CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 6ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia oito 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: Edson Manoel
“Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luís Cordeiro, José Eugênio
Huller, José Machado, Sidnei César Mamede e Valmir Soares “Rock”. Verificada
a existência de quórum regimental com a presença de doze vereadores
membros da casa, o Sr. Presidente invoca as benções de Deus, declarou aberta
a sessão, convocada na forma do regimento interno. Após informou que a
sessão será transmitida ao vivo pela internet, e convidou o vereador “Baianinho”
para fazer a leitura da passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente
agradecendo a presença de todos, amigos e moradores, 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. O Sr. Presidente
lembra que na sessão de hoje tem a sua pauta registrada no Site da Câmara, do
que os vereadores irão votar na data de hoje, para conhecimentos dos
internautas e dos presentes.
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. Lido os
requerimentos o 1º secretario salienta sobre os ofícios escritos pelos alunos de
Piraquara que fizeram as visitações na câmara. o Sr. Presidente agradece a
presença dos professores e apresenta um resumo do passo a passo do processo
das contas do ex prefeito João Guilherme Ribas Martins.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador Zé
Machado: Sr. Presidente, vereadores, comunidade aqui presente, uma boa noite
a todos, agradeço ao Jessé, ao cidadão honorário junto com o cunhado Fontoura,
obrigado pela presença e aos professores e demais presentes. É meio chato
quem vê as redes sociais, o jornalista que aqui está, temos todo o respeito a
você, nós não fizemos uma denúncia dessa casa de leis, sobre a serra do mar,
onde foi desmatada e quem conhece e usa, somos nós, por causa da água, mas
tem um cidadão que está criticando a esse vereador e não a comissão de
vereadores que foi até a serra do mar junto com a defesa civil, chamando esses
vereadores de bêbados, mas eu nunca fui preso por embriaguez no volante, a
minha ficha, vocês estão vendo alguma coisa ? Ninguém está vendo, esse xerox
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de repórter está criticando esses vereadores junto com a comunidade da serra
do mar, dizendo que esse vereador bloqueou a serra do mar e ninguém pode
construir na Santa Maria do Tirol e não é, fomos na Serra da Melancia, onde
destruíram, onde esse covarde vem criticar esse vereador de ficha limpa, se
quiserem descobrir, minha mãe é a Mercedes Machado, levantem o nome dela
e vejam minha ficha, e então procurem a mãe do xerox de repórter e descubram
a ficha dele, é a justiça que está falando, não fui preso por correr risco de matar
pessoas, não estuprei ninguém, e até estou com medo dessa figura que até quer
faltar com respeito a gente, não sou eu que estou falando, me desculpem vocês
que recebem uma figura dessas para fazer reportagem nas suas casas, vocês
tem filhos, esposas, estão correndo risco, não sei se esse cara está se
apaixonando por mim, mas estou ficando preocupado, não dá tempo de falar, o
homem que invadiu a serra do mar, pagou R$ 1.556,00 (mil quinhentos e
cinquenta e seis reais), ele pagou porque deve, termino nas explicações
pessoais.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo senhor presidente, muito boa
noite, estendo meus cumprimentos a todos dessa casa, a população presente,
internautas, imprensa, Sr. Reinaldo Medeiros está representando ao pan e a
associação de moradores da Planta Deodoro, enfim, a todos os piraquarenses.
Meu irmão José Machado, não se preocupe com esse tipo de gente, pessoas
que arrancam a camisa em via pública para ofender a honra de um vereador
nobre como o pastor Valdeci não merece a menor consideração, apesar da
ideologia de gênero, minha honra jamais será atingida por um cidadão desse,
onde está o registro na classe trabalhadora que esse cidadão se denomina
repórter da cidade de Piraquara, mas em algum local existe a inscrição do ramo
da comunicação? Não se deve levar em consideração um cidadão que está
respondendo vários processos, estupro, embriaguez, ele não vai estuprar nossa
honra, ele quer tirar a cadeira de qualquer um aqui, mas vá trabalhar como todos
aqui fizemos, mas não se preocupe com isso Zé Machado, sua honra é muito
maior do que isso, e também não tenha medo fisicamente, ele não vai fazer nada
porque não é maluco. Quero agradecer aos vereadores Maicon, Zé Machado,
Pastor Valdecir, que junto com o vereador Gilmar e a minha pessoa pudemos
solicitar melhorias na Vila Macedo e Militar, acredito que agora com o asfalto
anunciado na Francisco Sbrissia, o vereador se encontra bem tranquilo,
parabéns, e agradeço pela união, não é possível que a Vila Macedo e Militar não
seja contemplada com uma recuperação de ruas, está intransitável, parabéns
pela sua colocação e por somar com os demais vereadores, representamos os
4 cantos da cidade, moro 31 anos no bairro Vila Macedo e já tenho próximo de
uns 300 requerimentos em relação a todas as ruas daquele bairro, a José
Gilberto Egino da Costa que liga a Av. Brasília na Prefeito Antônio Alceu Zielonka
que é a ligação entre Piraquara e Quatro Barras, merece cuidado, na sessão
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passada falei que um caminhão ficou atolado em pleno seco, a rua está
afundando assim como a Rua Fortaleza e várias outras ruas, não é nenhuma
crítica e sim um pedido de socorro para nossas ruas que se encontram de forma
intransitável. Foi feriado hoje aqui em Piraquara? Não, mas porque nossos
ônibus transitaram em horário de feriado, porque nossa comunidade que
trabalha em Colombo, São Jose, Pinhais e outras localidades tiveram que
obedecer o horário da capital, a concessionaria de transporte público tem que
rever, se é feriado em Curitiba mas em Piraquara e nos vizinhos não foi, a
população não pode sofrer, já tivemos um feriado prolongado e então eles
emendam com o feriado de Curitiba e quem paga é nossa população por não ter
um transporte digno para ir até seu serviço, alguns perderam o dia de serviço
porque ao chegar na empresa 15 minutos atrasados, não puderam bater o cartão
e tiveram que voltar, ficamos indignado, temos a questão do ex-prefeito temos
que ir ao ministério público, publicar em edital e votar as contas, aquele se sentir
prejudicado, esse mesmo que esteve envolvido com aquele imbróglio dos
cavalos, esteve condenado e teve que pagar assim como esse repórter está
pagando, invadiram a serra do mar, parque nacional do marumbi patrimônio da
nação, muito obrigado Sr. Presidente.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Senhor presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, boa noite a todos, quero primeiro agradecer
a Deus por ter me dado mais uma oportunidade aqui esta noite. Essa casa está
tendo uma transparência, apresentando todos os planos legais para que sejam
conduzidas as contas do ex-prefeito dessa cidade, para ser votado, quero dar os
parabéns ao presidente e ao procurador dessa casa, mas isso não me convence,
no dia 10 de agosto as 18 horas e 36 minutos foi encaminhado pro Sr. Renato
Fugimoto, técnico jurídico, já se passou praticamente 30 dias, e esse cidadão
mora na frente do fórum praticamente, o cidadão João Guilherme Ribas Martins
é diretor do São Roque, e todo mundo conhece, eu fico revoltado porque esse
oficial de justiça não encontra o cidadão, tem uma certa intimidade com o
governo do estado, se esta situação não for resolvida, vou buscar informação se
ele ainda é diretor lá, e se for vamos pedir a exoneração, ele tem que ser
encontrado no trabalho dele, funcionário público ganha R$ 10.000,00 (dez mil
reais) e não se encontra no trabalho, porque se o oficial de justiça não encontra
ele, é por causa disso que essa cidade não vai para frente, não estou criticando
o ministério público mas sim informando o endereço de trabalho desse cidadão,
se eu não estiver equivocado ele ainda se encontra no quadro do governo do
estado, vou buscar essas informações e trazer a essa casa, depois vou
atravessar a rua e ir até o ministério público, e vou dizer que se eles não
encontrarem esse cidadão, vamos ter que pedir a exoneração, porque ganhar
R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não trabalhar, assim Piraquara não vai para frente
mesmo, isso serve de exemplo, as contas do Sr. Gil foram votadas e ele foi
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encontrado no endereço, agora precisamos trazer as contas do Gabão para cá
também, gostaria que a comissão de finanças tomasse os devidos cuidados e
trazer as contas dele nessa casa, não é só a do João pois falta a do Gabão, eu
quero mostrar porque estou aqui, sou pago para isso, e deve ser executado e
julgado as contas deles, votados nessa casa e doa a quem doer.
Com a palavra vereador pastor Valdecir: Sr. Presidente, vereadores, senhoras
e senhores que compõem a casa, quero dar um parecer sobre nossos
requerimentos, aquele dia sugerimos que fosse mexido no regimento, mas se
tiver que mexer no requerimento, então só na primeira parte porque ele é um
instrumento de trabalho nosso, não importa quantos seja realizado, temos que
lermos, mostra onde ganhamos, onde fomos e o que estamos fazendo, se nós
maquiarmos, vamos deixar de apresentar nosso trabalho. Gostaria de
parabenizar todos os professores dessas escolas que vem dirigindo o trabalho
da semana do legislador, vem informando as crianças e trabalhando com elas,
vimos hoje a dedicação das crianças e como estão vivendo esse momento de
conhecer o legislativo, vai ser bom para quando implantarmos a câmara mirim
porque vamos ter 13 vereadores mirins que vão estar exercendo as mesmas
funções das nossas com regimento interno, estatuto e vai dar a condição dos
professores e alunos trazerem instrumentos para que possamos elaborar
requerimentos e projetos que vão ajudar com a comunidade, gostaria de
agradecer aos vereadores que não tem outro compromisso, que se puderem
8:30 da manhã e as 2:00 da tarde os vereadores que possam chegar aqui um
pouco para conversar com eles, pois eles vieram com uma listinha para fazer
perguntas interessantes, embora eu tenha dito para eles que se não nos
encontrasse nos gabinetes é porque as vezes temos reuniões com o prefeito, e
outros serviços fora do gabinete, mas eles podem ir até o hall dos vereadores e
eles vão conhecer todos dessa casa, então peço aos vereadores que puderem
dar uma descida aqui, o vereador Ernani vai estar fazendo a abertura, tem uma
reunião em Curitiba de manhã, mas ele vai estar fazendo essa parte, quem puder
vir dar um oi para criançada, vai ser muito bom valorizar o trabalho deles e dos
professores, quando eles fizeram essa ideia, estão nos ajudando a levar nosso
trabalho para fora, temos que valorizar também os professores, diretores, até
hoje de manhã tivemos a presença da diretora Regina, isso é muito bom. Mas
em relação a esse cidadão, Zé Machado sabe, quem planta, colhe, então Zé não
perca tempo com esse indivíduo, se tem uma fixa criminal desse tamanho é
melhor deixar quieto, entregar na mão de Deus, são pessoas que tentam
provocar mas creio que Deus nos deu a graça, pois somos muito maior que isso,
então se um camarada tem uma fixa criminal desse tamanho, é melhor tomar
cuidado mesmo, é bom se prevenir, seria isso, obrigado.
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Com a palavra vereador Mamede: Boa noite Sr. Presidente, vereadores,
comunidade aqui, futuros pré – candidatos. Mas hoje trago uma notícia não muito
boa, pela manhã encontrei uma equipe da Viture Zen, no Guarituba, a que faz a
obra do parque e me alegrei em ver uma equipe grande se instalando, mas
quando passei novamente na hora do almoço, a equipe tinha se retirado do
Guarituba, isso é sinal que não tem nenhuma expectativa que vão continuar as
obras do parque, vem acontecendo isso em um momento tão difícil para
comunidade do Guarituba, principalmente na Rua das Andorinhas, buracos
enormes, barro, lama e a comunidade tem sofrido, principalmente na região da
Rua Herbert Trapp, sabemos que pela demolição do almoxarifado do escritório
da Viture Zen então não temos nenhuma expectativa que ela irá retornar para
concluir as obras do parque no Guarituba, fico imaginando as outras obras que
estavam na promessa, não sei se ira sair, nosso município tem uma situação que
as coisas não vão, mas as sacanagens, denúncias e acordos vão bem, hoje
vereador é vitrine para alguns que se encontram nesse município, pessoas que
não tem o que fazer, pessoas que vem tentando denegrir a imagem do vereador
pelo trabalho que tem desenvolvido através desse município, mais uma vez
Piraquara fica na estaca zero, não acontece nada, pedimos por gentileza que
encaminhem o oficio ao secretário de obras para a Rua das Andorinhas, já que
a empresa não irá mais concluir, o acordo não deu certo, mas a rua não tem
como passar, a própria Rua Gerhad Von Scheidt precisa ser arrumada, aquela
região como um todo precisa ser feita algumas frenagens, vemos empenho do
secretário, trabalhando, algumas limpezas de valeta, saibro, material nas ruas,
mas ainda falta muito, é lamentável hoje que a empresa nos deixou,
desmontando toda sua logística que tinha no bairro do Guarituba, seria só, uma
boa noite, obrigado.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todas e todos presentes,
vereadores. Em relação a prestação de contas do ex-prefeito João Guilherme,
não vejo dificuldade em encontrá-lo constantemente é visto em cerimonias com
o atual prefeito Marcos, as redes sociais esses dias demostraram ele na
assembleia legislativa, anda junto com o prefeito, é só marcar uma sessão com
eles e com certeza vai pegá-lo. Alguns dias atrás, fiz uma denúncia em relação
ao programa ESF, relativo a estratégia da saúde da família, programa que tinha
uma unidade nessa cidade no pronto atendimento 24hrs que está sendo
construído na Rodovia João Leopoldo Jacomel, como se tem uma unidade de
atendimento a saúde da família em um posto que nem foi construído, fui atrás
dos dados junto com o vereador Mamede para verificar se a cidade recebeu
recurso para atendimento de usuários em um posto de saúde que nem foi
inaugurado, então me veio a suspeita que o posto está com pessoas lotadas e
recebendo desde 2013 porem nunca foi inaugurado, fiz uma denúncia junto ao
ministério público e foi acatada porque o promotor também acha que as coisas
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não estão indo de forma correta naquele posto que nem foi inaugurado, porem
tem funcionários lotados, naquela ocasião falamos sobre os cargos
comissionados dessa prefeitura que são intensos, muitos comissionados e
alguns não tem nem o que fazer em seus setores, levantei a planilha de atividade
de cada um dos cargos comissionados e fomos atrás para ver o que eles faziam
e mais um inquérito no ministério público, promotor também acatou mais uma
situação referente aos cargos comissionados relativos a prefeitura, a mesma
coisa em relação aquelas lombadas do Laranjeiras que estão dando um caos na
cidade, e pro lado do Guarituba também, fomos verificar de quem era a
responsabilidade e ambos são culpados, DR e prefeitura de Piraquara, quem
implantou foi a prefeitura através da secretaria de obras, colocou uma lombada
sem as planilhas técnicas legais e sem autorização do departamento de estradas
e rodagens do estado do Paraná, e ambos se omitiram, tudo isso denúncias
minhas, 3 fora as outras que estão vindo, fora os bloqueios bancários que o atual
prefeito tem em suas contas, as coisas nessa cidade estão difíceis, continuo nas
explicações pessoais, obrigado.
Com a palavra vereador Ernani: Boa noite senhor Presidente, nobres
vereadores, comunidade aqui presente, a todos que nos acompanham em casa.
Gostaria de parabenizar a iniciativa do Pastor Valdeci, que é o projeto de lei da
semana do legislador, estive em quase todas, mas as que eu vim eu tive como
prestigiar a alegria das crianças que estiveram aqui, é um momento impar da
política do nosso pais, mas é importante incentivar nossos jovens sobre o gosto
da vida pública, assim como eu que venho do movimento estudantil, vejo a
importância de incentivar as nossas crianças e jovens a vida pública e política
na cidade, agradeço a todos que estão envolvidos, aos professores, funcionários,
alunos, secretaria de educação pela viabilidade do projeto, nada adianta criar
projetos e eles não ter viabilidade, mas a secretaria abraçou essa causa e é por
isso que ele está dando frutos, na semana passada e nessa também. Quero
agradecer a secretaria de cultura e esportes e a secretaria de educação pela
organização do desfile cívico na última sexta-feira (4), a um dia antes o desfile
estava para ser cancelado por causa do tempo, mas tivemos o privilégio do dia
seguinte ter um tempo bom e o desfile aconteceu como em diversas cidades do
Brasil fizemos no dia 4, o desfile que foi cobrado por nós nos primeiros meses
da gestão do Marquinhos aqui na câmara em uma reunião de secretários, não
vinha acontecendo desde o tempo da gripe suína, os anos foram passando e os
desfiles não aconteciam mas o Marquinhos resgatou novamente. Quero hoje
ressaltar minha indignação pela agencia bancaria ITAU de Piraquara, hoje foi
feriado em Curitiba, ontem em Piraquara também, mas hoje as pessoas que
foram utilizar a agencia demoraram mais de 2 horas e 30 minutos para serem
atendidos, é uma falta de respeito com nossa cidade que paga os impostos, o
vereador Zé Machado tem um projeto de lei que institui os biombos nas agencias
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bancarias, visitando o Banco do Brasil, Bradesco e Caixa, eles fizeram, mas no
ITAU não tem, nem senhas, nem cadeiras, vou conversar com a prefeitura, com
o setor responsável dos fiscais para que vá ver com o gerente da agencia de
Piraquara para que respeite um pouco mais os moradores e venha respeitar as
leis, se outros bancos implantaram porque o ITAU não implanta, não é somente
nos feriados, dias uteis também não tem nem como pegar a senha porque não
sei se Piraquara é 25 ou 30 minutos para que seja cumprido isso, se exceder
você pode ir até no próprio caixa pegar o visto e ir ao fórum, notificar o banco e
ganhar um dinheiro em relação a isso, mas não tem como porque não tem senha
lá, fica aqui minha indignação, obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, eu estou chateado porque essa casa de leis deve trabalhar
independente, deve votar nos projetos que vem de encontro a sociedade, para
trazer melhorias ao contribuinte e colocar nossa cidade dentro do limite, mas
hoje veio dois vetos do prefeito, da qual eu tenho a assinatura de todos os
vereadores em uma emenda da qual fizemos, é para construir e ampliar a
unidade de saúde no bairro Guarituba, adequar para atendimento 24hrs, já tem
as unidades, o vereador dentro da constituição tem 1,2% do orçamento para
trabalhar nas emendas, desse 1.2% daria para nos legisladores colocar uma
margem minúscula de efeito orçamentário da qual fizemos e essa margem é
aproximadamente R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), para
que nos mostrássemos a comunidade do Guarituba que hoje é grande, da qual
precisa de atendimento, colocamos uma emenda coletiva de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) diminuindo a fatia financeira para deixar bem à vontade o
poder executivo da qual manda o veto, esse de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) está praticamente em 4 parcelas, nem usamos o que é direito dos nobres
legisladores, o que me deixou triste é que esse veto poderia ter algum erro, sim,
mas o segundo veto, é vetar a legalidade garantida pela constituição federal que
é 1.2% do orçamento que a constituição nos garante, como nós legisladores
vamos votar contra a constituição e contra uma garantia nossa, não consigo
entender isso, o prefeito Marquinhos quando mandou veto deve ter falhado no
setor jurídico, por isso, está ali a apreciação do vereador Eugênio, pastor Valdecir,
Ernani, porque passa por responsabilidade da comissão de justiça e redação da
casa pra depois votar o veto, por isso passei o entendimento com eles, e não
acredito que a comissão deles, vão contra a constituição e contra a comunidade
do Guarituba, nós somos todos piraquarenses e temos que dar o direito para
cada um dentro das nossas limitações, espero que a comissão de justiça e
redação assine o documento agora, se não for assinado o documento, vou pedir
aos pares, vereadores, e comissão de finanças composta pelo Rock e Gilmar,
para que possamos pedir vista do processo, saio daqui vou lá para a votação
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acreditando que foi assinado o papel para que mantenhamos a emenda e
derrube o veto, seria só, 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 Adriano Cordeiro, justificada.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo 098/2015:
que assim o fez, Processo 098/2015, iniciativa do executivo municipal, que
dispõe sobre: Veto total a emenda aditiva constante no anexo 1 do projeto
de lei nº033/2015 processo 045/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração das leis orçamentarias para o exercício financeiro de 2016; Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação
secreta discussão única: o Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a
leitura do veto, que assim o fez. O veto está em discussão, está em votação, os
vereadores se retiram e votam com os votos na urna aferida na frente de todos.
O veto está rejeitado com os votos contados 2 a favor e 10 contra.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo 099/2015:
que assim o fez, Processo 099/2015, iniciativa do executivo municipal, que
dispõe sobre: Veto total a emenda aditiva constante no anexo 1 do projeto
de lei nº034/2015 processo 046/2015, que altera o dispositivo da lei municipal
1317/2013 do plano plurianual 2014/2017; Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global votação secreta discussão única: o Sr.
Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do veto, que assim o fez. o
veto está em discussão, está em votação, os vereadores se retiram e votam com
os votos na urna aferida na frente de todos. O veto está rejeitado com os votos
contados 2 a favor e 10 contra.
´ O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
105/2015: que assim o fez, Processo 105/2015 projeto de lei 087/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Altera a execução do
Artigo 1º da Lei municipal 319 de 20 de agosto de 1997 e dá outras
providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão
global votação simbólica maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente: 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 o projeto de lei 087/2015. Altera a redação do
Artigo 1º da Lei municipal 319 de 20 de agosto de 1997 e dá outras
providencias.
´ O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
107/2015: que assim o fez, Processo 107/2015 projeto de lei 089/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza o chefe do
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poder executivo municipal a doar ao estado do Paraná uma Área especifica,
e dá outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação simbólica maioria simples 1ª discussão:
o Sr. Presidente: 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 resolução 008/2015.: Autoriza o
chefe do poder executivo municipal a doar ao estado do Paraná uma Área
especifica, e dá outras providencias.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo 111/2015:
que assim o fez. Processo 111/2015 projeto de lei 093/2015: Iniciativa vereador
Ernani Winter, Dispõe sobre: Concede o título de cidadão benemérito do
município de Piraquara ao Sr. Paulo Roberto Lourenço, parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global votação simbólica maioria
simples 1ª discussão: o Sr. Presidente. O projeto está em discussão: o projeto
está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários
que se levantem. Aprovado em 1ª discussão. Projeto de lei 093/2015
Concede o título de cidadão benemérito do município de Piraquara ao Sr.
Paulo Roberto Lourenço.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra o vereador
Rock: Sr. Presidente, nobres vereadores, nesse momento quero estender meu
boa noite a minha família que se encontra na Vila Macedo e está online nos
acompanhando. No domingo pela manhã um jovem ao praticar skate, acabou se
acidentando na Rua Maceió, próximo ao número 22 na Vila Vicente Macedo, nos
apresentamos uma sugestão para que seja instalada uma pista de skate naquele
bairro e fomos contemplados com essa pista, ocorre que o governo federal
atrasou os repasses e hoje só se encontra a placa que já está vencendo, deveria
estar quase inaugurando, uma simples pista e o governo não conseguiu repassar,
um jovem acredito que seja Gabriel, está em coma no hospital, bateu a cabeça
no asfalto porque não temos outro espaço de lazer naquele bairro, isso me deixa
indignado, até quando vamos passar por isso? Um jovem praticando um esporte
saudável quase perde a vida, em momento passado nós tivemos um óbito na
Rua Fortaleza, temos que pedir urgência nessas obras e na abertura da Rua
Cuiabá que vai ligar a Salvador, para dar uma condição de transito melhor, a Rua
Fortaleza onde eu e minha família moramos, foi destroçada pela Sanepar, estou
mudando de assunto porque a Sanepar que uma criança agora na semana do
legislador, fez uma pergunta, porque não a contrapartida? Que está garantida no
artigo 26 da constituição do estado, emenda parlamentar do dep. Estadual
Nélson Justos, R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) por ano deveria
vir aos cofres do nosso município, mas vem só R$ 83.000,00 (oitenta e três mil
reais) mensais, temos mais de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) do
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governo do estado, em contrapartida da Sanepar que vem e destroça nossas
ruas, abandonam e vão embora, estão pedindo para que façamos a economia
da agua, como vou economizar se sou obrigado a pagar dez metros cúbicos?
Estão incentivando nós a gastar mais e não economizar, se eu gastar um metro
tenho que pagar por um metro, dois por dois, se eu não gastar nada deve vir
zerada, tem uma incoerência nessa estatal mista mais relapsa da história do
Paraná. Na semana do legislador, tenho grande orgulho de ser convidado, quero
lhe agradecer, participei uma tarde recebendo os alunos da escola Geraldo
Casagrande e Isaac, maravilhoso o carinho das crianças e as perguntas ‘Porque
tantos cães de rua? Porque tanto lixo na rua ?’ Tive o prazer em responder, não
existem cães de rua, eles saem de dentro de nossas casas, os responsáveis
somos nós e estamos transferindo-a ao poder público, um animal que tem dor,
frio, fome, sede, mas quem coloca na rua somos nós, falamos também sobre o
lixo, temos a coleta seletiva, regular, 5 vezes por semana em todos os bairros, e
mesmo assim as ruas estão cheias de lixo, mas quem joga lá somos nós, então
quero parabenizar o pastor Valdecir pelo projeto, brilhante a participação da
secretaria Loireci e quando falo dela, falo também de toda a secretaria de
educação, prefeito Marquinhos, sem as crianças e o intercambio não teríamos o
projeto, esse sucesso, tenho certeza que os frutos vamos colher no futuro
quando esses jovens tomar acentos nessas cadeiras e participarem da política
verdadeira e não da mafiosa que estamos vendo, se os bons não tomarem
acento, os do mal viram, temos uma série de situações para falar mas o tempo
é curto, que Deus nos ilumine e proteja, obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores
e comunidade presente, quero agradecer meu querido cidadão honorário
Fontoura e sua esposa Bela, e também ao Rafael mais conhecido como boca, e
aos demais que estavam aqui, Jessé, Luizão, todos presentes aqui. Acredito que
Zé Machado, causou espanto a muita gente nessa cidade, esses vereadores
foram embora por causa que ficaram com medo do estupro, mas quero dizer que
a iniciativa do pastor Valdeci é de grande valia, sobre a câmara mirim, a iniciativa
desse vereador junto com a secretaria de educação e com o prefeito, ensina
pessoas de bem, pessoas que tem lealdade e capacidade a um dia disputar uma
vaga para o legislativo ou executivo, pessoas que não trazem maldade no
coração e não querem entrar aqui a qualquer custo, o voto tem que ser
conquistado e não comprado, só existem duas formas de conquistar o voto nessa
cidade, existe o voto comprado e o ganhando, a qual tentei 4 vezes ser vereador
dessa cidade, mas sempre pedindo o voto, temos que ensinar a pedir o voto e
não comprar, por causa disso que temos maus políticos, não sei nem dizer a
parte da corrupção, já chamo logo de ladrão, porque não existe o santo, mas sim
o que busca a santificação, quero fazer parte quando esses alunos estiverem
aqui e gostaria que eles fizessem umas perguntas para esse vereador porque
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para isso eu tenho resposta, vários candidatos a vereador nessa casa, suplentes
de vereadores, amigos, irmãos buscando uma vaga mas digo que nunca vai ser
tarde vocês estarem aqui para saber o que é o papel do vereador, quero dizer
também pastor Valdecir que as redes sociais viraram uma câmara de oposição
desses cães sarnentos que só sabem dizer que esses vereadores não fazem
nada, mas eles não conhecem a atual legislatura que assumiu em 2013, na
história de Piraquara nunca foi devolvido um centavo aos cofres públicos, nessa
legislatura foi devolvido aproximadamente R$ 3.500.000,00 (três milhões e
quinhentos mil reais) para prefeitura e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
investidos nessa casa de leis, quero dizer para aqueles maldosos, que aqui sim
tem vereador, fugi um pouco do regimento mas peço perdão, quero dizer ao
vereador Zé Machado todas as críticas que ele recebeu hoje, mas tem gente que
se você dar um rádio e uma rapadura ele rói o rádio e deixa a rapadura porque
ele não entende nada de política, seria isso.
Sr. Presidente pede a prorrogação do tempo da sessão.
Com a palavra vereador Ernani Winter: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade aqui presente, quero parabenizar meu assessor parlamentar pelo
nascimento do seu filho Davi Lucas, parabéns a ele, a sua esposa e ao mais
novo componente da sua família, que Deus abençoe vocês. Quero comentar
algo mais sobre a questão da semana do legislador, estive aqui recebendo os
alunos do Marlene Linchesqui, moradores da Vila Suzi e Planta Deodoro, fomos
indagados naquele momento em relação de pavimentação, terrenos baldios com
lixo, mas o que deixou impressionado é a preocupação que as crianças tem com
o lugar que eles vivem, e me indagaram porque a pavimentação da Rua da Paz
e da Rua Gerdal Ribeiro, a rua mais importante é a que a gente mora, mas claro
que quando o prefeito abre o mapa de um bairro, ele vai ver as prioridades e
assim foi a questão daquela ocasião da pavimentação, ruas que tem comercio,
escola, inclusive estivemos conversando com a comunidade em relação a
pavimentação daquelas duas ruas, quero deixar meu abraço e dizer que nesta
semana estarei protocolando um projeto chamado, escola aberta, existe nas
escolas estaduais onde elas ficam abertas nos finais de semana para que a
população possa utilizar, temos algumas escolas municipais com belo espaço
esportivo, exemplo no Bela Vista tem a escola Emília Capeline que recentemente
foi coberta, estive conversando com a diretora que muito bem me recebeu, é
bom conversarmos com as pessoas, o município é carente de áreas de lazer,
quadras esportivas temos só um ginásio, então poder utilizar essas escolas nos
finais de semana sem ter ônus nenhum para prefeitura, o mesmo vigia pode estar
cuidando nos finais de semana para que não venha haver depredação, nessa
semana estarei protocolando este projeto, obrigado e boa noite a todos.
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Com a palavra vereador Gilmar: Gostaria de parabenizar esta casa pelo voto
contrário ao veto, voto consciente, demonstra a independência dessa casa e o
erro do executivo em mandar vetos para essa casa, vetos constitucionais que
deveriam ter sido avaliados antes de ser mandado para cá, enfim, erros e mais
erros fazem parte desse governo municipal, abandono das ruas principalmente
Vila Macedo e Militar, percebemos as ruas destroçadas na nossa região, e os
vereadores devem ter andado e visto o total abandono como outras regiões da
cidade, o mandato está acabando e o governo continua errando, quando não
tem um planejamento estratégico, um plano diretor, em 2012 discutimos o plano
de saneamento, os engenheiros sentaram aqui e nós nem tínhamos assumido
mas sentamos nas cadeiras e até hoje o plano de saneamento não saiu do
executivo, através da minha gestão começamos uma economia histórica para
cidade de Piraquara, a construção do parlamento novo, ampliando o número de
funcionários e toda uma estrutura interna, esse recurso vem para casa de leis,
antes usados aqui do que ir para um setor onde não sabemos onde vai ser usado,
fiz pedido de informação e perguntei em alguns setores para o executivo onde
estão indo os recursos da cidade de Piraquara que eram oriundos dessa casa,
umas das informações foi que estava indo pra secretaria de educação, mas qual
setor da secretaria? Qual a finalidade? Onde foi investido? E não souberam
responder as situações, quando levantamos a fiscalização de eventuais
irregularidades como o do programa ESF que tem servidores lotados em um
posto de saúde que nem foi inaugurado e o ministério público reconhece que
existe uma irregularidade, são inúmeras situações, principalmente ligadas a
secretaria de saúde, tenho feito minha parte quanto a fiscalizador da coisa
pública e infelizmente não vejo um futuro promissor para essa cidade. Em
relação as contas do ex-prefeito João Guilherme, hoje foi muito louvável o que
esta casa fez, e faça o edital Sr. Presidente, notifique esse senhor para que ele
possa ter conhecimento do que está acontecendo e se defender porque vai ser
acionado lá na frente perante o que vai acontecer, não sabemos quais são os
relatórios dessa comissão que avalia as prestações de conta, mas é ridículo
saber que o cidadão não foi encontrado na cidade de Piraquara, esses dias
mesmo vi ele tomando caldo de cana na esquina do hospital São Roque em
horário de serviço, por várias vezes já o vi ali, já lhe vi em horário bancário a
tarde pela cidade, e vem notificações que ele não foi encontrado, enfim, os dias
estão chegando e ele vai ter que prestar contas com a nossa cidade, a mesma
prerrogativa é o ex-prefeito Gabão que também foi acionado pelo tribunal de
contas e o cidadão tem uma dívida mensurada pelo tribunal de contas que
ultrapassa R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) os ex-prefeitos
dessa cidade estão com problemas, um com prestação de contas não julgada,
outro com prestação de contas no tribunal com problema, e o atual prefeito entre
R$300.000,00 (trezentos mil reais) a R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)
bloqueados em licitações que estão sendo averiguadas por eventuais
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regularidades, Piraquara caminha em um lado difícil e hoje essa casa mostra
quando derruba dois vetos do prefeito, parabéns vereadores da base do prefeito
vocês são uns ícones da história da cidade, vão ficar marcados quando
derrubaram o veto do prefeito do qual vocês representam, parabéns.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, só relembrando que
representamos a comunidade e não o prefeito, somos da base, isso é, se
elegemos na base do prefeito mas isso não quer dizer que devemos dizer sim
para todas as coisas, se nós observarmos que é um erro com certeza não vamos
concordar, se errarmos vamos retroceder, como muitas vezes observamos que
a pareceres diferente do jurídico, enfim, nós fomos eleitos pela comunidade para
representá-los, se esse é um assunto que desrespeita a comunidade, não há
como votar a favor, até porque o prefeito está indo em cima de uma direção
jurídica que passaram para ele, representamos a comunidade e não o prefeito.
Gostaria de parabenizar o vereador Ernani pela sua iniciativa e ver que esse
trabalho está dando fruto, desta situação toda já vai nascer um projeto, e gostaria
que voce batizasse com o nome de algum aluno ou grupo que surgiu, seria
bacana, uma sugestão, gostaria de fazer aqui presente nosso amigo Berbeck e
sua esposa que são atletas da cidade, tem corrido, vemos pelas redes sociais
ganhando alguns prêmios ele leva o nome de Piraquara, quero agradecer as
pessoas que tem o atendido e dado uma importância ao trabalho dele porque
ele tem representado nossa cidade, uma época fizemos uma lei da bolsa atleta
e foi ignorada por não ter recurso mas enfim, fizemos nossa parte, não deu certo
mas quem sabe em uma outra ocasião, para que nossos atletas tenham
condições de representar nosso município onde eles forem fazer suas provas.
Gostaria de deixar registrado mais uma vez meu agradecimento ao prefeito,
Loireci, Rúbia e professores, se não fosse essas pessoas abraçar esse projeto,
ele iria ficar esquecido na gaveta, como também o da câmara mirim já
conversamos com o prefeito e a secretaria de educação e vão dar uma mão
muito importante, se eles não abraçarem essa ideia, o projeto morre na casca.
Estamos preocupados com nossa cidade principalmente no que diz respeito ao
transito, temos 3 projetos nessa casa, uma delas é a questão da carga e
descarga, não existe esse horário, é um descaso esses caminhões parando
qualquer hora, precisamos ter no nosso município o horário de carga e descarga,
outra questão é o desembarque das crianças nas escolas, é terrível porque não
tem horário pra embarque e desembarque, esse projeto está na casa e
queremos dar segurança, vimos a reivindicação das crianças querendo mais
segurança, a outra questão é o estacionamento de veículos pesados, as nossas
vias já são estreitas, mão dupla, e estaciona o ônibus de um lado e carreta do
outro, como fica? Temos conversado com o prefeito para sugerir que em algumas
ruas possa ser feita uma mão que desce e outra que sobe, já houve muitos
acidentes, tem uma dificuldade de transitar, um carro tem que esperar, está
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complicado, com esses 3 projetos queremos dar mais flexibilidade ao transito da
nossa cidade, seria isso, obrigado a todos e uma boa noite.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores eu quero
cumprimentar meu ídolo seu Irone, que está prestigiando a sessão, confesso
que a situação do legislativo com a independência que precisa ter o mínimo, não
se chama enfrentamento mas precisa ter, não consigo entender, quero
parabenizar os vereadores que votaram a favor deles mesmos e não sei o que
eu falo dos dois sim, o cara votar contra ele, a prorrogativa do vereador 1.2%
dentro do orçamento sendo que 50% tem que ser destinado a saúde e nós o
fizemos, e ainda teve gente que votou contra ele mesmo, resta saber se o
prefeito Marquinhos vai acatar a emenda e vai a população do Guarituba no
mandato dos 4 anos dele, pelo menos dar uma mínima atenção, hoje a presença
da máquina pública no Guarituba é pequena e essa emenda onde vai atender
as pessoas que estão carente de saúde naquela região com postinho 24hrs, só
vai entender quem tem um doente, talvez aquela demagogia, imagine 50 mil
habitantes no Guarituba não ter um postinho 24hrs, dinheiro tem para fazer isso,
só não faz se não quiser, ele vai fazer e vai gastar bem mais, não acredito que
ele vai abandonar uma população inteira, hoje a saúde vai mal no pais mas em
Piraquara falta muito, cidade carente, acredito que esses vereadores que
votaram não perderam nada, a não ser alertar o prefeito de alguns erros, não
existe essa demagogia de discurso barato, a prerrogativa do vereador de um
inteiro e 2% do orçamento está na constituição e ainda vota contra, se o
Marquinhos quiser fazer emenda, pode fazer, mas nós fizemos nosso papel, eu
e alguns vereadores aqui podemos falar no Guarituba, porque como vamos
chegar em uma eleição no Guarituba pedir voto, se nem uma emenda que foi
pedido é garantido na constituição, os vereadores fizeram muito, pediram, vai do
prefeito. Zé Machado, esse rapaz que está te afrontando, é uma questão de
tranquilidade, essa disputa por uma cadeira no legislativo vai trazendo calor,
ainda mais agora que está chegando próximo a eleição, tem muita gente que
quer entrar pelo ladrão, e esse talvez é um deles, não acredito que um cidadão
que tem uma fixa gigante na polícia consegue vir aqui e iludir o eleitor lá em fora,
muitos de nós vamos tentar a reeleição e muitos não vão conseguir, é normal,
porque as artimanhas, emaranhado político vai tirar alguns de nós daqui mas
isso não nos cabe hoje prejulgar, se colocar a eleição na caixa lá na rua, de
repente a comunidade achar que deve votar, eles vão, ou se não vamos para
casa e vai estar outros aqui, queria agradecer a cada um que está aqui, nosso
amigo jornalista, Ermínio, Luizão, o guri que trabalha com o Ernani, pai fresco,
enfim a cada um de vocês aqui presente, seria só, muito obrigado.
Gostaríamos de registrar a presença do atleta Robson Berbeck, obrigado por
representar nossa cidade, em nome da casa, o nosso reconhecimento a você,
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parabéns em nome de toda a câmara municipal. Agradecendo a presença de
cada um dos senhores e senhoras, e também a todos que nos acompanharam
pela internet, declaro encerrada a sessão, muito obrigado a todos, até a próxima
sessão
regimentalmente.
Para
constar
_______________________
____________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.

15

