CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 7ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia quinze 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 Luís Cordeiro, José
Eugenio Huller, José Machado, Sidnei César Mamede e Valmir Soares “Rock”.
Verificada a existência de quórum regimental com a presença de treze
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.
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, dado os votos de pesares pelo falecimento ocorrido em
13/09/2015 do Sr. João Luiz Silva, 13/09/2015 do Sr. José Carlos Ferreira e em
15/09/2015 do Sr. José Maria da Costa Lima.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Sr. Presidente constata sobre a
entrega de duas Moções de Aplauso uma para a Sr.ª Ana Maria Sapeli, do
projeto Sapeli. Que foi entregue pelo vereador Gilmar Luiz Cordeiro. Sr.
Presidente convida a Sr.ª Ana para falar sobre o projeto, que assim o fez. Sr.
Presidente convida o homenageado Sr. Aorasil de Lima Roldine Neto para
receber a moção de aplauso das mãos do vereador Erondi Lopes.
Com a palavra vereador Pastor Valdecir: Sr. Presidente, vereadores,
senhoras e senhores que compõem esta casa, semana passada encerrou a
semana do legislador, e quero deixar registrado a nossa gratidão a todos os
vereadores que passaram por aqui, deram uma palavra, outros fizeram uma
parte de orador, ficaram respondendo perguntas, agradeço as diretoras,
professoras, crianças e seus pais que trabalharam nesse projeto, foram dias
interessantes e produtivos, agradecemos o prefeito por ter colocado esse
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projeto nas mãos da secretaria de educação e juntos realizarem esse projeto,
então deixo aqui nosso agradecimento, e quero dizer que dia 15 de outubro vai
ocorrer o dia do professor e esta casa vai homenageá-los, faremos uma moção
aos diretores que participaram deste evento, quero deixar registrado, a banda
fé ativa, que tem Jairo Messias, Kleber Rodrigo, Anderson Felipe, Maicon
Ramos que neste festival de música realizado semana passada eles
alcançaram o segundo lugar no geral e o primeiro no voto popular, parabéns a
eles, são novos talentos, gostaria também de fazer um comentário sobre as
questões das lombadas, muito se discutiu que tinha acidente e lembro que as
pessoas brigavam, mas nós fizemos requerimentos, e desistimos de tanto
requerimentos feitos pedindo lombada, e cada vez que nos viam eles cobravam
‘cadê a lombada?’, foi feito e agora começou a briga de novo, e tiraram
lombada, espero que os acidentes não voltem a ocorrer porque nesse período
estava mais tranquilo, outra coisa que observei é que o congestionamento
continua a mesma coisa, vai entender, seria isso.
Com a palavra vereador professor Gilmar: Boa noite a todos presentes,
vereadores, amigos do projeto Sapelli, amigos, 60 companheiros que fazem
este projeto voluntario que se fundamenta nas redes sociais, parabéns pela
perseverança, o que fizemos aqui é muito singelo pelo que vocês fazem pela
cidade, não desanimem. Hoje não poderia deixar de mencionar a retirada de
uma das lombadas do Laranjeiras, o qual é solicitação minha junto ao
ministério público, no início da sessão foi comentado que o executivo municipal
através da secretaria de meio ambiente daria uma resposta em 60 dias, foi
retirado hoje uma das lombadas, e várias pessoas me ligaram falando que já
desafogou um pouco do congestionamento que foi causado nos últimos dias,
os fatos serão apurados e os responsáveis vão assumir seus compromissos se
houve ou não a eventual irregularidade, num primeiro momento é obvio que
hoje com a intercessão do DR, não foi da prefeitura e sim do departamento de
estradas e rodagens, verificamos que houve uma eventual irregularidade e
agora o ministério público vai tomar as devidas providencias. Não poderia
também deixar de ressaltar o abandono dos bairros da nossa cidade que esta
soterrada em buraco, mentiras de um governo que não executa obras, fiz uma
denúncia em relação ao abandono da Vila Macedo e Militar, hoje ouvi uma
resposta, dizendo que já foi providenciado as melhorias, mas não nessa
cidade, só se for em outros bairros e outra cidade, porque na nossa cidade não
houve melhorias, são muito poucas, me causa estranheza essa situação do
abandono e verificamos nos cantos da cidade e tem apenas obras de
investimentos do governo estadual com empréstimos do qual vamos ter que
pagar nos próximos 30 anos, e alguma outra obra do governo federal que na
sua grande maioria estão paradas desde o governo anterior. Não poderia
deixar também de agradecer a presença do Rogerio, membro do PSL de
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Piraquara e do presidente do PR, Henrique, estão construindo dois partidos
muito sólidos nessa cidade, diferente do PSB do qual fui eleito e que agora se
aliou ao prefeito da cidade mesmo sabendo que o vereador do PSB dessa
cidade é oposição ao prefeito, parabenizo esses partidos que são
independentes, obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, todos os internautas, quero estender meu
boa noite a todos e agradecer primeiro a Deus por ter me concedido mais uma
oportunidade de estar aqui nessa noite. Quero agradecer ao secretário de
obras Dirlei, a qual fizeram uma grande limpeza na R: Tereza Liberato Ricardo
e na Betonex, esquina com a R: Andorinhas, e também a colocação de material
na R: Maria Conceição da Cruz, a qual o secretario vem fazendo um bom
trabalho nessa cidade. Quero dizer a comunidade, a qual talvez assistiu um
vídeo essa semana, que um repórter abençoado com a grande audiência, não
sei qual foi a faculdade que ele fez para ser repórter dessa cidade,
identificando alguns problemas aqui e usou meu nome dizendo que eu deveria
aparecer no bairro, sou um grande puxa-saco, e faço gracinhas nesse
legislativo, gostaria que ele tivesse andado um pouco pra frente de onde ele
estava fazendo a reportagem e ver uma unidade de saúde que está quase
pronta, projeto deste vereador, se ele viesse buscar as informações a qual os
meus projetos dessa cidade, é histórico, farmácia municipal no Guarituba,
ambulância que consegui levar para lá através da secretaria e o grande prefeito
dessa cidade, e outros projetos que estão já concluídos, esse repórter não
conhece a realidade e o trabalho deste vereador, tenho orgulho de levar o
nome de puxa-saco porque sou sincero e em admitir que eu sou, confisquei o
poder dessa cidade, e ele me disse o seguinte, não quer dizer que você tem
que ser preso e eu ser puxa-saco, agora se eu fosse estuprador eu deveria ser
preso, se fosse pego na direção perigosa, alcoolizado, deveria ser preso
também, e outras situações que eu viesse a cometer de uma forma ilegal eu
também deveria ser preso, mas o poder judiciário diz que ser puxa-saco
maneira nenhuma vai ser preso, não sei como se eu fosse um estuprador eu
tinha que ser liberado pelas autoridades, mas vou buscar a fonte, e que Deus
abençoe esse repórter de calça curta, seria isso.
Com a palavra vereador Rock: Boa noite senhor presidente, nobres
vereadores, internautas, componentes do projeto Salete, sejam bem vindos.
Apresentei 3 votos de pesar e quero ler uma mensagem que visualizei hoje ao
sair de casa, não tenho conhecimento do autor mas diz o seguinte, ‘quando
entramos em um jardim para colhermos uma flor, qual flor colhemos?
Havemos de colher a mais bonita, bela, de certo, este é o ponto de vista de
Deus que hoje recolheu 3 almas bondosas de pessoas trabalhadoras, e que
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Deus os tenha’, tivemos ontem a entrega de 341 unidades habitacionais, para
famílias que estavam em situação de risco e tinham um poder aquisitivo
desfavorável, algumas pessoas criticaram por ser uma residência pequena,
outras elogiaram por ser grande, depende de quantas pessoas vão habitar
aquelas unidades, mas quero dizer que sou honrado em fazer parte deste
parlamento que não foi mencionado ontem durante a entrega, que só foi
lembrado quando um assessor estava por ali e viu alguns vereadores
presentes, rabiscou em um papel, entregou na mão do Cicerone que acabou
mencionando a presença do parlamento, o projeto passou por esta casa que
avaliou o projeto, tanto o governo do estado quando o governo municipal
deveriam ter mencionado a importância desta casa de leis que ficou de lado,
momento histórico na nossa cidade, que resolve a vida de 341 famílias que não
tinham residência própria e digna, com agua encanada, rua asfaltada, em sua
grande maioria são mulheres desamparadas que hoje tem um teto onde
descansar, mas esse parlamento foi mais uma vez esquecido assim como foi
quando veio uma missão internacional nessa cidade, este parlamento também
não foi nem apresentado a esta missão internacional que se chama Gemelajo,
muito embora, este parlamento tem feito até turismo em tempos passados em
montes da Europa, me deixou consternado, com certeza na gestão passada
uma comitiva de vereadores se juntou ao executivo e foram fazer turismo,
obrigado, continuo nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Adriano: Passo a palavra.
Com a palavra vereador Ernani: Boa noite senhor presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, quem nos acompanha em casa, enfim, a
todos e a todas. Gostaria de estender meu convite para a semana municipal de
doação de sangue e medula óssea, projeto de lei Gustavo Calonga, que
acontece na próxima semana do dia 21 até 25 de setembro, no dia 21
estaremos fazendo uma palestra no Colégio Estadual Romário Martins as
10:30, dia 22 estaremos no Colégio Estadual Ivanete Martins as 09:30, e no dia
23 estaremos no Colégio Estadual Joao Batista Vera as 10:00, no dia 24
estaremos com a coleta de sangue com o ônibus do homepar em frente a casa
da memória, das 09:00 ao 12:00 e das 13:00 as 17:00, convido os assessores,
população para nos ajudar, nessa campanha que é fundamental, e junto com a
doação, fazer a coleta da medula óssea que vem junto com o sangue, no dia
25 estaremos no evento comemorativo apresentações culturais sobre
importância da doação de sangue e medula, aqui mesmo na câmara das 18:30
ate as 23:30, deixo aqui meu convite a toda população e meu agradecimento a
secretária de saúde Maristela que esteve em todas as reuniões aqui em
Piraquara, para que este projeto de lei tivesse viabilidade no município, peço
ao Eric também que nos ajude na divulgação e obrigado por estar abraçando
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esta causa, que é a Gustavo Calonga, um jovem piraquarense que infelizmente
veio a falecer com 12 anos de idade por falta de um doador compatível de
medula óssea. Gostaria de dizer que estou com saudade da criançada aqui na
câmara, parabenizo o pastor Valdecir por este grande projeto que é a semana
do legislador onde tivemos na semana passada e retrasada, centenas de
alunos do 4º e 5º ano que vieram conhecer os vereadores, fazer perguntas,
conhecer a casa e o papel do vereador, sendo assim incentivar as nossas
crianças sobre a questão pública do nosso município, obrigado e boa noite a
todos.
Com a palavra vereador José Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente uma boa noite a todos. O vereador Rock falou tudo que
eu ia falar, 341 famílias felizes, parabéns ao professor Gilmar porque nós não
aparecemos, até então o próprio Gilmar chegou na orelha dos vereadores e
disse que não existe vereador em Piraquara, então eu não sei quem pecou
nisso, porque os vereadores estavam presentes e não fomos nem
comunicados, se não fossem as famílias que estavam ali falando ‘Zé você vem
tomar um café na minha casa’, umas 4 famílias me chamaram. A respeito dos
italianos, mais um, o que adianta convite? Sendo que dão convite pros
vereadores não aparecerem, falaram a respeito do parque das aguas, como
todos os vereadores estavam lá e viram que falaram, parabéns governador do
estado mas nos devolvemos a verba para fazer o parque das aguas, nada
falaram que devolvemos o dinheiro, parabéns ao nosso governador, e
parabéns a esta casa que devolveu o dinheiro para não pagar R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) para o governo. Vou falar sobre a lombada, o DR pecou a
respeito disso mas não adianta colocar o executivo na cruz porque tiraram a
lombada e mudaram 5 metros, termino nas explicações pessoais, obrigado.
Com a palavra vereador Mamede: Boa noite Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade, projeto Ana Sapeli, que é de grande valia ao
município, conhecemos muito o trabalho desta população, agradeço o vereador
Gilmar por me representar ontem na entrega das casas, os vereadores foram
apreciar a entrega das casas. Mas quero falar sobre algo que aconteceu na
quinta-feira, uma senhora veio a óbito, chegou no posto 24hrs, morreu na
ambulância e no posto 24hrs o então proprietário e medico Dr. Sergio, levou 15
horas para dar óbito a essa senhora que ficou em um lugar onde se deposita
lixo, a família ficou arrasada, a moça chegou a quebrar algumas coisas e quase
ficou detida respondendo, pergunto o que está acontecendo com os médicos
que estão prestando serviço de uma empresa terceirizada e o próprio dono da
empresa não está atendendo o que os munícipes precisam, se negou a assinar
o óbito, estive lá, hoje liguei ao advogado dele para cobrar algumas situações e
olha é só por Deus mesmo as coisas que acontecem no nosso município, mas
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vamos esperar que a família está entrando com ação e vamos acompanhar
para que isso não aconteça mais no nosso município. Quero cobrar ao
secretário de obras, meu amigo, tem feito um grande serviço, mas peço que
atenda a Rua das Andorinhas, que faça um bom trabalho já que a construtora
não vai terminar as obras do parque no Guarituba e não sei se haverá outro
parque lá, pelo que a Dilma tem anunciado, creio que serão muitos cortes,
minha casa minha vida já deram uma cortada, então os projetos que já vieram
do governo federal com certeza vão ser concluídos, mas os que ainda iam vir,
não vem mais, mas precisamos cobrar o secretario para que pelo menos
termine a Rua das Andorinhas pelo menos coloque um saibro, cascalho para
que a rua seja transitável, por enquanto só por Deus, continuo nas explicações
pessoais.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, eu estive ontem no evento e senti que alguns vereadores, inclusive
eu, tem hora que não dá pra entender o que é ser vereador no município,
vereadores que lá no governo passado muitos se elegeram agora, mas devem
ser respeitados, e eles não foram, o minha casa minha vida que é um projeto
do governo federal, projeto benéfico para pessoas de baixa renda da qual o
governo federal quase como um todo bancou, o governo do estado entrou com
R$ 3.000,00 (três mil reais), quando o Gabão era prefeito que a câmara liberou
o terreno, inclusive se eu não me engano por R$ 2,80 (dois reais e oitenta
centavos) o metro quadrado para que a empresa explorar e executar o projeto,
mas ontem na entrega agradeceram o periquito, canário belga, mas
esqueceram do povo e dos vereadores, o único que lembrou dos vereadores
foi o governador, vi alguns vereadores lá, foi anunciado o Gilmar porque o
governo anunciou, é uma falta de respeito, o marquinhos devia prestigiar um
pouco mais a câmara porque passa tudo por aqui, ai votam e depois não existe
mais a câmara, me sinto envergonhado mas não vou abaixar a cabeça, o
vereador deve ser respeitado porque hoje somos nós mas amanhã vão estar
outras pessoas e vão ter que ser respeitadas também, não é imperador
nenhum que vai mandar no legislativo, não foi só o primeiro momento, esses
dias perguntei pro Rock, sobre o tempo dos italianos que vieram fazer o
intercâmbio de Piraquara e Itália, o voo 447 dos italianos que infelizmente
caíram no mar e morreram todos, e agora teve outro gemellaggio, mas parece
que os vereadores sentaram em um banco de pinus e fumaça, nem sabem o
que estavam fazendo lá, acho que a prefeitura não está prestigiando os
vereadores, quando o Baianinhos falou sobre o parque das aguas, ele foi
coerente mas não sabia que era o prefeito que tinha falado e devia ter inserido
o nome da câmara, porque deu R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ou R$
700.000,00 (setecentos mil reais) a placa está lá de R$ 3.500.000,00 (três
milhões e quinhentos mil reais) daqui para ser inserido no parque das aguas,
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se não talvez ele não teria contra partida para retirar o dinheiro da caixa, foi
isso que ouvi da boca dele, vários vereadores ouviram a mesma coisa, 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: Que assim o fez, estando
todos presentes.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
115/2015: que assim o fez, Processo 105/2015 projeto de lei 087/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Altera a redação do
Artigo 1º da lei municipal 319 de 20 de agosto de 1997, e dá outras
providências. 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 087/2015. : Altera a redação do Artigo 1º da lei
municipal 319 de 20 de agosto de 1997, e dá outras providências.
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
executivo municipal a doar ao estado do Paraná área especifica 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 089/2015. Autoriza o chefe do executivo
municipal a doar ao estado do Paraná 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
7

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ
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 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 093/2015. Concede
o título de cidadão Benemérito do município de Piraquara ao Sr. Paulo
Roberto Lourenço.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
025/2015: que assim o fez, Processo 025/2015 projeto de lei 016/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Denomina de Teatro
Municipal Eloina Ribeiro de Souza, e dá outras providencias. Parecer favorável
das comissões técnicas competentes, discussão global votação simbólica
maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente coloca o projeto 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
016/2015. Denomina de Teatro Municipal Eloina Ribeiro de Souza, e dá
outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
027/2015: que assim o fez, Processo 027/2015 projeto de lei 018/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Denomina Semei Adela
Istiuque Liquifildi, e dá outras providencias. Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global votação simbólica maioria simples 1ª
discussão: o Sr. Presidente coloca o projeto 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 018/2015. Denomina
Semei Adela Istiuque Liquifildi, e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
028/2015: que assim o fez, Processo 028/2015 projeto de lei 019/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Denomina Semei
Professora Judite dos Santos Pires, e dá outras providencias. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação
simbólica maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente coloca o projeto em
discussão: o projeto está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
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sentados os contrários que se levantem. Aprovado em 1ª discussão o
projeto de lei 019/2015. Denomina Semei Professora Judite dos Santos
Pires , e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
029/2015: que assim o fez, Processo 029/2015 projeto de lei 022/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Denomina Escola
Professor Iedo Nespolo e dá outras providencias. Parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global votação simbólica maioria
simples 1ª discussão: o Sr. Presidente coloca o projeto 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
022/2015. Denomina Escola Professor Iedo Nespolo e dá outras
providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
030/2015: que assim o fez, Processo 030/2015 projeto de lei 021/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Denomina Semei
Professor Belmiro Valverde Belmin Kastuc e dá outras providencias. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação
simbólica maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente coloca o projeto 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 021/2015. Denomina Semei Professor Belmiro Valverde
Belmin Kastuc e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
090/2015: que assim o fez, Processo 090/2015 projeto de lei 078/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a concessão e
subvenções e auxilio financeiros e contribuições do exercício financeiro de
2015 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 2ª discussão o projeto de lei 078/2015. Autoriza a
concessão e subvenções e auxilio financeiros e contribuições do
exercício financeiro de 2015 e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
106/2015: que assim o fez, Processo 106/2015 projeto de lei 082/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
522.500,00 (quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais) e dá outras
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providencias. A RETIRADA DO PROCESSO ESTÁ EM DISCUSSÃO, está em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem. O projeto está retirado.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
109/2015: que assim o fez, Processo 109/2015 projeto de lei 091/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
1.761,77 (hum mil setecentos e sessenta e um mil reais e setenta e sete
centavos) e dá outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação simbólica, maioria simples 1ª
discussão: o projeto está em discussão, está em votação, os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem. O projeto
está aprovado em 1ª discussão o projeto de lei 091/2015. Autoriza a
abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente no
valor de R$ 1.761,77 (hum mil setecentos e sessenta e um mil reais e
setenta e sete centavos) e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
110/2015: que assim o fez, Processo 110/2015 projeto de lei 092/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
496,80 (quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) e dá outras
providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação simbólica, maioria simples 1ª discussão: o projeto
está em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem. O projeto está aprovado em 1ª
discussão o projeto de lei 091/2015. Autoriza a abertura de credito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 496,80
(quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) e dá outras
providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
112/2015: que assim o fez, Processo 112/2015 projeto de lei 094/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
120.000,00 (cento e vinte reais) e dá outras providencias. Parecer favorável
das comissões técnicas competentes, discussão global votação simbólica,
maioria simples 1ª discussão: A RETIRADA DO PROCESSO ESTÁ EM
DISCUSSÃO, está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem. O projeto está retirado.
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Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra o
vereador Rock: Excelentíssimo senhor presidente, estivemos reunidos na
tarde de sábado na Rua Richard Lickfeld e o prefeito nos convidou para uma
reunião do lançamento do asfalto naquela via, naquela mesma via tem uma
escola que está parada desde 2013, recebi em meu gabinete por intermédio do
secretário de desenvolvimento econômico, um relatório onde ele se dirigiu ao
Silvio Barros, secretário de estado, solicitou a secretaria de estado da
educação, professora Ana Ceres quero pedir sua ajuda para verificar a situação
do convenio nº 291011522 de 2011, com a prefeitura municipal de Piraquara,
pois está escola, está desde outubro de 2013 com mais de 90% da obra
concluída porem sem o prosseguimento por falta de repasse do estado,
faltando o ultimo repasse do estado, trata-se de pauta positiva que com pouco
dinheiro estaria pronta para inauguração, a resposta da secretaria consta da
seguinte forma ‘prezado, secretario Silvio, em atendimento a solicitação
informamos que a construção da unidade escolar municipal foi conveniada em
2011 com o município de Piraquara no valor de R$ 1.866.000,00 (um milhão
oitocentos e sessenta e seis mil reais), protocolado 12.087.734/9 que solicita a
liberação de pagamento da última parcela está nesta CEED para elaboração
do relatório mediante parecer ao percentual de execução da obra assim como
relatório de vistoria assinado pelo fiscal da prefeitura, que não está no
protocolo’, ou seja, está aguardando um relatório nosso para que eles
procedam o pagamento, quero enaltecer o trabalho do secretário Valdir, o
trabalho do secretário de estado Silvio Barros que também estará nos próximos
dias desengavetando uma situação da V. Macedo que se encontra na
Secretaria de Estado e Desenvolvimento Urbano (SEDU), o Silvio se colocou a
disposição para fazer essa retirada, porque eu não sei, segundo a informação
da nossa secretaria de estado e educação, está faltando um relatório da
prefeitura, então se proceda o quanto antes para que se pague e inaugure,
quantos jovens estão fora da escola? Desde 2013, aqui está mencionando 90%
de conclusão, falta a última parcela. Sanepar, quatro meses executando uma
obra mal feita na Rua Fortaleza, entre a Rua Recife e a Rua Cuiabá na Vila
Vicente Macedo, estourou a calçada, destruíram a rua, venho falando disso a 4
meses, na última semana o Sr. Acir Certe, morador daquela região a mais de
25 anos ficou sem agua por 4 dias, toda a rua estava com agua, menos a casa
dele, solicitamos que a Sanepar fosse até o lugar, foram e não encontraram o
porquê, abriu o cano e aquele barulho de ar voltando, rasgaram novamente o
leito daquela rua, devolveram a agua pro senhor fazendo um novo ramal, ao
sair de minha casa hoje, teve alagamento na rua, agua potável que deveria
estar na caixa de um cidadão, mas é só isso, não vou continuar porque minha
indignação é muito grande, que Deus nos ilumine e proteja sempre, desejo
uma boa noite a todos.
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Com a palavra vereador Edson Baianinho: Senhor Presidente, nobres
vereadores e comunidade presente, quero agradecer a presença de todos,
meu amigo cidadão honorário dessa cidade acho que foi dormir mais cedo
hoje, mas esteve aqui e marcou sua presença, Fontoura com sua esposa Bela.
Gosto de falar de projeto, gosto de dizer que este vereador faz justo o salário
que ganha, a qual o muito desocupado sai por ai igual tatu, caçando para achar
aquele bicho embaixo da terra, mas tenho que ter misericórdia, porque Deus
fala em Romanos 13:10 ‘o amor não faz mal a ninguém’ a lei de Deus é o amor,
então eu devo amar este miserável, quando eu falei em relação ao vereador
puxa-saco dessa cidade, que sou eu, quero dizer mais uma vez, sou sim,
porque onde eu vou puxar o saco, tem onde puxar porque esse prefeito deve
ter o saco maior que esta cidade para aguentar uns miseráveis falando da
administração, onde ele nem conhece aqui, tenho certeza que jamais vou ser
preso nesta cidade por ser puxa-saco, e também vi o vídeo ‘batendo’ no nosso
querido Zé Machado que diz que vivo nos botecos, mas quero dizer que nós
vivemos em um pais da democracia, onde podemos ir e vir a hora que quiser,
mas não podemos sair por ai estuprando, isso da cadeia, não podemos sair
com a cara cheia de cachaça dirigindo porque se não vamos ser presos, e tem
mais, tem coisas que não posso nem falar, desmatar a floresta também é crime
e tem gente que acha que é brincadeira, quero dar parabéns ao ministério
público dessa cidade, porque tem feito um grande trabalho nesta cidade, se
você denunciar, o camarada vai pagar caro, e tem gente aqui que vai sentar no
colo do ‘capa-preta’ para explicar as irregularidades cometidas dentro desta
casa e dessa cidade, não tenho medo de falar, se eu já fui preso um dia, é
porque o miserável teve que merecer um peteleco na orelha, mas por estupro,
embriagues, desmatação e qualquer outra situação, nunca fui preso, se quiser
pode procurar no fórum, muitas vezes as pessoas tem medo de falar a
verdade, eu não tenho, doa a quem doer, essas pessoas que tomem cuidado
com o que falam, o que a língua fala, a mente paga, quando esse repórteres
calça curta vim pra nossa cidade, tínhamos que criar uma lei e comprar uma
calça para esse repórter porque assim pelo menos ele usa uma calça
dessente, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra vereador Gilmar: Hoje, uma boa sessão plenária, eu venho
aqui trazer outra situação, eu e o Rock estávamos no período de votação do
processo 031 questionamos o processo 090, porque não passou pela nossa
comissão que autoriza a concessão de subvenção a auxílios financeiros e
contribuições para exercícios financeiros de 2015, este processo não chegou a
nossa comissão para que pudéssemos fazer a devida analise, e foi colocado
em votação hoje, porém eu estava discutindo com o Rock, a questão da
legalidade do processo ter ido a votação, e venho a da Lanci do CMEI, e de
repente passou a votação e quando percebemos estávamos discutindo
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justamente o processo, até pela rapidez da quantidade de processos, não
culpo o senhor, mas peço a nobreza para que esse processo vá a análise da
comissão de finanças, porque quando fala em supervisão financeira, tem que
passar de forma legitima pela nossa comissão, e isso não passou, e assim o
processo se torna inconstitucional a partir do momento que é votado apenas
com o parecer da CCJ, peço que seja retirado este processo, seja feito uma
verificação da legalidade processual, porque o processo vai bater na trave em
virtude de não ter verificação da comissão de finanças. Percebemos que o
governo municipal está perdendo o rumo, mal assessorado, tem senhores que
circulam aqui, ganham cargos comissionados, gratificações de R$ 3.000,00
(três mil reais) e não estão sabendo orientar os procedimentos que vem da
casa do executivo, acaba gerando toda esta situação aqui dentro, se não
tivesse sido mal assessorado até o momento o senhor prefeito não teria neste
momento a mais de 3 meses os seus bens bloqueados, serve como conselho,
reveja a assessória, secretários, ainda dá tempo de fazer pelo menos alguma
coisa nesta cidade, estamos nominando cidades na sua maioria que nem foram
concluídas, governo passado deixou dívida e uma herança muito pesada, este
governo talvez o prefeito até seja bem intencionado, mas é muito mal
assessorado e vai pagar por isso, vai ter dificuldade em caminhar pelas ruas da
cidade, assessores que condenam bairros da cidade, ‘aquele bairro não vou
atender porque tem vereador de oposição’, tem que fazer voto, quero ver
caminhar por lá, vai ter que se fantasiar de kinder ovo para poder enganar a
comunidade, obrigado.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade aqui presente, não interessa quem foi anulado, mas que eles
erraram sim, não tem explicação. A respeito das lombadas, temos duas, uma
no Bela Vista e outra aqui, mais uma vez a população reclamando, tirando
lombada e jogando fora, sem explicação, isso fica na boca do povo, o vereador
Gilmar, parabéns pelo grupo sapele, esteve aqui também o Rodine. Temos o
dia dos motoqueiros, Lebanos Brasil, vieram nos trazer 500kg de alimento para
doar as entidades, vamos dar um título de mérito aos motoqueiros que fazem
estes eventos, pegam 1 kg de alimento nas entradas e trazem aqui para
doarmos a população. Vereador Baianinho, não se incomode com isso, um
cara igual esse já me incomodou semana passada, esse tipo de pessoa não
chuta cachorro morto, porque se chutar, o outro vivo vem e morde ele, ele vai
nos incomodar até o final, então nem ligue para essa coisa que vem ocorrendo
com esse tipo de gente, um igual este me judiou semana passada, mas agora
acho que parou de me amar e pegou você, o Mamede também, falo a
população, quer descobrir a fixa do Baianinho, do Mamede, ou minha, coloca o
nome da nossa mãe e já aparece a fixa, não se incomode com esse ai, porque
cachorro morto ninguém chuta, então é sinal que estamos incomodando, o
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fórum eleitoral pensa que estamos fazendo campanha antecipada, mas esse
carro eleitoral não é mandado meu, estão fazendo campanha na serra do mar
e em todos os cantos de Piraquara, também nos confunde, estamos ficando
mais conhecido que nunca, boa noite a todos vocês e que Deus abençoe cada
um.
Com a palavra vereador Eugenio: Boa noite senhor presidente, vereadores,
comunidade presente, boa noite ao secretário Waldir, Boca, e aos demais. No
sábado tivemos uma reunião no Guarituba, estava o vereador Adriano, Rock, a
respeito da pavimentação que era pra ser iniciada ontem, mas a respeito da
lombada eu acho engraçado, o vereador Gilmar protocolou uma ação
denunciando a lombada, não concordava de jeito nenhum com aquilo, no outro
dia ele protocola outra, não se dá dor de estomago ou fome, um dia ele fala
‘venho solicitar a vosso presidente o cancelamento da denúncia protocolada
nº222/2015 datado em 28/07/2015, motivo ordem pessoal’, não dá para
entender de jeito nenhum, a pessoa põe um protocolo em um dia e no outro
retira, mas então, tiraram as duas e colocaram a 5 metros para frente, daquele
dia que foi colocado as lombadas, não deu nenhum acidente, agora na
sequencia vai dar, se estamos lá a 5 minutos com atraso, mas chegamos com
vida em casa, amanhã ou depois vão ver aqui, falando de acidente naquele
cruzamento, fico indignado. Outra coisa, bloqueado os bens do prefeito, falei
com o Eduardo e ele disse para pedir a prova de que está bloqueado os bens,
o vereador só está fazendo coisas aqui para me atrapalhar no meu trabalho,
porque saio daqui e vou pro tribunal de contas responder isso aqui, chego lá e
está certo, sempre denúncias levianas, não estou aqui para defender o prefeito,
só coisas que a gente vai lá e não estava tendo, alguém está faltando com a
verdade, e isso que queria saber, trazer a denúncia e provas de que está
bloqueado, a comunidade fica pensando, que está tudo bloqueado os bens do
prefeito, mas então traga a prova, porque alguém está faltando com a verdade,
chego e pergunto, não tem nada bloqueado, é só uma conversa mole aqui?
Não sou de agradecer coisa nenhuma, mas o que temos que fazer é deixar o
prefeito trabalhar, perda de tempo atrás disso ai, mas depois cobram, quantos
requerimentos temos feito e colocado, é muito requerimento, estamos batendo
de frente, olhando todo bairro, não fui eleito por voto do prefeito nem secretario
mas quero a verdade das coisas, fui eleito pelo voto do povo e vou defendê-los,
não vou deixar de fazer isso, obrigado presidente.
Com a palavra vereador Adriano: Quero fazer um comentário em relação a
lombadas, mas esqueceram dos acidentes que existiam naquele local, parece
que todas as pessoas que sofreram algum dano físico foram esquecidas,
porque o DR, de todas as vezes que foram solicitados desde quando eu era
secretário de obras, uma intervenção deles, mas depois de que houve
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intervenção da prefeitura eles vieram prontamente e fizeram lombada, faixas,
inadmissível que levaram anos para atender uma solicitação que era diária,
todo dia tinha problema. Estava lendo uma matéria, e vi uma que diz pátria
educadora, corte de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) do orçamento da
educação, corte nas vagas do PRONATEC, redução do número de bolsas no
FIES, e greve nas universidades federais, até quando vamos aceitar isso, se é
em um pais de primeiro mundo isso não aconteceria, é lamentável que quando
tem que fazer um corte ele seja na educação, a todos uma ótima semana,
muito obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, eu acho que a discussão de hoje tem uma grande valia, de bens
bloqueados ou não, denuncias, investigação, isso é normal na política e todos
nós que se colocamos a disposição publica, estamos sendo investigados pela
população e porque não pela justiça, se o marquinhos sentou na cadeira de
prefeito é para gerir a máquina pública, se tem falhas também não vou dizer
que não, porque gerir uma cidade como Piraquara é logico que uma falha ou
outra o ser humano tem, mas não podemos esquecer que o trabalho do
vereador é este, não estamos aqui para dizer que está tudo certo, porque não
está, estes dias em uma sessão aqui, eu disse que o prefeito precisaria fazer
um choque de gestão, sendo culpa dele ou não, ou do secretário, do meu
ponto de vista é culpa do secretário de administração, porque o prefeito coloca
um segundo homem para que ajude gerir a máquina pública porque são várias
pastas e ele não vai conseguir gerir sozinho, então eu vejo, plano de
saneamento está a 3 anos lá, não podemos dizer que está tudo certo, os
esgotos continuam no centro de Piraquara, uma escola no laranjeiras não tem
esgoto, o bairro lá não tem esgoto tratado, a administração pública deixa a
desejar ao longo dos anos, exemplo é o vilarejo de Roça Nova não tem agua
tratada, aquele povo toma agua da nascente, a secretaria de meio ambiente
não tem capacidade nem de ir lá fazer uma caixa para aquela população, e
então vamos concordar que está tudo certo? Vários programas ambientais que
deveriam estar andando nessa cidade, estão parados, os internos, já temos
10.000, e nem o lixo é coletado, o prefeito tem que saber ouvir a comunidade e
saber gerir a máquina pública para fazer o melhor ao piraquarense, e o
vereador tem que fazer o seu papel, esta casa tem que ser auto eficiente, se
erramos temos que corrigir aqui mesmo, em público, se for erro jurídico ou da
prefeitura, não importa e sim que deve estar correto, e quando vem aqui e fala
‘não me importo, este vai perder o mandato mesmo’, muitos já falaram isso e
tão fora de mandato, e eu se vou ou não disputar a próxima eleição, isso é
problema meu e devo esclarecer a comunidade, não tenho que explicar nada a
ninguém, aqui devo fazer meu papel de vereador, temos que saber respeitar,
cada um foi eleito com o voto do povo lá de fora, este negócio de ficar
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defendendo o prefeito, ai é puxa-saco, o marquinhos pode fazer a melhor
administração e mesmo assim vai ter erro, temos que ter consciência disso,
essa câmara deve ser respeitada, e nos últimos eventos, não respeitam essa
câmara, não adianta mandar protocolo do governo do estado, o prefeito falou e
sabia que os vereadores estavam lá, nem se quer os vereadores do passado
que votou no minha casa minha vida para acontecer o projeto, e o processo
que foi falado, acho que o prefeito deve corrigir, inclusive o setor de imprensa,
até digo que ganham demais, e não enxergam esta câmara, seria só, muito
obrigado Sr. Presidente.: não havendo ninguém mais inscrito, declaro
encerrada a sessão, agradecendo a presença de cada um dos senhores e
todos aqueles que nos acompanharam pela internet, obrigado a imprensa local
através do Ângelo e Rodine. Para constar _____________________________
eu (Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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