqueados pela justiça é porque tem problema, lembram da
decoração de natal ? Quando fiz a denúncia, o que acontecia era que a
empresa justificou como emergencial, esqueceu que o natal já existe a mais de
dois mil anos, tem várias pessoas magoadas na cidade, e estão perdendo os
seus salários, não sou contra, sou contra essa forma de tratar a coisa pública
sem o zelo devido, fazer a coisa certa, o que não Estácio fazendo, o prefeito
não tem coragem de fazer choque de gestão porque acha que domina essa
cidade como imperador, vai aos cantos dizendo que está a mais de 100 anos
nessa cidade, vamos romper esse elo ano que vem, a cidade não aguenta
mais, vá na Vila Macedo, Militar, bairros abandonados e querem me esmagar
por ser vereador de oposição, não façam as obras do bairro e vão receber o
troco nas urnas, quero ver caminhar nos bairros o ano que vem sem ter as
obras, passar uma máquina até pode ser, mas não atendem as emergências
dessa cidade, não temos remédio nos postos mas temos carros alugados,
temos comissionados, pagamos anualmente R$ 9.052.000,00 (nove milhões e
cinquenta e dois mil reais), é um absurdo, uma cidade maltratada, não temos
um caminhão pipa, porque não alugaram para diminuir o pó dos bairros,
sabemos também de caminhões alugados para favores políticos nessa cidade,
já temos os nomes, as placas, os laranjas e estaremos fazendo as devidas
denúncias ao ministério público, a verdade é que temos que acabar com as
farras, temos que fazer nosso papel, esta casa de leis fez seu papel através da
minha administração, do Erondi, e do senhor até o momento, espero que essa
casa seja o exemplo, mas vejo que nunca vai ser porque não encontramos o
executivo nem caminhando nas ruas, tem rua que não vai conseguir caminhar,
e ele vai ter que se fantasiar. Obrigado
Não havendo mais vereadores escritos, agradecendo a presença de cada um
dos senhores, da Bia e do Fabio que nos trouxeram uma situação hoje, muito
obrigado pela preocupação de vocês com relação ao que trouxeram, e não
pensando em vocês, mas sim na comunidade como um todo, muito obrigado a
cada um dos senhores, declaro encerrada a sessão e agradecendo também ao
pessoal que nos assistiram pela internet, temos centenas de pessoas
conectadas nos assistindo online. Boa noite a todos, muito obrigado. Para
constar _______________________________ eu (Luiz Antonio Massuchetto)
lavrei a presente ata.
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