CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 10ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia seis de outubro 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, 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 Cesar
Mamede 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 “Mamede” para fazer a leitura da passagem da
bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo a presença de todos,
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 provisório vereador Adriano Cordeiro que para fazer a leitura das
publicações, ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências
recebidos pela mesa das quais terão encaminhamento regimental. Lido os
requerimentos: O Sr. Presidente agradece.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Disponho de cinco minutos. Com
a palavra vereador Rock: Excelentíssimo senhor presidente, nobres
vereadores, hoje estou um pouco gripado e talvez não tenha condições de falar
por muito tempo, justamente hoje que o tempo é um pouco dilatado com
poucas inscrições, mas quero estender meu boa noite ao COMUSP
representado aqui, parabenizar o Hélio pela gestão, toda a passagem que teve
frente ao conselho, tenho certeza que fez o melhor de si e a nossa saúde
agradece, também na linha dos conselhos, no último dia 4 tivemos a eleição do
conselho tutelar do nosso município, então parabenizo a todas aquelas
guerreiras e guerreiros que participaram do pleito, eleitos ou não, até porque a
vitória, não depende das urnas, o simples fato de você acordar já te faz um
vitorioso, então parabenizo a todos os concorrentes e em especial a Lu Farias,
é professora do CMEI Tia Ângela na Vila Macedo, tive o prazer de tê-la como
professora de uma das minhas filhas então fica aqui o meu voto de sucesso,
enfim, de que ela seja muito feliz, ela se elegeu em terceiro lugar com 180
votos, parabenizo a todos os eleitores que exerceram seu direito de cidadão ao
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se dirigir a uma eleição que não é obrigatória até os colégios eleitorais e
fizeram a sua escolha do candidato. Eu estaria sem a minha jaqueta, porque
estou com a minha camiseta e inclusive o Baianinho está com uma gravata ali,
em homenagem as nossas guerreiras, mamães, vovós, titias, filhas, esposas,
enfim, outubro rosa é uma campanha de conscientização que tem como
objetivo principal alertar as mulheres a sociedade sobre a importância da
prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, esta campanha
acontece com mais intensidade no mês de outubro, começou em 1990 em
Nova Iorque nos Estados Unidos, e em 1997 entidades das cidades de Yuba e
Lodi também nos Estados Unidos, começaram a promover as atividades
voltadas ao diagnóstico e prevenção da doença, escolhendo o mês de outubro
como epicentro das ações, aqui em Piraquara, outubro rosa é uma lei aprovada
nesta casa de leis através da assinatura da Shirley Marchioratto, nossa nobre
vereadora, infelizmente não obteve sucesso nessa última eleição, e a gente
pede a Deus e torce para que esta casa tenha mulheres aqui na nossa
bancada, até para que se torne um pouco mais tranquila nossa participação, a
mulher tem o tom apaziguador, a visão um pouco mais maternal mas não deixa
de ser rigorosa com as suas convicções, queríamos de todo o coração que
tivéssemos quantas fossem possíveis mulheres aqui no parlamento, não só
mulheres, mas jovens também como o vereador Maicon, Adriano, é
importantíssimo que a juventude venha participar deste parlamento até para
que novas ideias, projetos, inciativas venham alavancar o progresso do nosso
município, tenho um agradecimento especial ao Edson do Nascimento, radio
Songs Forever, nos convidou na última sexta-feira e infelizmente um
contratempo me tirou desse compromisso, o Edson é um brilhante
comunicador que tem o programa dele das 18:00 as 19:00 horas na rádio Sons
Forever, meus sinceros pedidos de desculpas, mas teremos outra oportunidade
e não tenha dúvida que estarei presente respondendo qualquer
questionamento até porque nossa democracia prevê isso, então muito obrigado
pelo seu convite, não foi possível, mas acabei me dirigindo até o horário um
pouco além na rádio Serra do Mar, onde participamos do programa resenha
com o Cesar Sizanoski que está presente, Joao Fulgêncio e toda diretoria
daquela emissora, quero parabenizar e agradecer as duas emissoras pelos
convites. Hoje aniversariou na Vila Macedo uma grande amiga, tivemos uma
recepção maravilhosa na Escola Ermínio de Azevedo, ela é zeladora,
cantineira, faz tudo naquela escola a muitos anos, hoje ela completou idade
nova, tivemos participação de uma mensagem ao vivo e uma comoção geral,
crianças abraçando aquela cidadã piraquarense, pelo seu aniversário e pela
informação que ela irá se aposentar até o final do ano, fica aqui minhas
congratulações a Marina, filho Atílio, Alex, todos os funcionários e amigos
daquela instituição de ensino, onde a Marina foi fundamental na criação e na
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educação de várias crianças muito embora não estando dentro da sala de aula,
muito obrigado senhor presidente.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, todos que acompanham pela internet, quero
primeiro agradecer a Deus por mais uma terça-feira que ele me concedeu
nessa casa de leis, se não fosse ele eu não estaria aqui. Sr. Presidente, essa
gravata eu ganhei do cidadão honorário dessa cidade, hoje ele não se
encontra, eu vim em homenagem ao outubro rosa o qual eu tenho uma grande
admiração pela ex-vereadora Shirley, que passou por essa casa de leis, autora
desse projeto, e todas as mulheres da face dessa terra, e também todas as
assessoras do vereador Eugenio, nossa amiga do parlamentar, então eu quero
estender meu boa noite a todas as mulheres, que esse projeto foi iniciativa e
até mesmo um cutucão nas mulheres, para que elas tomem os devidos
cuidados para que não venha a sofrer um câncer de mama, isso é de grande
valia, esse projeto, o nobre vereador Rock falou que esse projeto nasceu no
Estados Unidos, e muitas das vezes nós não fazemos mas podemos copiar, e
isso veio de cima para baixo, foi copiado e é de grande valia. Mas Sr.
Presidente, quero agradecer a presença de todos, amigo Edson meu exassessor que trabalhou comigo no meu gabinete, irmão, foi ele que me ajudou
a estar aqui neste lugar, se não fosse ajuda dele talvez eu poderia até chegar
aqui, mas serviu para mim chegar em primeiro lugar, quero ao meu amigo
Adriano que participou dessa caminhada nossa, pode ficar tranquilo Adriano eu
não vou esquecer nunca, quero agradecer ao nosso presidente dessa casa de
leis e toda a acessória dessa casa, a qual o presidente fez um empenho para
que fosse trazida as contas do ex-prefeito Joao Guilherme para ser votadas
nesse plenário, a qual o meritíssimo teve uma dificuldade muito grande de
notificar o camarada mas aqui está o documento que foi notificado ele no dia
26 de setembro, quero parabenizar também ao prédio daqui do lado, o senhor
meritíssimo dessa cidade, cobrei ele porque se não achava o Joao Guilherme
eu garanto que eu iria acha-lo porque ele é diretor do São Roque, então não
sei porque não achava, esse ministério público é sério, instituição que vem
trabalhando em prol da cidade, e aqui está mais uma prestação de contas que
daqui a pouco vai ser votada nesse plenário, isso serve também para a
próxima prestação de contas do ex-prefeito Gabão, vamos cobrar para que
venha a ser votada aqui também, justiça tem que ser feita para todos, então o
senhor está de parabéns, a sua equipe jurídica desta casa fez o papel e é
assim que votei no senhor acreditando que o senhor tem competência que tem
para executar os trabalhos desta casa, agradecendo ao senhor, eu agradeço
os vereadores também que fazem seus empenhos para fazer justiça nesta
casa. Vi alguns requerimentos em relação a Gerhard Von Scheidt, Mari Aliote e
outras demais, mas quero reforçar que a prefeitura não pode entrar naquela
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área porque aquilo é de competência da COAPAR, a qual parou as obras,
fomos atrás, pedimos, cobramos, mas até agora nenhuma resposta, a rua das
Andorinhas também estão cheia de buracos, mas quero defender o secretário
de obras dessa cidade e o prefeito porque não podemos colocar equipamento
lá porque tem intervenção da COAPAR, e assim vamos fazendo nosso dever e
cobramos a COAPAR, seria isso Sr. Presidente.
Com a palavra vereador pastor Eugenio: Passo a palavra.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade aqui presente, boa noite a todos. Então vereador Baianinho até
que enfim, paramos de gastar sola do sapato atrás do ex-prefeito, pelo menos
agora nosso promotor deu a notícia que a gente esperava para colocar a
votação aqui no plenário, todos os vereadores sempre pediram, e agora
chegou a hora de colocar as contas do ex-prefeito Joao Guilherme e depois do
Gabão, esse é o trabalho de todos os vereadores e agora a população vai ter o
conhecimento, agradeço também ao Girlei Eduardo pela palavra cumprida,
junto com esse vereador aqui ao lado, na rua Antônio Aparecido Esteves, o
manilhamento, tem tanta polemica que até levamos cacete de um certo
repórter e agora estamos resolvendo o problema, cumprindo com a palavra que
esse vereador deu a população, e hoje estamos executando nosso trabalho
onde a população está feliz com o secretário de obras e o prefeito cumprindo
com seu papel no município de Piraquara, e saindo Esteves, indo pra rua
Padre Agostinho, aonde há uma polemica que o manilhamento vai ser feito na
Padre Agostinho e no Jardim Bela Vista também, agora agradecendo aqui os
asfaltos saindo do Jardim Bela Vista tendo 4 frentes de asfalto sendo na rua
Dom João XI, Olavo Bilac, Duarte da Costa, Cristóvão Colombo que é entre rua
Acir Martins e Artur Martins, não é a rua inteira mas sim entre essas outras
duas ruas, sem contar trabalho no Guarituba, Planta Deodoro, também na rua
Barão do Rio Branco, mais duas ruas no bairro São Cristóvão onde é a casa de
vocês, e ai por diante, então parabéns ao prefeito Marquinhos, aos vereadores
e ao governo do estado que liberou essa verba para executarmos esse
trabalho aqui no município de Piraquara. A respeito da prestação de contas,
tivemos uma aqui na sexta-feira teve eu e o vereador Mamede que fazemos
parte da comissão de saúde, o Brutus, Adriano, onde fizemos a prestação de
conta aqui e tem certas pessoas que colocam nas redes sociais que o prefeito
vai fazer uma prestação de contas da saúde lá em Pinhais, não é verdade,
então, onde foi uma apresentação de obras de cada secretaria como é feito em
Pinhais, por causa do espaço que não temos aqui em Piraquara temos em
Pinhais, aonde o prefeito fez essa apresentação de cada secretaria para
apresentar cada trabalho que foi feito em Pinhais, então que fique bem escrito,
quem ver essas coisas nas redes sociais, é mentira porque somos da
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secretaria de saúde e fizemos na sexta-feira a apresentação de contas, quem
quiser saber tinha que fazer parte porque é convidado todos os vereadores
para fazer a apresentação de contas da saúde aqui dentro do município de
Piraquara, obrigado Sr. Presidente.
Com a palavra vereador Adriano: Boa noite Sr. Presidente, demais
vereadores, queria estender um boa noite especial ao Sr. Edson do
Nascimento que fez parte do quadro dos funcionários da câmara municipal
sendo assessor do vereador Baianinho, gostaria de estender um abraço ao Sr.
Ermínio, Cesar Sizanoski e o Sr. Dario Santos que se encontra aqui nesse
recinto. Vou começar minha fala parabenizando o trabalho que foi executado
pelo COMUSP na gestão que antecede a esta que vai ser escolhida agora, na
pessoa do Hélio Moreira que sempre se fez presente em todas as prestações
de contas da secretaria de saúde e todas as discussões que se fizeram no
nosso município com relação a saúde, então, gostaria de das os parabéns pelo
trabalho que ele prestou e espero que ele possa continuar contribuindo de
alguma forma com a saúde no nosso município, gostaria também de
parabenizar a todos que concorreram e os que foram eleitos e não eleitos no
processo de escolha dos conselheiros do conselho tutelar, mas queria deixar
aqui uma observação, foram poucas pessoas que foram votar e isso é
preocupante porque o trabalho do conselho é de extrema importância na nossa
cidade, então espero que na próxima eleição os munícipes se atenham a
importância de um conselho tutelar e se façam de forma mais consistente na
votação, gostaria também de agradecer aqui hoje o trabalho da implantação da
academia ao ar livre na Capoeira dos Dinos na semana passada ela recebeu
uma iluminação em uma área que foi cedida por um proprietário da área rural,
agora é possível praticar atividades no período noturno, então gostaria de
deixar meu agradecimento ao secretário Girlei Eduardo e ao prefeito que
tiveram a sensibilidade e colocaram essa academia na Capoeira dos Dinos.
Com relação ao outubro rosa, na realidade isso é um movimento que como diz
o vereador Rock surgiu nos Estados Unidos, mas que tem um objetivo de
mostrar a importância da luta contra o câncer que mais mata as mulheres no
mundo, e também lembrar que essa doença se faz presente nos 12 meses do
ano e não somente no mês de outubro, e também focar a importância do
autoexame que quando você vai levando essa informação as mulheres, com
certeza isso evita a quadros mais negativos no futuro. Gostaria de deixar um
abraço em especial a professora Shirley que fez esse projeto de lei nesta casa,
como o vereador Rock falou, no último pleito ela não obteve êxito mas de
repente possa estar novamente participando das eleições que vão vir ano que
vem e talvez possa fazer parte do quadro dos vereadores novamente, seria de
grande valia tendo a necessidade sempre de ter mulheres, e esta casa está
precisando de uma presença feminina até pela importância da mulher hoje na
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sociedade, necessitamos que exista uma representante mulher, espero que na
próxima legislatura de 2017 a 2020, que isso se torne possível, seria isso Sr.
Presidente, continuo nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Mamede: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade presente, boa noite a todos, também aos assessores que se
encontram aqui, o Edson Nascimento meu amigo. Gostaria de chegar nesse
lugar e trazer elogios da administração da cidade de Piraquara, do príncipe que
gerencia essa cidade, mas temos vários problemas, situações que não temos
fiscais, quero falar sobre a pavimentação da rua Richard Lickfeld, já começa
com problemas na galeria, estão atrapalhados, não sabem se coloca manilha
de 80, se constrói galeria, se põe manilha de 60, não é uma construção que
tem que ficar ao longo e ao meio daquela avenida, é um comprimento de
manilhamento nas laterais soterrando junto com o barro lá já existente, ou seja,
o problema continuara, uma agua que desce daquela região e transborda as
ruas laterais, caem diretamente ali, então não vejo nenhuma preocupação
dessa construtora, não sei quem é, mas estou tomando a providencia de pedir
o projeto que foi aprovado e muita confusão está sendo feita naquele lugar,
precisamos que a secretaria de obras mantenha um secretário para que toque
uma obra decente naquele lugar, não viemos aqui com nossos requerimentos
atacar nenhum secretário de obras, bem pelo contrário, estamos aqui e temos
que dizer a ele o muito obrigado pelas 60 luminárias que eu pedi no bairro do
Guarituba e foram instaladas, mas também precisamos entender o que uma
máquina está locada com braço maior, fazendo um serviço que uma máquina
menor faria, máquina que tem extensão para limpar rio, e nenhum rio está
sendo limpo no bairro do Guarituba, apenas valetões que nem foram entregues
pelo PAC, esta pela metade o serviço e talvez alguns não saibam mas
construtora VENTURI E ZEN foi embora do município, então a obra pertence a
prefeitura, e ela tem feito o serviço onde a construtora deixou de prestar os
serviços, por exemplo, o Pastor Valdeci, o vereador Gilmar que faz um grande
trabalho nesse município fez um requerimento na rua das Andorinhas, na altura
do Jardim das Orquídeas, em cima da galeria onde a construtora fez, e ali a
prefeitura está trabalhando, então eu entendo onde a prefeitura não pode
trabalhar, temos que ficar no meio do buraco, a prefeitura tem obrigação de
estar patrolando aquelas ruas e colocando material até que uma nova licitação,
nova empresa venha a terminar esse serviço do PAC que foi parado no
município, então temos que entender a verdade e o que está acontecendo, a
construtora não está mais aqui no nosso município, levantou acampamento e
foi embora, então a prefeitura tem obrigação de manter a rua Gerhard Von
Scheidt, a rua das Andorinhas e as demais ruas que precisam ser feito o
trabalho de encaibramento, com urgência, muitos ônibus escolares passas ali,
o trecho entre a Gerhard Von Scheidt e das Andorinhas até grande extensão lá
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na frente está intransitável, tem carros sendo engolidos pelos buracos. Sr.
Presidente, gostaria de falar que um novo secretario de meio ambiente não sei
o que ele veio fazer no município, temos várias situações que precisam ser
resolvidas no município e ele está tendo dificuldade em avançar, em resolver,
está com as mãos atadas, não temos êxito em respostas de ruas que precisam
ser abertas, lixos que precisam ser retirados, outro dia foi liberado uma verba
aqui para fazer limpeza dos lixos que se encontram no nosso município, até
agora vi uma pequena movimentação e parou, até agora não vi mais nenhuma
limpeza dos entulhos que vem se acumulando a beira de ruas e casas no
nosso município, e lá onde era o CRAS do Guarituba virou um deposito de lixo,
e tem uns que falam que tem liberação da COAPAR para ser soterrado, onde
tinha a casinha já tem gente morando, então virou um grande deposito de lixo,
precisamos que o secretario tome uma ação a essas pessoas que fazem
deposito de lixo lá no CRAS do Guarituba, nas explicações pessoais eu
continuo.
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. Com a ausência justificada dos vereadores Miguel Scrobot e
vereador Erondi Lopes. O Senhor Presidente, solicita ao 1º secretário vereador
pastor Valdeci de Andrade que para fazer a leitura das publicações, que assim
o fez.
O Sr. Presidente passa a entrega de moções de aplauso aos propostas pelo 1º
secretario da casa o vereador pasto Valdeci, aos integrantes da Banda Fé Ativa
da Igreja do Evangelho Quadrangular do reino de Deus, que assim o fizeram.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
031/2015: que assim o fez, Processo 031/2015 projeto de lei 022/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Denomina de Unidade
de Saúde Nanci Terezinha Bier 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 ª discussão o projeto de lei 022/2015.
Denomina de Unidade de Saúde Nanci Terezinha Bier e dá outras
providencias.
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O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
117/2015: que assim o fez, Processo 117/2015 projeto de lei 099/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
160,00 (cento e sessenta reais) e dá outras providencias. Parecer favorável
das comissões técnicas competentes, discussão 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 ª discussão o projeto de lei 099/2015.
Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento programa
vigente no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e dá outras
providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
123/2015: que assim o fez, Processo 123/2015 projeto de lei 105/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) 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
105/2015. Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e dá outras
providencias.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Disponho de cinco
minutos. Com a palavra o vereador Rock: Sr. Presidente, nota de pesar
lamentavelmente, nunca é bom dar essa notícia principalmente quando parte
de um ente querido, na verdade não é meu familiar mas considerado como tal,
estou falando do Sr. Almindo Cubis, morador da Vila Macedo, na rua Vitoria, há
mais de 35 anos quando cheguei naquela localidade esse senhor já tinha uma
família prospera, motorista de caminhão, taxista, o abençoado câncer o levou,
faleceu na última quinta-feira, um cidadão que tinha meu porte físico
aproximado, e acabou falecendo com 45kg, também na Vila Macedo na rua
Boa Vista, foi sepultado hoje no cemitério do são roque, o Pedro, morador
ilustre da Vila Macedo, faleceu jovem com 50 anos aproximado de um mal
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súbito, fica meu sentimento de pesar a família, uma pessoa que trabalhou a
vida inteira, criou a família, adquiriu bens pequenos, mas honestidade e honra,
e como estou nesses votos de pesar, está aqui a filha do meu saudoso amigo
Daniel, muitos anos nas mediações do são roque, participou da associação dos
servidores, tocou o time do são roque por muito tempo, então meu boa noite e
meus sentimentos a Jane que está presente, dona Maria que tive o prazer de
conversar com ela recentemente ao visitar o tumulo do meu finado pai ali no
cemitério do são roque. Mas vamos falar de coisa boa, na Av. Brasília tem um
cronograma de obras que nós estivemos presentes, e vários parlamentares
também estiveram, a tão sonhada revitalização, desvio de aguas no Jardim
Esmeralda, Vila Macedo, Vila Militar, Complexo Penal, represas do rio Iraizinho,
hospital de dermatologia sanitária do estado do Paraná será beneficiado, e
outras como a Richard Lickfeld, e várias outras no Jardim Bela Vista, anúncios
de mais obras no Araçatuba, no São Cristóvão, no Recanto das Aguas, no
Jardim Esmeralda que já está até concluída a pavimentação em anti-pó, Planta
Deodoro, enfim, em vários bairros que estão recebendo obras, Planta Santa
Catarina região que o vereador Baianinho teve um grande êxito nas urnas,
assim como vereador Mamede e demais vereadores, então parabéns aquela
comunidade que brigou junto a vossas excelências para essa conquista, além
de diversas outras obras de unidade de saúde, creches, escolas que inclusive
temos uma na Richard Lickfeld que está faltando uma última parcela do
repasse do governo federal para ser concluída, acabei de ver uma postagem
em uma rede social onde um cidadão com toda a razão cobra providencias,
falta a última parcela, estive falando com o secretário Laldir do
desenvolvimento econômico, recentemente, que encaminhou ao Silvio Barros
do PHS uma solicitação e veio resposta, estava faltando um laudo técnico da
prefeitura para que o governo estadual libere esses recursos, mas nos
necessitamos em outros bairros, como tivemos alguns requerimentos na Vila
Militar, ruas intransitáveis, estive na Roça Nova, temos um poste onde a
COPEL, atravessa um cabo em cima da igreja da congregação cristã, é um
perigo cair aquela rede em cima, então solicitamos que a COPEL e o poder
executivo visualize esses outros bairros, onde não foi contemplado com a
pavimentação e o anti-pó, essa casa de leis teve participação fundamental para
que esses bairros recebessem esses recursos, aprovamos nessa casa de leis
empréstimos, devolvemos ao executivo R$ 3.500.000,00 (três milhões e
quinhentos mil reais), somos parceiros, nunca aconteceu de votarmos contra
alguma coisa que fosse bom só por picuinha, o que for bom vamos aprovar e o
que não for, vamos reprovar com toda independência desse parlamento, mas
somos parceiros naquilo que é bom, então parabéns nesse quesito, ao prefeito
Marquinhos, secretaria de obras, de infraestrutura, enfim, a todos os
participantes daquela ação, e no momento oportuno lançarei a nossa
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cronologia da nossa atuação, muito obrigado Sr. Presidente, peço a Deus que
nos ilumine e proteja sempre, em tempo me permita, um boa noite ao Dario
que acabei esquecendo aqui mas faz um trabalho fundamental nas emissoras
de rádio da internet.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, senhores vereadores,
senhoras e senhores que compõem esta casa, e os que nos acompanham pela
internet. Gostaria de começar minha fala saudando a todos os membros do
conselho tutelar, dia 27 de setembro é o dia municipal do conselheiro tutelar e
queremos deixar nossos parabéns pelo trabalho que eles tem realizado, não é
fácil, trabalho de risco, árduo, sem muita estrutura, muito mal remunerados e
talvez seja isso que as pessoas não se motivem muito a concorrer e quem
sabe a participar ativamente para eleger, porque realmente é um trabalho difícil
mas é nobre a missão, então parabenizar esses meninos e meninas, os que
estão chegando e os que estão saindo, então parabenizar pelo dia deles, dia
27 de setembro é o dia municipal do conselheiro tutelar, então gostaria de
justificar a moção desses meninos da banda fé ativa, eles são jovens e a
questão de darmos essa moção a eles é pelo fato que eles possam continuar
fazendo esse trabalho através da música, que tem levado pessoas a sair das
drogas, do vício, da prostituição, uma mensagem cantada, então que Deus
abençoe e eles, que possam motiva-los a caminhar um pouco mais a frente,
parabenizar o Eder Caetano meu amigo que abraçou essa ideia, e a eles, creio
que eles devem receber uma moção pelo fato de participar, não estar cantando
mas estar orientando, dando direção a eles, então parabenizo a eles por isso e
que Deus os abençoe sempre nessa caminhada. Também quero colocar nessa
noite a questão que tivemos semana passada conversando com o deputado
Takayama, levamos junto com o Girlei nossa reivindicação sobre aquele projeto
que estamos acompanhando, que é o do Parque Linear, estava conosco desde
o princípio desse projeto o vereador Eugenio, o vereador Zé Machado, Ernani,
Adriano, Rock, estavam acompanhando, fomos várias vezes na LL, fizemos
nossas considerações, solicitações, e esse Parque Linear é para ser instalado
no Jardim Santa Monica, e aquela parte debaixo é uma área perdida, creio que
com esse parque haverá uma revitalização e o valor para implantação sai hoje
por R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), então, em conversa com o Takayama
ele prontamente nos atendeu e encaminhou nossa solicitação a Brasília, sei
que não é fácil, ainda mais agora se os recursos forem cortados, mas ainda os
ministérios das cidades possuem alguns recursos e ele vai então tentar
conseguir junto ao ministério das cidades para que esse parque venha a
acontecer, isso vai somar um pouco mais, o deputado Takayama que tem
disponibilizado várias emendas para pavimentação, deputado Fernando
Francischini que também disponibilizou várias emendas para as pavimentações
que vão ocorrer em todo o município, São Cristóvão, Santa Monica, foram
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emendas que foram destinadas por esses e outros deputados, como o Ângelo
Vanhoni, que ajudou e participou, creio que esse ano o município não ficou
desprovido de deputados, pelo menos alguns que receberam votos do nosso
município estão ajudando, isso é nossa satisfação de ver nossos deputados
correspondendo, porque até então o que se via era que os deputados vinham
levavam os votos e não davam nenhuma contrapartida, essa gestão tem sido
atípica porque eles tem atendido, mas então fica aqui meu agradecimento a
todos, nobres vereadores que acompanharam esse projeto desse parque
linear, agradecimento a Katia, Elza que foram integrantes desse projeto do
Parque Linear que vai ser importante para a população do Santa Monica, então
seria isso, boa noite a todos.
Com a palavra vereador Ernani Winter: Boa noite Sr. Presidente, vereadores,
comunidade aqui presente, boa noite a todos e a todas, gostaria de deixar
registrado meu agradecimento a secretaria de cultura, esporte e lazer de
Piraquara, onde esse final de semana teve realizando a grande final da Copa
das Aguas, inclusive o vereador Adriano esteve presente torcendo para a
equipe do seu bairro, Vila Rosa, que foi a final entre Vila Rosa e Bola +1 que é
a equipe da Vila Santa Monica onde mora o Pastor Valdeci, e a grande campeã
Vila Rosa em um belo jogo, venceu de 2 a 1, parabéns aos atletas e aos times
que participaram, também aos funcionários da secretaria de cultura e esporte
que estiveram envolvidos nos finais de semana para que nossa cidade tivesse
um pouco mais de esporte e lazer para a população. Quero agradecer ao
vereador Eugenio que neste último sábado esteve assistindo mais uma rodada
da copa winter de futsal, evento que acontece aos sábados à tarde e aos
domingos durante todo o dia, edição que conta com 52 equipes, já está na 9ª
edição, mais de 500 atletas participam desse evento, então agradeço ao
vereador Eugenio que esteve esse final de semana lá, e estendo o convite aos
vereadores que queiram assistir os jogos, que estarão envolvendo mais de 500
atletas. Quero deixar meu agradecimento ao prefeito Marquinhos e também ao
secretário de obras Girlei Eduardo pela implantação de mais uma academia ao
ar livre na Vila Franca, estive esse final de semana a noite, e no lado da
cancha de areia foi instalado uma academia ao ar livre, bem iluminada, a
população está utilizando assim como a população da Capoeira dos Dinos
onde o vereador Adriano que pediu lá para aquela área, então quero agradecer,
muitas vezes fazemos as postagens e as pessoas cobram falando que existem
bairros que ainda não estão sendo contemplados, mas na frente eles serão
contemplados porque temos academias no pátio de obras da secretaria que
serão instalados nos bairros que ainda não foram contemplados, então
agradeço a secretaria de obras na pessoa do Girlei Eduardo e o prefeito
Marquinhos que fizeram mais uma implantação de uma academia na Vila
Franca que muitas pessoas falam que é esquecida, mas não é esquecida pela
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gestão, pela prefeitura, porque foi instalado uma academia e vai ser
beneficiado pela alça de acesso que é rua Jacob Valenga que vai ser
pavimentado até a entrada da Vila Franca, então quero agradecer e desejar um
boa noite a todos e a todas.
Com a palavra vereador Baianinho: Sr. Presidente, senhores vereadores,
comunidade presente, eu quero nesta noite fazer um agradecimento ao prefeito
dessa cidade, porque ele vem fazendo um grande trabalho nessa cidade, que
muitos falam dele vão acabar mordendo a língua, porque o cronograma de
obras dessa cidade é muito grande, não tenho dúvida que muitos vão acabar
caindo o beiço quando ver essas obras acontecendo, o nobre vereador Rock
disse ali uma palavra, cronologia, escrevi aqui e não sei se está certo, sou mal
em português, mas quando ele disse aquela palavra ali, o Ernani quase caiu de
costas, e eu disse não se preocupe Ernani porque eu vou pedir uma ação do
papa Joao Paulo para decifrar essa palavra, porque o Rock, vou te falar,
parabéns o senhor é de tirar o folego dos nobres vereadores dessa casa de
leis, parabéns vereador Rock, eu escrevi aqui e vou guardar, quero dizer
também que esse prefeito vai fazer todas essas pavimentações a qual tem
alguém que ainda não acredita, fala que o prefeito não faz nada, mas quando o
prefeito está fazendo ele vai na internet e coloca que está acontecendo as
obras, meio amoroso o processo mas vai acontecer, nem vou dar uma palavra
para um cidadão desse, porque eu sou assim, se não presta, não presta, se é
bom, é bom, mas quando está fazendo parece que é ele que está executando,
quero também dizer que muitos ainda vão ver o que esse prefeito vai fazer na
cidade e através dessa casa de leis, de todos os vereadores que aprovaram
esse projeto, também não poderia esquecer do meu amigo Hélio Moreira, o
qual ficou de frente ao COMUSP e fez um excelente trabalho, parabéns Hélio,
parabéns secretaria da saúde, o Hélio é um excelente profissional, tem suas
qualificações e tudo que ele fez nesse município foi por amor, mas quero dizer,
aonde tem alguém que não seja muito qualificado e quer ter uma qualificação
invejável, tem uma secretaria da saúde com as portas abertas, porque ali é
secretaria que o cidadão entra sábio e sai 10 vezes mais sábio, essa secretaria
me dá orgulho, todas as ações desse município através da saúde tem ali uma
equipe, não vou nem qualificar a Maristela mas sei a equipe daquela secretaria,
o prefeito está de parabéns, foi uma das melhores escolhas que fez nessa
cidade, quero dizer que tenho honra em dizer, que quem quer ser qualificado
melhor do que já é, vai trabalhar na secretaria de saúde, porque essa é de tirar
o chapéu, quero também deixar registrado que hoje fiz um convite pro nobre
vereador Adriano vir ao PHS, porque não tenho mais desejo de voltar a ser
vereador nessa casa de leis, como ele disse, o espaço ficou pequeno para
mim, tenho que ir um pouco para frente e se ele vir, eu garanto que vou ajuda-
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lo ainda mais do que eu já ajudei no Guarituba, que Deus abençoe a todos e
volto na próxima sessão.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade aqui presente, então vereador Baianinho você merece todo o
espaço que tem no município de Piraquara, pelo seu carisma, pode ter certeza
o que depender deste vereador, estou aqui para te ajudar. Você falou que em
todas as obras, fora a pavimentação, temos o anti-pó, temos para iniciar
conforme foi feito na Vila Esmeralda com a equipe da prefeitura no Recanto
das Aguas e na Vila Rosa, fora as firmas que vão ser licitadas para fazer no
Santa Maria no São Cristóvão, tem mais umas ruas no Jardim Bela Vista, então
este é o trabalho que está na ponta da agulha para ser executado. Na nossa
prestação de contas da saúde, onde o Mamede e o Adriano estavam, tem
reclamação a respeito de remédios em Piraquara, a culpa não é do município,
onde nos prontificamos a montar uma comissão e ir até o governo do estado
para que repasse da verba que deve ser repassada para saúde, não está
sendo repassada e é onde está faltando medicamentos nos postos de saúde,
não é culpa do prefeito municipal e sim do governador do estado que não está
repassando a verba adequada que o município precisa, então eu até queria
junto com os vereadores para fazermos uma comitiva, que conforme ele nos
atendeu para liberar verba para as obras no município de Piraquara, que ele
libere o que é de direito no nosso município a verba da saúde, para que venha
colocar os medicamentos em ordem, a população de Piraquara necessita e
reclama com toda a razão, vamos fazer isso, para que o governo do estado
venha a nos trazer o que é de direito da população piraquarense, boa noite a
todos, e que Deus ilumine a cada um de vocês.
Com a palavra vereador Mamede: Sr. Presidente, gostaria de nesse momento
parabenizar o pastor Valdeci pela moção a banda fé ativa, e confessar que por
coincidência essa banda iniciou no terreno da minha casa, onde Kleber morou
lá, de aluguel e lá, ele e mais quatro jovens que estavam aqui, ensaiavam, eles
tem música própria, prometem, e o Kleber é um jovem que tem um talento
extraordinário, é um musico profissional, e ele aprendeu a tocar guitarra com
um dos maiores guitarristas do Brasil, então ele gosta do que faz, mas
parabens pastor Valdeci, essa banda realmente promete, conheço como eles
cantam e também oram seus compromissos ali na igreja, mas gostaria de falar
ao Hélio Moreira que foi muito louvável a sua presença na secretaria de saúde
através do conselho, através do que o senhor tem feito e estou vendo a sua
movimentação na secretaria de obras, muitos requerimentos começaram a
andar, estava acumulado e vi você passando requerimentos, já despachou e
está saindo da mesa do Girlei, parabens Hélio Moreira é assim que funciona
mesmo, quem tem compromisso e trabalho no município, merece a gente estar
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comentando aqui, mas gostaria de continuar comentando sobre a secretaria de
meio ambiente, é lamentável que o secretario não tenha conseguido avançar,
me parece uma pessoa bacana mas não tem dado o êxito que precisamos no
nosso município, há muitas situações a ser feito, muitas reclamações, muito
lixo acumulado principalmente no Guarituba, onde o lixão foi aberto lá, onde
tem o antigo CRAS, as pessoas vem faltar com a verdade dizendo que quem
está gerenciando aquilo lá, é a COAPAR, faltam com a verdade, não sabem o
que dizem, lá já tem gente morando e tem um cidadão comandando,
despejando tudo que é entulho naquele lugar, toda noite, tarde ele está lá
fiscalizando, ganhando alguma coisa para fazer aquele lixão, e a prefeitura e
meio ambiente não se mechem, não sei o que acontece, então são várias
questões que temos que ver o que está acontecendo, é impossível estar ali a
olhos e ninguém tomar uma providência, cobrar mais do prefeito que tem
obrigação de mandar os seus secretários trabalhar, e isso não vem
acontecendo, e ficando por aqui já, peço a minha retirada da sessão, tenho que
me ausentar.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos, os vereadores, desculpe o
atraso na sessão, estava em uma reunião política do outro lado da cidade de
Curitiba, definindo mais um partido de apoio para a nossa caminhada em 2016.
Gostaria também de explanar aqui que desde a semana passada para cá, sou
integrante do REDE Sustentabilidade, sou vereador desse partido número 18
da Marina Silva, sou representante dessa cidade, através de uma escolha da
coordenação estadual através da Sigliti e do Eduardo Reiner, onde foi feito
uma reunião de avaliação para minha entrada e assim fui aceito, agradeço pela
oportunidade que me está dando, pode ter certeza que não vão se arrepender,
e vou estar honrando as bandeiras desse novo partido do qual estou
assumindo essa posição, partido que vai me representar e vou representar aqui
de forma clara, diferente do PSB que se aliou de forma desleal a gestão
municipal de Piraquara quando tinha um vereador nessa cidade que era
oposição, e vem se aliar acertando cargo e outras que desconheço, então fica
notificado que a partir de hoje sou do REDE Sustentabilidade nº 18. Gostaria
de agradecer a presença do Dario do PSL, da rádio Guarituba do qual estudo
uma moção de aplausos na próxima sessão, Rogerio presidente da executiva,
Henrique presidente do PR, Otavio presidente do PPS, também a Adriana que
sempre está presente e todos aqueles que estão nos ouvindo online. Nesse
final de semana tive vários compromissos, na rua Aracaju com a Janaina de
Souza onde ajudei em uma festa das crianças, com o Jair do grupo de capoeira
do Guarituba, do vovô Artilha onde estive em Colombo com 17 crianças de
Piraquara, também estive no domingo no almoço na hora da final lá do Santa
Rosa, estava com o Santiago F.C em Pinhais com o Fênix trabalhando com
eles e ajudando aquele clube de futebol, torcendo por eles, também estou
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participando nesse final de semana da festa das crianças na sala é nossa terra
que vai fazer uma grande festa e também da festa das crianças da associação
de moradores nova esperança no Guarituba, do qual vou estar segunda-feira
também participando de uma festa com eles. Hoje dei o início de palestrar no
Colégio Vila Macedo, onde começamos a discutir a sexualidade, prevenção de
gravides, DSTs, relacionado ao outubro rosa, meus alunos foram recebidos
hoje pela unidade de saúde, recebemos eles de contrapartida, os médicos,
agentes de saúde do qual fizeram uma palestra esclarecedora muito boa no
período da manhã, onde houve a participação efetiva dos nossos alunos. Sou
oposição, sim, não me dobro a ninguém nessa cidade, não sou cervo de
prefeito, sou cervo da população que votou em mim, não me interessa se vão
ficar magoados que coloco nas redes sociais que o prefeito foi fazer prestação
de gestão em Pinhais, se foi lá, é porque não tem coragem de falar na nossa
cidade, venha fazer prestação de contas na cidade que eu pego e bato palmas,
mas não em Pinhais, em faculdade particular, gastando dinheiro público
usando o brasão da nossa cidade em outro município, não me interessa se vão
ficar bravos ou não, aqueles que defendem o prefeito, defendo a população
dessa cidade, graças a Deus as redes sociais deram retorno, centenas de
curtidas, mas de 30 compartilhamentos nas minhas redes sociais demostrando
o quanto a população está desgostosa, as obras que estão fazendo nesta
cidade não é mais que obrigação, e se foi feita, é porque passou aqui e eu
também votei, como todos vocês votaram, não negamos nenhum orçamento,
nenhum credito adicional, e outro detalhe, a maioria dos investimentos que
estão sendo realizados nessa cidade são investimentos do governo do estado
em empréstimo do qual vamos pagar, uma das únicas obras do Jardim
Esmeralda foi feito basicamente com recurso desta casa, do qual deu origem
através do meu mandato em conjunto com vossas senhorias, poucas são as
obras que nós podemos bater no peito e dizer, essa é nossa, mas Jardim
Esmeralda é nossa, o Parque das Aguas se for concluído é nosso, porque foi
essa casa que emprestou mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), então
não temos nada que agradecer, e sim, graças a Deus tem que ter oposição
nessa cidade, porque se não tiver oposição, o executivo, deita e rola e as
coisas não funcionam, muito obrigado.
Com a palavra vereador Adriano: Gostaria de iniciar minha fala parabenizando
a equipe do Vila Rosa que foi campeã da Copa das Aguas no final de semana,
parabenizar a segunda colocação do Bola +1, um jogo bonito, limpo, jogo justo
e venceu a melhor equipe no momento, como todos sabem eu torço para duas
equipes na cidade, Vila Rosa pela origem da minha família e a sociedade
Rocio, a qual fui morar lá a 18 anos, acabo tendo uma certa admiração. Queria
agradecer o vereador Baianinho pelo convite para formar o quadro do PHS,
quero dizer que vou avaliar com carinho esta possibilidade conversaremos em
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breve, quero falar com relação as academias ao ar livre, terão mais 12 até o
final do ano, essas academias serão feitas com recurso do município, quando
falamos de obras, comecei a numerar aqui mas acho que acabei esquecendo
de algum bairro que está sendo contemplado, desde a Planta Deodoro, Santa
Catarina, Vila Rosa que vai ter a pavimentação asfáltica, Vila Franca que vai ter
o pavimento, lembro que iniciei esse projeto na época que fui secretário não
tinha sido dado o encaminhamento devido e agora o prefeito está colocando
para sua execução, obras de revitalização na Av. Brasília, obra comentada aqui
do Jardim Esmeralda com recursos provenientes da devolução desta casa de
leis, obras de pavimento no São Cristóvão, nas ruas, Francisco Jose de Sousa
e Francisco Sbrissia, quando eu era secretário também executei esse projeto
mas não foi tocado adiante pela administração daquela época, obras do Santa
Monica, Jardim dos Estados na Heitor Palu uma obra tão reivindicada pela
população, mas só queria corrigir aqui, que na realidade na sexta feira dia 02,
foi feita uma audiência de prestação de contas do município nessa câmara,
então na realidade que eu saiba e fui convidado final de semana para ver uma
reunião de trabalho e não prestação de contas, então que fique registrado e
vamos falar o que realmente é, as pessoas são todas convidadas e também os
vereadores, aqueles que se querem fazer presentes, a prestação de contas do
município foi executada aqui na sexta feira se não estou enganado as
18:00hrs, seria isso no momento, a todos uma ótima semana, vão todos com a
companhia do senhor Jesus.
Com a palavra vereador Eugenio: Boa noite Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, hoje tivemos uma reunião com o prefeito, tivemos uma
conversa longa e ele passou onde está sendo feita as obras, Jardim Bela Vista
tem mais uma rua que vai ser concluída, São Cristóvão duas ruas, Santa
Monica três ruas, Heitor Palu, Richard Lickfeld no Guarituba, Jacob Valenga
que vai para Vila Franca, Av. Brasília que está sendo feita, Planta Santa
Catarina três ruas, Araçatuba na sequencia cinco ruas, tudo saiu hoje dentro
das explicações do governo municipal, R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
que vem para calçamento, Esmeralda concluída com anti-pó, Bela Vista
concluída boa parte, Vila Rosa que vai ser pavimentada, então a gente fica feliz
com o que vai acontecer e com o que está acontecendo, teve sim na sexta feira
a prestação de contas aqui, o vereador que não veio não pode falar que não
teve, porque está faltando com a verdade, teve prestação de contas aqui na
câmara, lá foi outra coisa, por isso chegou um convite no seu gabinete, estou
contente também porque as maquinas estão na Planta Santa Catarina fazendo
um bom trabalho trocando as manilhas, e fico feliz pelo Adriano se vir ao PHS,
seja bem-vindo, pense com carinho e venha pro PHS. Sr. Presidente eu
lamento porque a oposição é assim mesmo, o que temos que ver é que temos
que brigar pelos bairros, não é só um que quer as coisas, todos nós queremos,
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essa é a realidade, nenhum de nós fica brigando porque quer para sua rua mas
sim pro bairro, fomos eleitos pelo voto do povo e defendemos o povo, nunca
defendi o prefeito aqui, não fui eleito por eles, mas com a verdade a gente vai
longe, agora a gente inventar coisas fica feio porque olhem o tanto de obras
que vai acontecer, então mais que merecido o parabéns ao prefeito, não sou de
ficar agradando o prefeito mas agrado o povo que me elegeu sou obrigado a
trabalhar bairro a bairro e vila a vila, sou vereador nos quatro cantos do
município e por isso eu digo que estou defendendo a população, o povo que
me elegeu, seria isso, muito obrigado.
Não havendo ninguém mais inscrito, declaro encerrada a presente sessão,
agradecendo a presença de cada um dos senhores, das senhoras de todos
que estão aqui e todos aqueles e aquelas que nos acompanharam através da
internet, um grande abraço e até a próxima. Para constar ________________
_____________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.
.

17

