CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 8ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia vinte e dois 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 secretário vereador Valdeci de Andrade, 2º secretario vereador
Maicon Figueiredo Faria e a presença dos demais vereadores: Adriano Cordeiro,
Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luís Cordeiro,
José Eugênio Huller 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 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,
objeção do vereador Gilmar Luiz Cordeiro sobre dois equívocos em sua fala, e
um na fala do vereador José Eugênio Huller, a ata está aprovada.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
1º secretário 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 e, Moções de Aplausos: O Sr. Presidente agradece a presença
de todos.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador Erondi:
Sr. Presidente, vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas.
Falar de política na atual circunstância do Brasil hoje, é complicado porque
infelizmente vivemos um momento difícil no cenário nacional devido a tantos
escândalos políticos, mas, ao mesmo tempo, fico feliz com nossa casa de leis
porque vejo o trabalho sendo realizado, a preocupação de cada vereador, a
comissão de finanças fazendo um trabalho brilhante e tomando os devidos
cuidados para liberação de recurso de crédito adicional ou não, cada uma das
comissões a dedicação que tem tido nesta casa para que a coisa aconteça de
forma correta, nesses 3 anos que se passaram esta câmara deu exemplo,
devolvemos R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) pro município
de Piraquara, coisa que nunca havia acontecido na cidade, foi possível devolver
o dinheiro graças ao cuidado com o dinheiro público que cada um dos
vereadores tiveram em seus gabinetes. Gostaria de elogiar em público o
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vereador Baianinho, tem muita coragem e se destaca por isso, fala o que tem
que falar, doa a quem doer, e além de todos os projetos que o vereador
apresentou nesta casa que foram aprovados, tem uns gigantescos como por
exemplo o posto de saúde que ele conseguiu junto a prefeitura e levou ao
Guarituba, enfim, um trabalho de destaque, me perdoem os outros vereadores,
todos tem feito um trabalho relevante mas o Baianinho tem se destacado por
esse trabalho, até acho que ele tem capacidade para ser mais que vereador,
acho que nas próximas eleições o senhor não será candidato a vereador e sim
por algo maior por causa de sua capacidade e dedicação que ele tem pelos
eleitores e pelo Guarituba, meus parabéns a ele e continue assim.
Com a palavra vereador professor Ernani: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade aqui presente, boa noite a todos e a todas, estendo a quem está
online acompanhando em casa, professor Nélson do Mario Braga que está em
casa nos acompanhando. Iniciou a semana de doação de sangue e medula
óssea, quero deixar meus agradecimentos a todas as pessoas que estão se
envolvendo nessa campanha, vereadores, prefeitura municipal na pessoa do
Marquinhos, secretaria de saúde a doutora Maristela que abraçou esta casa,
gostaria que o Ermínio levasse meu agradecimento a deputado Gilberto Ribeiro
que hoje vinculou a semana municipal de doação de sangue na RICTV, obrigado
por abraçar esta casa, a semana começou no dia 21 e com uma palestra no
Colégio Estadual Romário Martins no ensino médio, hoje no Colégio Ivanete
Martins e amanhã estaremos no Colégio João Batista Vera onde profissionais da
área da saúde estarão fazendo palestra sobre a leucemia, no dia 24 estaremos
no calçadão de Piraquara em frente a casa da memória para coleta de sangue e
também medula óssea caso a pessoa queira doar, fiquei muito feliz porque na
semana passada o HEMEPAR localizou um doador de medula na cidade
Piraquara, entraram em contato com a secretaria de saúde e a de comunicação,
para que ajudasse a localizar o Senhor Geraldo Aparecido morador da Rua
Gustavo Wacholz do bairro Vila Mariana, a cada 100.000, uma pessoa é
compatível, o Geraldo vai estar salvando a vida de alguém, vamos entrar em
contato com o HEMEPAR para ver quem vai ser a pessoa que vai receber essa
medula deste piraquarense que vai salvar uma vida, uma semana antes da
campanha conseguimos achar um doador compatível na cidade de Piraquara,
quero deixar meu agradecimento. Quero também deixar meu convite as
pessoas, que na quinta feira (24) apareçam, porque vamos estar lá com toda a
estrutura do HEMEPAR, para fazermos coleta da doação de sangue e medula
óssea.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, vereadores, senhoras
e senhores que compõem esta casa, todos que visualizam através da internet,
vou iniciar deixando nosso agradecimento ao Girlei pela companhia que tivemos
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nesta última segunda feira, uma reunião com o deputado Takayama e queremos
também agradecê-lo por ter nos recebido, fomos atrás da possibilidade de um
recurso para instalação do parque linear, já faz dois anos que o projeto está
pronto e falta a implantação, o custo deste projeto é perto de R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais) em conversa com o deputado ele se prontificou que junto
com o ministério da cidade, e vai ver o que pode ser feito para então enviar esse
recurso pro parque ser instalado, em uma certa ocasião estivemos lá com o
Ernani onde ele liberou uma emenda para saúde, fomos conversar e ele tem sido
um grande colaborador com esta cidade, mandou várias emendas, e isso nos
deixa contente em ver que tem vários deputados preocupados com a nossa
cidade e com os munícipes, tivemos a reunião porque vimos que de repente
quem sabe até o ano que vem pode acontecer o parque linear, não importa em
qual gestão e sim que ele possa ser instalado no nosso município. Quero
agradecer também ao João Fulgêncio, ao César Sizanoski da rádio Serra do
Mar, estivemos na sexta batendo um papo, podemos falar dos projetos e também
fomos presenteados com mais um dos livros ‘Memorias de um tigre’, eu estava
lendo e achei interessante 1996, segundo o relato dele um senhor chamado Che
Guevara desembarcou em Piraquara, agradeço esta oportunidade e seria isso,
obrigado.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos e a todas, vereadores,
Rogério do PSL, Ari do PPS de Piraquara, o Henrique presidente do PR, enfim,
a todos uma boa noite. Na sessão passada fiz alguns comentários em relação
ao bloqueio de bens do prefeito Marquinhos, em relação a empresa FABRO E
GOMES e a TREID COMUNICAÇÃO, na primeira houve um pedido de liminar
após interpuseram agravo de instrumento, pedindo efeito suspensivo que foi
rejeitado pelo ator do processo, após esta rejeição o juiz local aceitou a ação e
está seguindo com os bens bloqueados, gostaria de deixar a cópia desses
projetos sobre os bens bloqueados, que são dois processos, para que torne
público e todos vejam que não estou mentindo nesta casa de leis, mesma coisa
em relação a TREID, no mesmo caminho, foi rejeitado a concessão da liminar e
nesse momento a ação prossegue com bloqueio de bens como consta aqui com
numeração para que ninguém tenha dúvida, peço ao jurídico destaca que tome
as devidas providências no sentido de lucidar os vereadores para que tenham
conhecimento pleno no que vem acontecendo no judiciário, com base nesta
relação toda, resolvi lançar nesta cidade nos próximos 15 dias, um caderno de
minha autoria, ‘Professor Gilmar fiscalizando a cidade de Piraquara’ só estas
ações são todas pertinentes ao ministério público e denúncias que estão
prosperando na cidade de Piraquara, vou lançar um caderno do qual todas as
entidades municipais de saúde, escola, órgãos públicos e as maiores empresas,
estarão recebendo este caderno para que toda a população tenha noção do que
está acontecendo, é um caderno onde eu fiscalizo esta cidade, o que é papel do
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vereador e eu tenho feito com muito propriedade. Não poderia deixar de
enaltecer hoje o envolvimento das comissões principalmente a de finanças nesta
cidade, que hoje fomos a praça do pac no conjunto Madre Teresa e verificamos
o abandono completo daquela praça, e veio um pedido para que autorizássemos
a compra de imóveis para aquele determinado local, porem o local está
destruído, não tem nexo, então pedimos informação ao município de Piraquara
para que nos de subsidio necessário do executivo para que possamos lucidar a
questão e consigamos ilustrar o morador da região, o porquê daquele abandono,
gostaria de deixar nesta casa cópia dos 3 processos, em relação as atas gostaria
de pedir desculpas por minha correções, mas como historiador, as fontes
históricas devem ser extremamente bem escritas, se não podem comprometer o
passado e o futuro da cidade, obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade presente, todos os internautas que acompanham a sessão online,
quero agradecer a Deus por mais um dia ter me concedido esta oportunidade de
estar aqui nesta tribuna, quero agradecer ao meu amigo Gilson do tropical e
também o Magrão que foi candidato do PDT e ajudou o Sr. Presidente o nobre
vereador Ernani a estarem nestas cadeiras, agradeço a presença do meu amigo
Luís, Laldir nosso secretario que vem desenvolvendo um bom trabalho nessa
cidade, quero agradecer também ao Boca e não poderia esquecer do Gico e do
nosso amigo, cidadão honorário da cidade, Fontoura e sua esposa Bela, deixei
por último porque sempre são um dos primeiros a chegarem e hoje não estava
vendo, mas esta perdoado, a sua presença é indispensável nesta casa de leis.
Vou dizer ao nobre vereador Erondi, que muito obrigado, ninguém acreditava
que um dia eu chegaria aqui, todos tiravam sarro, diziam, esse ai mais uma vez
foi e a porta bateu nele, mas quero dizer ao senhor, que bom que enxerga e tem
uma visão de águia, porque muitos só enxergam o dedão do pé, quero dizer
também que se assim Deus permitir, vou chegar onde eu quero, mas primeiro se
assim for a permissão dele, quando eu cheguei nesta casa de leis, não foram os
pica-fumos que me colocaram aqui e sim os que acreditavam neste vereador, e
este projeto é fruto desse povo que acreditou em mim, fruto de 4 longas
campanhas, quero dizer que quem nunca morreu não xinga a morte, e este
vereador sempre acreditou e vou continuar, que posso sair daqui e rumo ao
executivo desta cidade, quero agradecer primeiramente a Deus que me
concedeu esta oportunidade, tudo que Deus quer fazer, não tem Satanás
nenhum que vai impedir que algo aconteça na minha vida, seria isso, termino
nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo senhor Presidente, nobres
vereadores, internautas, comunidade presente, meu amigo Orlei, Gico
representante do Gil Lorusso do Nascimento, pré-candidato a prefeito da nossa
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cidade, meus sinceros boa noite. Quero apresentar neste momento uma moção
de aplausos, gostaria de oferecer ela a toda equipe da junta militar do município
de Piraquara, trabalho brilhante ao longo dos anos, e hoje culminou com uma
entrega de mais de 1.200 certificados de dispensa de incorporação ao serviço
militar, estive presente nos dois períodos, manhã e tarde, então está aqui o nosso
muito obrigado aqueles servidores da junta militar do nosso município e nosso
reconhecimento, quero desejar aos meninos, jovens, homens que estão fora do
serviço militar e tem um futuro brilhante, tenho certeza que terão grandes
desafios, grandes vitorias, conquistar e são justo esses meninos que conduzirão
nosso pais ao sucesso, meus parabéns a todos que passaram no ginásio de
esportes, Poliesportivo, e receberam seus certificados de dispensa de
incorporação. No dia 18 de setembro estivemos na sala do prefeito Marquinhos,
naquele momento assinamos a liberação para que a empresa detentora da
licitação que vai revitalizar a Av. Brasília na Vila Macedo, tivemos a presença do
presidente da associação de moradores da Vila Macedo, Reginaldo Carneiro,
diversos vereadores, porem a população de Piraquara ganha e muito, aquela
avenida com próximo de 12.000 pessoas, moradores da Vila Esmeralda, Vila
Macedo, Vila Militar e que usam todos os dias no complexo penal, o complexo
medico hospital São Roque, então começa do dia 28 a obra de revitalização com
caixa de 7,5m; calcadas de 1,20m de largura; grama até o limite da extensão
daquele logradouro, então fica nosso agradecimento a paciência de toda a
comunidade que ainda não acredita na obra, assim como não acreditava na
triplicação da nossa rodovia PR-415 que está na metade já executava, acredito
que nos próximos 10 meses avançaremos bastante na questão da triplicação, a
Av. Brasília é de muita importância e tenho a honra em dizer que estamos
participando deste momento histórico para aquela região. Com o número
elevado de jovens, crianças, familiares no ginásio poliesportivo, ficou
intransitável a rua Vitorio Scarante, apresentei nesta casa e foi aprovado por
unanimidade, todos os pares me aprovaram, a proibição de estacionamento em
um dos determinados lados da rodovia, está na hora de fazer esta lei se cumprir,
o executivo já está à disposição, nós fizemos como forma de oferecimento mas
a lei existe e não dá mais para passar, as vezes uma ambulância está indo e tem
veículos estacionados irregularmente, contramão, veículo sobre veículo,
inclusive na rua Antônio Alceu Zielonka, rodovia que liga a Quatro Barras, temos
um veículo queimado a margem esquerda na Planta Suburbana, já a mais de
dois meses, está lá, obrigado, continuo nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Miguel: Gostaria que esta casa convidasse o delegado
do nosso município, Ari e o superintendente Hélio, para compor a mesa. Sr.
Presidente, vereadores, comunidade presente, já que o Rock falou, temos o
nosso colega, ex-vereador Antenor Domínico presente na sessão, o Ermínio, o
Edson Pereira irmão do Hélio e demais pessoas presentes. Hoje pela manhã
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tivemos conversando com o prefeito, e também quando o Rock salientou
aproveitando o ensejo está aqui hoje na nossa presença o delegado do
município, Ari Pereira que veio recentemente trabalhar em Piraquara, da qual
precisamos muito de um delegado competente e sabemos que ele veio junto
com o Hélio para fazer a diferença, portanto que comentamos com o prefeito
para a retirada dos carros na rua Vitorio Scarante, a delegacia não tem onde pôr,
o prefeito se encontra com o pátio da garagem com carros de antigamente que
foram apreendidos e isto tem uma matéria judicial, e é do estado, esperamos
que logo o Marquinhos tome uma posição junto o senhor Ari e tirem aqueles
veículos da estrada. Quanto a questão do PEC, projeto do Guarituba, eu e o
vereador Gilmar, viemos para a comissão para liberar os R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) para a compra de equipamentos, portanto a comissão está
preocupada com a questão não só da compra de equipamento mas a construção
do local, está literalmente abandonado, compete a comissão avaliar se compra
ou não o equipamento, por isso fizemos o pedido de informação, e até pela
manhã falamos para o prefeito que estava difícil, porque como vem acontecendo
muitas coisas erradas do governo federal, e essas liberações, nós como
comissão temos responsabilidade e o prefeito também, mas a liberação passa
pela comissão, por isso resolvemos fazer o pedido de informação e no prazo de
5 dias, o Marquinhos vai nos passar os documentos, não começou no governo
dele, tanto que não é só o PEC, e sim outra da mesma empresa, a obra Rio
Grandense, a do posto 24hrs, muitos falam 24 anos, não sabemos o que
acontece com isso. Não é fácil para ninguém, a vida é dura para cada cidadão,
para vereador também não é fácil, para você poder tentar levar o mandato com
coerência, não é fácil porque aparece muitas pedras no caminho, mas prefiro
falar isso nas explicações pessoais, porque eu acredito que esta câmara vai
fazer diferença, todos os vereadores pensam no melhor da cidade, embora
alguns pensem de outra maneira, o Erondi falou do Baianinho, me perdoe, mas
o Erondi deu uma alongada na coisa, porque é uma responsabilidade do prefeito
e o pedido é dos 13 vereadores, seria só.
O Sr. Presidente convoca a presença para a Moção de Aplausos: do Sr. Hélio
Luz Barros Pereira, Superintendente e investigador da Policia Civil do Estado do
Paraná, é chamado o vereador Miguel Scrobot para a entrega e reconhecimento
por 35 anos de trabalho e dedicação e pelos relevantes serviços prestados ao
povo de Piraquara.

O Sr. Presidente convoca a presença para a Moção de Aplausos ao Sr. Dr. Nunes
Pereira Delegado da Policia Civil do Estado do Paraná votos de reconhecimento
e Aplausos pelos 42 anos de trabalho no exercício de sua profissão e pelos
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relevantes serviços prestados ao povo de Piraquara. é chamado o vereador José
Eugênio Huller para a entrega e reconhecimento por pelos relevantes serviços
prestados ao povo de Piraquara. O sr. Presidente passa a palavras aos
homenageados, que agradeceram.
O sr. Presidente passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretário vereador
pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que assim o fez, estando
todos presentes. Com a ausência justificada dos vereadores José Machado e
Sidnei Mamede.
Edital de convocação: O sr. Presidente da Câmara Municipal de Piraquara,
convoca a comunidade em geral para participarem da audiência publica,
referente a avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2015, que
acontecera no dia 25/09/2015 as 17:30 hs, no plenário Zacarias Vieira.
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 providências. Parecer favorável
das comissões técnicas competentes, discussão global votação artigo por artigo
2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretário 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 016/2015. Denomina
de Teatro Municipal Eloina Ribeiro de Souza, e dá outras providências.
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 CMEI Adela
Istiuque Liquifildi, e dá outras providências. Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global votação Artigo por artigo 2ª discussão:
o Sr. Presidente solicita ao 1º secretário 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.
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Aprovado em 2ª discussão o projeto de lei 018/2015. Denomina CMEI 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 CMEI
Professora Judite dos Santos Pires, e dá outras providências. Parecer favorável
das comissões técnicas competentes, discussão global votação Artigo por artigo
2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretário 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 019/2015. Denomina
CMEI 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 providências. Parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global votação Artigo por artigo 2ª
discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretário 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 022/2015. Denomina Escola
Professor Iedo Nespolo e dá outras providências.
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 CMEI
Professor Belmiro Valverde Belmin Kastuc e dá outras providências. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação Artigo
por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretário 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
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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 021/2015.
Denomina CMEI Professor Belmiro Valverde Belmin Kastuc e dá outras
providências.
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
crédito 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 providências. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação Artigo por artigo 2ª discussão: o Sr.
Presidente solicita ao 1º secretário 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 091/2015. Autoriza a abertura de
crédito 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 providências.
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
crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 496,80
(quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) e dá outras
providências. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão
global votação Artigo por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º
secretário 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 091/2015. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no
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orçamento programa vigente no valor de R$ 496,80 (quatrocentos e
noventa e seis reais e oitenta centavos) e dá outras providências.
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 088/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
crédito 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
providências. 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 ª discussão o projeto de lei 088/2015. Autoriza a
abertura de crédito 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 providências.
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
crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
120.000,00 (cento e vinte reais) e dá outras providências. Parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global 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 ª discussão o projeto de lei
094/2015. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte reais)e dá outras
providências. e dá outras providências.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra o vereador
Rock: Estivemos no Guarituba hoje, vereador Miguel e professor Gilmar,
estivemos na praça do PEC/PAC/CEL, muitas siglas, porem o que se viu foi uma
situação humilhante, diversos equipamentos abandonados, estamos nesse
período de informação solicitando que se recolha o equipamento que está
causando risco a integridade física dos moradores que fazem uso daquele
espaço mesmo nas condições precárias que se encontra, durante a nossa visita
a aquele logradouro público tivemos várias reclamações da nossa famigerada
Sanepar, contrato de concessão vencido em 2009, como estão trabalhando se
não tem contrato, concessão com nossa cidade? Serviço de água e esgoto,
cobrança pelos dois, água que vem faltando cotidianamente e esgoto que estão
sendo lançados em diversos lençóis freáticos, no rio Iraizinho, no rio Curai, bacia

10

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ
do rio Irai, enfim, estão cobrando caro mas não tem concessão, os advogados
têm uma palavra, alguém deve falar alguma coisa, quando vira para esta casa a
discussão? A minuta do contrato com a Sanepar, para que possamos discutir,
em cima da hora para que não tenhamos tempo de avaliar? Pedido de
concessão de 30 anos renovado a critério do executivo, este tipo de coisa não
vamos deixar passar, este parlamento é soberano. Com a palavra Mounir
Chaowiche, amigo do vereador professor Gilmar, esse moço que veio
prometendo que falaria conosco mas não teve a hombridade de nos chamar para
tomar uma água, não da torneira e sim mineral porque a da Sanepar não dá para
tomar. Parabéns ao vereador Ernani pelo projeto de doação de medula, órgãos,
e eu sou doador de órgãos declarado, e de medula óssea, naquela edição
passada de incentivo eu não pude fazer a doação porque estava muito gripado,
mas pode ter certeza que estarei sentado na cadeira do HEMEPAR fazendo a
doação, Deus vai me conduzir com saúde até domingo para que não tenhamos
nenhum empecilho na doação, uma agulha não dói e salva vidas, parabéns mais
uma vez ao vereador Ernani. Pastor Valdeci, falou recentemente a respeito do
parque linear, no Jardim Santa Mônica nas margens da linha férrea, mas assim
como o parque que tivemos juntos em alguns momentos, até mesmo na LL,
encaminhamos documentação ao governo federal, também está parada a praça
da Vila Macedo, a qual também batalhamos, pastor Valdeci, José Machado,
vários vereadores estiveram juntos e está praça é contemplada com alambrado,
pista de skate, vestiário, pista de caminhada, playground,, iluminação,
paisagismo, em um valor a época, que foi aprovado há cerca de 2 anos, em R$
374.000,00 (trezentos e setenta e quatro mil reais) foi encaminhado ao CEDU,
um nobre parlamentar de grande estima no cenário estadual e goza o direito de
se sentar em uma cadeira na assembleia legislativa até, tentou interferir mas não
foi possível, não teve apelo de conseguir destravar este processo, mas tivemos
aqui a pessoa do Laudir e Rafael Boca que está presente nesta sessão a
possibilidade de abrirmos aquela caixa e apresentar novamente a CEDU ou a
outro órgão do estado para que nos contemple com aquela praça, ali reside
próximo a 10.000 habitantes, não tem nenhum espaço de lazer, as pessoas são
obrigadas a fazer caminhada na Av. Brasília que certamente recebera
revitalização a partir do dia 28, seria muito importante que o secretário Laudir e
o Rafael Saraiva ‘Boca’ encaminhasse junto ao digníssimo secretário Sílvio
Barros, secretário que pertence ao PHS, então que nos contemple com aquele
projeto e nos abra a caixa. Quero desejar uma boa noite a todos e peço a Deus
que nos ilumine e proteja sempre.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Senhor Presidente, vereadores,
senhoras e senhores, Ana que é coordenadora do Acorda Piraquara e tem feito
um trabalho interessante com a juventude do nosso município do qual eu espero
que a instituição governamental uma vez que foi aprovado em lei nesta casa e
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hoje faz parte do calendário do município, não lhe negue a possibilidade de
realizar este evento, que hoje é evento cultural, faz parte da cidade, ganhou este
direito, e espero que o poder público possa entender e compreender que essas
agremiações contribuem com o poder público, ficaria muito frustrado se eles não
tivessem o apoio que precisam para realizar este evento, quero deixar o apoio a
Ana e o seu pessoal que está trabalhando e esperamos que o governo municipal
possa se sensibilizar e manter a porta aberta para que possa continuar nossa
parceria. Quero deixar registrado o nosso parabéns ao Ernani pelo trabalho
voluntarioso, questão de incentivo a vida, muito bom o projeto, e ao Eugenio pela
inciativa de homenagear os 35 anos de trabalho do senhor Ari, tanto ele quanto
o Hélio com 25 anos de trabalho trazem um lema de proteger e servir, quando
olhamos para o lema e vemos a estrutura que muitas vezes eles não tem para
trabalhar e o que estamos observando é que os bandidos estão virando heróis e
os heróis, bandidos, temos que parabenizar não só o Ari por 35 anos, e não só
o Hélio por 25 anos, mas toda essa equipe de policiais, temos visto a ousadia
dos bandidos tomando conta e querendo prejudicar os que trabalham e fazem
bem ao seu trabalho, parabéns a esta inciativa de lembrar isso e fazer um apelo
ao legislativo para que na próxima devolução possamos amarrar uma parte do
recurso para aplicar na delegacia de alguma forma, ampliação ou algo assim,
para fazermos nossa contribuição com a polícia civil, sei que é difícil a estrutura
é pouca e a população grande, seria isso. Sobre o parque linear, esse projeto
nasceu através da Katia e da Elza, elas vieram no nosso gabinete uma época e
começamos a conversar sobre esse projeto, tínhamos a ideia de fazer uma vez
mas não tínhamos conseguido levar a frente, mas elas colocaram em nossas
mãos e pediram para que nos déssemos sequência e ai começamos a caminhar,
lembro que estava o Rock, Adriano, Zé Machado, Ernani, Eugênio juntos e ali
começou um trabalho que hoje o projeto está elaborado, o Girlei correu bastante,
o prefeito aceitou isso de bom grado, e hoje o processo existe, vai atrair todo o
pessoal do Santa Mônica que não tem uma área de lazer e agora estão atrás do
recurso mas se ele vir, creio que não é nos que ganhamos, nossa luta vale, mas
quem ganha é o município de Piraquara, seria isso, boa noite.
Com a palavra vereador Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade presente, gostaria de falar sobre o Sr. Ari que teve a felicidade em
cair na nossa cidade, gostaria que ele estivesse aqui mas como não está eu não
vou deixar de falar, quando ele disse que esse Brasil, e aqui também foi
desbravado, uma cidade muito grande e comparou outros países que não são
do tamanho do nosso, mas eu gostaria que nosso pais fosse menor e com menos
corrupção, isso seria importante, ter um pais grande e tem mais corrupção, é o
que estamos sofrendo dentro do nosso Brasil. Quando o nobre vereador Erondi
diz sobre o projeto do posto de saúde, creio eu que ele disse sobre o projeto do
posto de saúde da qual eu apresentei na Júlia Delenck ,não o 24hrs, se não me
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falhe a memória, o nosso querido e amado vereador Miguel Scrobot está
equivocado porque não falamos de posto de saúde 24hrs, e aqui está o projeto,
minha acessória trouxe e está aqui o que eu apresentei, foi aprovado, e está
sendo executado uma unidade de saúde na Júlia Delenck o qual é projeto deste
vereador, se alguém tem uma dúvida, que procure o legislativo desta casa e ele
vai te informar muito bem pela competência que ele tem, a qual a Cibele faz
parte, parabéns vereador, e quero dizer que ninguém chuta cachorro morto, para
que? Já está morto mesmo, mas agora chute um cachorro que está andando por
ai, para ver o que acontece, este mérito não é deste vereador, não paguei ao
Erondi para fazer esta indicativa, mas acredito que vou lutar de unha e dente
para que algo de maior aconteça, já estou feliz de passar por este legislativo,
não quero me aposentar aqui, não se usa o mandato de vereador como se fosse
profissão, isso aqui para mim, não sei do que posso chamar, isso para mim é um
hobby, queria ser vereador e que meu nome fosse escrito nesta casa de leis, e
ele já está escrito, mas não estou nem um pouco preocupado em não voltar a
este legislativo, o meu tesão de ser vereador desta casa de leis já foi
conquistado, um vereador com 3 anos de mandato tem vários projetos
concluídos e isso serve de exemplo para todos, e para os vereadores que virão
pela frente, tem vários candidatos aqui e um deles é meu amigo, mas desejo a
maior felicidade do mundo se o senhor sentar na minha cadeira, mas eu tenho
um objetivo em ir ao executivo da cidade, a qual muitos não tiveram coragem de
nem se quer colocar o nome à disposição, mas eu quando falo de PHS estou
colocando meu nome à disposição a rumo do executivo, claro que quero serviço,
pode ser do Gilmar, do prefeito, até do Gil Lorusso, do Eugênio se ele sair
prefeito, porque não? Seria isso, quero agradecer a Deus e que ele me permita
voltar aqui na próxima terça-feira e que ele jamais me deixa cair por terra, seria
isso.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, tem hora que fica cansativo mas é assim mesmo, quando falei e vou
repetir, parece que a gente meche em um formigueiro, eu gosto da cidade e
defendo as questões maiores da cidade, o delegado falou a pouco e ainda não
conhece muito bem o município mas está aqui o complexo penitenciário sem
contrapartida, Sanepar cobra 80% de esgoto, mas joga no centro de Piraquara,
o Rock fala com propriedade, o professor Belmiro construiu uma escola lá no
Laranjeiras e não tem esgoto, e vamos ficar defendendo que está tudo certo?
Precisamos de um município que seja estruturado e se discuta com a
comunidade, não adianta vir com um projeto de lá e outro de cá, estou alguns
mandatos aqui e fiz alguns projetos mas não vai resolver se o prefeito não acatar,
tem projetos ambientais, os piraquarenses sabem, o dia do rio, é uma farsa em
Piraquara porque nem capacidade de recuperar os rios daqui, o nosso município
não tem, falta capacidade de gerir a máquina pública, pede pro governador 100
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internos da colonia penal, e faz uma limpeza nos rios, tirando os lixos jogados,
tem 1.116 nascentes em Piraquara jogada pelos cantos, agora no posto 24hrs
fizemos a emenda em 13 vereadores e teve gente que teve a coragem de votar
a favor do prefeito colocar uma emenda garantida pela constituição brasileira,
que é um postinho 24hrs para aquela comunidade do Guarituba que está
abandonada, hoje tive a oportunidade de ver quando o Rock falou, claro que o
Marquinhos não é dono de todos os erros em Piraquara, já vem se atropelando,
perdoando os prefeitos antigos que moíam saibro com picareta nas estradas,
hoje é muita balela, o Marquinhos é meu amigo pessoal, mas falta muito para
ele saber gerir a máquina pública, não vim aqui para ser puxa saco de ninguém,
respeito ele como pessoa e meu amigo, mas falta em saúde, saneamento básico,
o plano de saneamento está nas 7 chaves da prefeitura, o esgoto a céu aberto
em todos os bairros mas o povo paga 80% no seu talão só em esgoto, atrás da
casa do parnanguara é jorrado esgoto, uma catinga desgraçada, parece que eles
tem medo de falar a verdade, e o governador Beto Richa está fazendo o
benefício em Piraquara mas vai ter que discutir com nós aqui na câmara, ou
vamos pegar e colocar um saco preto na cabeça para fazer o gosto dos patrões,
por isso não estou preocupado com este negócio de continuar vereador ou não,
se eu sair daqui tomara que entre outro mas defenda a cidade, que não venha
passar o pincel no cavalo pensar que ele não vai pegar micuim, porque vai pegar
sim, quem anda na cidade sabe, falta calcada, saneamento básico, falta tudo e
o Marquinhos tem a oportunidade de mostrar porque ele veio para ficar para
história como boa ou como ruim, assim como Manoel Luís Cordeiro pai do
Edson, como ficou o nome do Zelonca que construiu prédio público, comprou
caminhão, Kombi, fez creches e deixou o município sem dívidas, este foi um que
soube gerir a máquina pública, agora enchem de dívida, temos que ver o
orçamento, somos da comissão de finanças, o orçamento do município é X,
sexta feira 17rsh e 30 min, população convidada, temos que discutir, eles vão vir
explanar o orçamento tem que ser discutido, não vim aqui para me esconder de
prefeito, respeito no mesmo tom como respeito meu amigo Irone, falei hoje pro
prefeito que não vou ficar enchendo linguiça, se eu estiver aqui lá na frente ou
não estive, Deus é quem sabe, seria só e muito obrigado a cada um que veio
nesta sessão.
Com a palavra vereador Gilmar: Vereador Miguel, concordo plenamente com o
senhor, também não vim aqui para me esconder atrás de prefeito algum desta
cidade, vim para fiscalizar, fazer projetos do qual eu tenho feito e agora volto a
dizer que lançarei o caderno ‘Professor Gilmar fiscalizando a cidade’, onde toda
população vai ver o que está acontecendo na cidade, por exemplo, nos últimos
dias foi aprovado uma licitação no valor de R$ 299.000,00 (duzentos e noventa
e nove mil reais) para compra de passagens aéreas ou terrestres, não sei se vão
pra Finlândia ou Rússia, também não sei o que vão fazer nessa cidade com esse
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dinheiro autorizado em licitação para passagens, deve ter dinheiro sobrando
nesta cidade, porque no mês passado alugamos duas ambulâncias, um versa,
17 uno vivace, duas saveiro, uma s10, 5 ducato, um caminhão leve e um furgão,
no valor de R$ 1.173.068,00 (um milhão cento e setenta e três mil reais e
sessenta e oito reais) anual, fora o que foi alugado ano passado e que ultrapassa
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), R$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais) em locações de veículos, isso é correto com
nossa cidade?, quando você vai no posto de saúde e não tem remédio de
pressão, comuns para a comunidade, o nobre companheiro do jornal que cite o
que foi alugado em veículos nessa cidade, mensure para a população o que vem
acontecendo, cargos comissionados, por ano temos o custo de R$ 5.000.184,00
(cinco milhões cento e oitenta e quatro reais), quantos km de asfalto faríamos
com esse dinheiro? Não tem nada nos bairros porque estamos pagando em
cargos comissionados, e quem fiscaliza isso, vereadores? Nós mesmos, não sou
servo de prefeito e sim da população que me colocou aqui, mesma coisa os
cargos gratificados, nos últimos meses o prefeito deu gratificação a mais de 300
servidores públicos dessa cidade de forma aleatória, sem avaliar se merecia ou
não, tem servidor dentro de unidade que ganhou gratificação de R$ 3.000,00
(três mil reais), são 300 servidores ganhando valores de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), se tem influência política ganha
R$ 3.000,00 (três mil reais) mas se teve pouca influência ganha R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais), foi um cala a boca para apenas 300 funcionários públicos,
mas esqueceram que a cidade tem mais de 2.000 funcionários, e se tem 300
que recebem porque os outros não? Quando aprovamos esse projeto na câmara,
era muito claro que seria feito avaliações funcionais mas nenhuma foi feita e os
valores chegaram em determinados lugares, compra de favores políticos, eu
acho que a cidade vai muito bem financeiramente, mas quero ver até onde,
ontem foi um dia de protestos dos municípios em todo o país, relação ao fundo
de participação dos municípios, não vi reclamação da cidade mas vamos ser
prejudicados nos programas de saúde e de educação, porque boa parte desse
recurso que vem oriundo do governo federal, foi cerceado por muitos em todos
os municípios do país, e nós que vivemos de arrecadação porque somos apenas
fornecedores de mão de obra para Curitiba, ficamos como nesta situação?
Gostaria que na sexta-feira, teremos a comissão, que o secretário de finanças
nos explique como ficou o fundo de participação dos municípios em relação ao
que a cidade de Piraquara vem recebendo, me preocupa saber que talvez
tenhamos um corte drástico e não houve pronunciamento. Gostaria de reforçar,
presidente, no início da sessão passei os processos do qual são de minha autoria
em relação aos procedimentos de bloqueio de bens do prefeito e das empresas
envolvidas em licitação que fossem fornecidos a todos os vereadores da casa,
para que daí as suas acessórias tomem os devidos conhecimentos e avaliações,

15

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ
em nenhum momento estamos fazendo ou falando coisas contraditórias aqui
dentro, estamos palpados dentro da legalidade constitucional, obrigado.
Com a palavra vereador Eugênio: passa a palavra.
Com a palavra vereador Erondi Lopes: Senhores vereadores, senhoras e
senhores, as vezes me sinto envergonhado porque o delegado passou por aqui
agora a pouco e disse que as leis devem ser cumpridas, concordo plenamente,
mas infelizmente temos um governo porco no estado do Paraná, e não cumpre
com as leis, Nélson Justus deputado estadual lá atrás fez um movimento na
assembleia legislativa em 2010, e naquele momento aprovou uma PEC das
águas e passou a incorporar a constituição estadual dizendo que Piraquara tem
direito a 10% do valor da água retirada do município, isso dá aproximadamente
R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) hoje, de 2010 a 2015, 5 anos,
façam a conta simples, vai calcular aproximadamente uma dívida do desgoverno
do estado do Paraná de aproximadamente R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais) com Piraquara, para quem é pobre como nós, ter esse dinheiro para
receber não vamos ter esgoto tão cedo, porque esta é responsabilidade da
Sanepar, empresa mista paranaense e que tira nossa maior riqueza e manda
para Curitiba, São José dos Pinhais, região metropolitana da qual não estaria
viva sem Piraquara, e não paga o que nos deve, temos mais de R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais) em crédito com o governo do estado e
Sanepar, nos devem e não pagam a conta, calote, se quiséssemos investir esse
dinheiro em asfalto que é a maior reclamação da cidade, teríamos muito mais de
100 km em ruas pavimentadas no município de Piraquara somente com o que o
governo do estado nos deve, isso é vergonhoso, foi eleito em 1º turno com muito
voto de Piraquara e infelizmente as nossas fontes de água continuarão sendo
poluídas porque nem saneamento básico que seria o mínimo que governo do
estado e Sanepar fariam para Piraquara, não fazem, na época da eleição a 3
meses ou 1 ano antes da eleição nossos candidatos vieram a Piraquara
prometeram o mundo e o fundo, tiraram os votos, se elegem e esquecem que
estiveram aqui, não voltaram mais, mas lembro que antes da eleição tinha fila de
deputados, senadores em Piraquara pedindo voto mas continuamos com esse
crédito somente na questão das águas, sem contar que devíamos ter uma boa
contrapartida por ter o maior complexo penitenciário do Paraná e até mesmo do
sul do Brasil, não temos nenhuma contrapartida, não temos escolas estaduais
para nossos alunos, não temos nenhuma escola profissionalizante em Piraquara
e nem na região metropolitana, mas falara que o governo do estado tem que dar
escola profissionalizante ao ensino médio, tem sim, o município não tem dinheiro
mas se pagassem o dinheiro em 5 anos talvez quem sabe, mas passara mais 5
anos e vai acumular dívida, nunca mais vamos receber, enquanto eu estava na
presidência fomos ao ministério público e fizemos uma denúncia contra a
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Sanepar, estamos fazendo nossa parte senhores vereadores, porem foi
arquivado nossa denuncia, é muito dinheiro para quem não tem nada, seria isso,
boa noite a todos e a todas.
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, muito obrigado e até a próxima terça-feira. Para constar
_____________________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a
presente ata.
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