CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 11ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia treze 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, Vice Presidente vereador Miguel
Scrobot, 1º secretario vereador Valdeci de Andrade, 2º secretario vereador
Maicon Figueiredo Faria e a presença dos demais vereadores: Adriano
Cordeiro, Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, 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 treze vereadores membros da casa, o Sr. Presidente invoca as benções de
Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do regimento interno.
Após informou que a sessão será transmitida ao vivo pela internet, e convidou
o vereador “Mamede” para fazer a leitura da passagem da bíblia, que assim o
fez. O Sr. Presidente agradecendo a presença do ex-vereador Irone e 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 vereador Valdeci de Andrade 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 a presença da imprensa e aos demais, e ao
comunicador Dario Santos de Almeida a homenagem oferecida pelo vereador
Gilmar Luiz Cordeiro que entregou a certidão.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador Pastor
Valdeci: Passo a palavra.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres
vereadores, internautas, comunidade presente, havia um acordo de que eu
falaria na sequência, mas Sr. Presidente, no dia 12 de outubro ontem estive no
Guarituba na rua Herbert Trapp, e tive a honra em presenciar uma verdadeira
homenagem se assim posso dizer, aos guerreiros sobre rodas, jovens, adultos,
crianças praticando esportes em baixo de chuva, enquanto muita gente fica
reclamando da vida, nós pudemos presenciar aquele momento maravilhoso,
mas então eu quero parabenizar ao pastor Ismael da nona IEQ do Guarituba,
1ª Corrida e caminhada sobre rodas, o Bruno Kaefer estava presente, Jean
Galvão, Janete que é nossa capita que todos conhecem, então foi uma manhã
muito saudável na presença de muitos anjos porque aquelas pessoas
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participantes daquele esporte poderiam estar se lamentando pelos cantos mas
estavam correndo em busca de vida, saúde, até mesmo para espantar algumas
coisas da nossa cidade, então fica aqui os meus parabéns. Estive falando no
sábado, na rua Frei Nicodemus Grundhof e na Rua Matias Jacome no Jardim
Esmeralda que recebeu uma intervenção muito bacana do poder público, a
prefeitura realizou um trabalho de pavimentação e anti-pó, mas graças a um
pouco do retorno que essa câmara fez ao executivo, retorno de valores
financeiros economizados ao longo do tempo, estive falando com algumas
pessoas naquela rua e eu havia solicitado a Sanepar a implantação de rede
coletora de esgoto naquela localidade, a Sanepar nos devolveu um oficio
dizendo dos valores e ai ficamos até mesmo consternado, ‘ilustríssimo Sr.
Vereador Valmir Soares, câmara municipal de Piraquara, Av. Getúlio Vargas
1990, recebemos seu oficio nº 32/2015 datado de 13/04/2015 referente a
reivindicação de instalação de rede coletora de esgoto na rua Frei Nicodemus
Grundhof e na Matias Jacomel, informamos que para parte desta rua que não é
atendida com rede coletora de esgoto, será necessária a execução de 967m de
rede para atender 21 economias’, tratam a família como uma economia, custo
para implantação é de R$ 133,26 (cento e trinta e três reais e vinte e seis
centavos) vezes 967m, igual a R$ 128.862,42 (cento e vinte e oito mil
oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), subsídios de
1.900x21 economias, sobraria 39.900 de desconto, valor da obra R$ 88.962,42
(oitenta e oito mil novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois
centavos) divididos por 21 economias ou famílias, no total de R$ 4.236,31
(quatro mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos) mais o valor da
ligação de R$ 45,74 (quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) por
cliente, o vereador Adriano conhece bem o que eu estou falando, acho uma
aberração em pleno século XXI termos que pagar por um investimento da
Sanepar, investimento porque a partir do momento que tem rede coletora de
esgoto na rua, o morador tem que pagar para fazer a instalação e ele ter
acesso a essa rede, e ainda paga 80% da fatura de agua pelo trabalho de
serviço de esgoto que acaba indo pro rio Iraizinho, Irai, entre outros, então
olhem o absurdo da Sanepar, falta de respeito com a população piraquarense,
o técnico que ali estava não tem culpa nenhuma, mas isso vem da cúpula e eu
não admito, vamos discutir isso mais a fundo, é inadmissível pagarmos por um
trabalho de investimento que é da Sanepar, já pagamos muitos impostos e não
podemos pagar esse tipo de coisa, continuo nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Eugenio: Boa noite Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, secretário Laudir e aos demais, no sábado tivemos uma
festa das crianças na comunidade São Pedro ali na igrejinha que todos
conhecem, mas a pastoral da criança deu exemplo de como funciona as
coisas, fizeram uma festa, fizemos bastante doações e teve quase 800
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crianças, foi maravilhosa a festa, a Sirlei que é da pastoral da criança, as irmãs
que estavam lá dia 10, e os demais membros deram exemplo para cada
criança, muito bem recebida e foi um sucesso, então damos os parabéns para
a pastoral da criança pela organização e pelo jeito que conduziram a festa das
crianças, também quero dar os parabéns e agradecer ao Gilberto Capitão, eu
precisava de uma avaliação pro postinho de saúde e ele foi comigo, fez uma
avaliação de acordo com que a lei pede, para que seja feita um contrato de
locação para pôr o postinho lá, mas decente, então quero agradecer ao
Capitão, sem custo nenhum para a prefeitura. Às vezes eu fico meio triste pelo
seguinte, está acontecendo não somente nesse bairro que vou citar, mas em
vários bairro, já falei com o Eduardo e ele não está acreditando, e a gente fica
triste porque as maquinas vão lá, as pessoas chegam e fazem quase tudo mas
deixam 1 ou 2 ruas para trás, é uma vergonha o que eles fizeram na rua
Marcelino B. Andriola e na Jose Roberto Scrobot, deixaram de fazer essas
duas ruas por falta de competência dos funcionários, não sei o que está
acontecendo, vou falar com o Eduardo e com o prefeito amanhã porque ontem
não subiu um carro na rua, é uma vergonha o que eles estão fazendo, não é só
nesse bairro, será que o Eduardo não tem um fiscal para cuidar disso ai, tem
que ir um de nós e ficar olhando, quando um vereador vai e fiscaliza dizem que
estava pedindo voto, nosso trabalho não é ir atrás de voto e sim fiscalizar para
ver o que está acontecendo, isso aqui eu vou amanhã cobrar do Eduardo, vou
leva-lo lá para ver se aquilo é serviço, uma verdadeira porcaria o que fizeram
lá, Sr. Presidente, seria isso.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos os vereadores, em especial
Gerônimo candidato pelo PR, Dario Santos da Guarituba Web pré-candidato
pelo PSL, hoje sendo homenageado na nossa casa pelos 5 anos tocando uma
rádio com dedicação, ao Rogerio pré-candidato a vereador pelo PSL também,
gostaria de pedir desculpa aos colegas da Youngs Forever por não ter
comparecido lá ontem, tive um problema, sei que vocês anunciaram mas peco
desculpas, teremos outra oportunidade. Quando vejo o vereador reclamar da
incapacidade de funcionário, não é de funcionário e sim secretario pois falta um
de infraestrutura nessa cidade, porque é o que fiscaliza, diretor de
departamento que foi na Vila Macedo em 2011 e colocou asfalto na metade da
rua e deixou sem fazer o resto, está lá a 4 anos, incapacidade de gerencia, não
é funcionário, não temos que jogar a responsabilidade em funcionário e sim de
secretários incompetentes que liberam por exemplo alvará para festa rave na
cidade, milhares de pessoas sendo prejudicadas, centenas de boletins de
ocorrência dos quais vou trazer a vocês, não é justo realizarem festas do qual é
de grande porte e que deveriam passar por essa casa, existe uma lei que
regulamenta isso, estão desprezando a lei porque não tem fiscalização e a
secretaria é fraca também, se tivesse fiscalização não acontecia isso nessa
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cidade, os moradores sofrem com o barulho na cabeça, e ai vem o prefeito
dessa cidade mandando um veto proibindo a entrega de medicamentos para
pessoas maiores de 60 anos, outro veto proibindo a semana da leitura na
cidade, mas libera musica rave, isso pode, o que não pode é atender as
pessoas necessitadas, levar uma semana da leitura nas escolas e assim por
diante, hoje também me deixa triste saber que a princípio não vai acontecer,
que não houve entendimento no repasse do recurso da empresa que atender o
transporte coletivo escolar dessa cidade, até a tarde não tinha acontecido
repasse, tem uma indicação de paralização amanhã do transporte escolar na
cidade, quem vai ser o prejudicado de tudo? São os alunos, nossos filhos,
pessoas que necessitam chegar nas escolar amanhã e correm o risco de não
ter ônibus, falta entendimento entre o município e a empresa, eu vejo que falta
capacidade operacional, assessores do prefeito que foram agraciados com
valores de gratificações circulando aqui pela mesa, que receberam gratificação
de R$ 3.000,00 (três mil reais) mas não resolvem essa situação de pelo menos
evitar esse contexto, talvez um futuro colapso do transporte escolar, para que
educação na cidade, é melhor uma festa barulhenta do que educação, remédio
na casa de vocês, é melhor atender quem traz recurso para a cidade, quantos
foi arrecadado em IDSS nessa cidade, quantos convites foram vendidos nessa
cidade, é um absurdo, vieram ônibus do Rio, São Paulo, todos os lugares,
poucos foram os piraquarenses que pagaram R$ 200,00 (duzentos reais) para
entrar naquela festa, fica ai minha indignação com o que aconteceu nesse final
de semana, obrigado.
Com a palavra vereador Adriano: Boa noite Sr. Presidente, demais
vereadores, comunidade presente, vou iniciar minha fala hoje com referência a
rave, tive inúmeras reclamações, estou fazendo amanhã um pedido de
informação para ver o IDSS que é recolhido referente aos 5 últimos eventos
realizados na cidade, as reclamações são devido ao som, eu sei que
discutimos em alguns meses passados a questão dos decibéis das igrejas que
seriam em 85dB, excedeu bastante, o direito é garantido a todos, mas o nosso
termina quando começa o do próximo e assim como está prejudicando o direito
dos moradores, tem que ser regulamentado, conversado, não proibido mas
regulamentado, e se insistirem novamente, terá que ser conversado de outra
forma, é lamentável, 10km de tiro, você está ouvindo, no sábado e domingo
estive na casa da minha mãe pela noite ela mora na Vila Rosa e eu escutava
de lá, então imagine as pessoas que moram ao redor do evento, não sou
contrário mas acho que tem que ser regulamentado, porque se continuar a
prejudicar os demais teremos que tomar uma medida diferente. Queria fazer
um comentário em relação ao pagamento da Viação Piraquara que mais uma
vez se demonstra inimiga da nossa cidade, ela não está com o pagamento
atrasado, só não está querendo que seja cumprido o que está no contrato que
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é o pagamento com o prazo de 30 dias, depois que ela emite a nota, ela está
querendo receber antes, quando ela fala que está sem receber, está faltando
com a verdade porque todos os pagamentos estão sendo feitos, se ela parar
amanhã estará fazendo uma quebra de contrato, acredito que uma empresa
deve ter uma parte jurídica e vão dizer muito claro, o senhor participou de uma
licitação da qual teria prazo de pagamento até 30 dias após a emissão da nota
fiscal e o senhor está querendo parar o serviço porque não está ocorrendo
esse pagamento, isso está previsto no contrato que assinou e se propôs a
fazer esse serviço, é lamentável, a questão da Viação, não fizemos nosso
trabalho e acho que ainda está em tempo, ela só quer tirar do povo
piraquarense e mais uma vez esta demostrando isso querendo tirar dos cofres
públicos um dinheiro que não cabe a ela neste momento, o município não está
se negando de pagar mas tem um prazo e isso deve ser levado em
consideração, obrigado termino nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, Seu Irone, Ermínio Matias, Edson do Nascimento, enfim todos os
companheiros que estão na sessão, hoje pela manhã algumas pessoas do
meio rural me ligaram pela questão da rave, em 2011 foi regulamentada em
uma correria do vereador Zé Machado em contato com o poder judiciário, a
rave no começo era na Rodovia Joao Leopoldo Jacomel e vinha a prejudicar e
parece que o juiz morava próximo ao recanto e atrapalhava pessoas do poder
judiciário, enfim, veio através do Zé Machado uma regulamentação que foi feita
na câmara de vereadores, o problema é que não tem fiscalização, por exemplo,
a grosso modo, eles tem uma arrecadação de R$ 7.000.000,00 (sete milhões
de reais) a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) por evento, caberia a
prefeitura multar porque eles não cumprem com o que está no papel, a
prefeitura se torna omissa porque não tem a fiscalização, 1% de crianças,
juventude e adolescente, segundo a reclamação e a gente que mora aqui no
centro viu, no artigo 12, 10% do valor arrecadado não cumprindo a
regulamentação a prefeitura deveria notificar, e cabe a câmara fazer um pedido
se notificou ou não, cabe a câmara também, ir ao redor, no raio de 2km
fiscalizar aqueles moradores que deve estar em consenso com a rave, cabe a
nós ir amanhã ver se os vereadores estão em consenso, os caras reclamaram
para mim que as vacas não conseguem no outro dia ordenhar, é uma coisa
desagradável, tentamos na época através do Zé Machado, Dr. Rui, que
regulamentasse, mas onde está o poder de fiscalização, é omisso, não
funciona, tanto que ainda cabe à prefeitura cobrar os 10% dos valores
arrecadados porque não cumpriram com a regulamentação, cabe a câmara
oficializar o ministério público, outra coisa é contra o rally, os caras querem
andar bonito, jogando dinheiro fora, trancando as ruas, outra coisa que teve
uma festa no sábado trancando a rua Barão do Cerro Azul, eu tenho vergonha
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de uma liberação daquela, tinha uma meia dúzia de gato pingado atrapalhando
o direito de ir e vir do cidadão que vem do serviço, vai no mercado, não temos
trafego, a cidade oferece um transito congestionado, carro parado
irregularmente, sem fiscalização, sem calcada, sem escoamento pro transito, e
ai tranca uma rua, eu acho que devemos cobrar do prefeito que imediatamente
proíba isso, me perdoem as igrejas, mas as vezes eventos medíocres que não
vem trazer benefício nenhum pros moradores de Piraquara, seria só, termino
nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador José Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade aqui presente, então isso ai é uma vergonha, está aqui o meu
cunhado Fontoura, a respeito da festa, nem vou começar com ela e sim com os
ônibus escolar, a greve, estivemos la eu e o Eugenio, o Everaldo tem que
segurar todos os funcionários a partir de 10, 20 ou 30 ônibus escolares, 60 dias
de greve, ele manda embora os funcionários, não pode, vai que amanhã à
noite resolvam e voltem a trabalhar cedo, tem que correr atrás, foi o que
aconteceu, não culpem a prefeitura que não deve 1 centavo, apenas o
Everaldo pediu que foi empenhado no dia 30 agora, que adiantasse essa
verba, que ele conseguisse segurar a população, os motoristas do escolar, ele
não está pedindo nada a mais do prefeito, ele pediu, não obrigou, para resolver
uma situação que está pegando dentro do município, do Paraná, e no Brasil,
ele não está pedindo nada que não é dele, ele pediu para adiantar, do mesmo
jeito a prefeitura tem que pagar, então portanto me respeite porque eu não
estou faltando com a verdade e sei que a prefeitura não deve nada. A respeito
da festa rave, que vergonha, eu lá na parte debaixo não consegui dormi agora
imagine os daqui de cima, pensei que estava desabando o mundo, mas era a
desgraça da festa no Guarituba que não deixou a gente dormir aqui no Bela
Vista, então eu digo pra vocês, a regulamentação da festa rave é minha,
ninguém teve coragem mas eu tive, bati no peito, e não tenho medo de
defender nosso povo de Piraquara, estamos ai, e qualquer coisa que for
preciso vamos fazer aqui, terminar com essa festa rave em Piraquara, tenham
certeza disso, termino nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores
e comunidade presente, quero estender meu abraço a todos os presentes e
agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui, quero também
registrar a presença de alguns amigos que se encontram aqui, meu amigo e
cidadão honorário Fontoura, não esteve semana passada, sentimos sua falta,
quero também agradecer a presença do nosso secretario Laudir, Gico Giovani,
Edson do Nascimento amigo e irmão ex-assessor desta casa, e todos os
presentes que estão aqui, se não nem vai dar tempo de mencionar o nome de
todos. Estou triste por esse momento e gostaria de estender minhas
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condolências ao Ademir Jess o qual faleceu o sobrinho dele e estou triste pela
perca desse menino, mas Deus sabe de tudo e que prepare um bom lugar para
ele. Quando fala aqui da Viação Piraquara diz que o que deixa a boca torta é o
modo de usar o cachimbo, o cara põe do lado, vai usando e daqui 10 anos a
boca do camarada esta torta, a Viação Piraquara não é diferente, gostaria de
fazer uma recomendação ao nobre vereador Gilmar porque ele denuncia
mesmo, é um camarada que denuncia as coisas nesse município, agora está
na hora de ele denunciar esta empresa e não a prefeitura, a qual está faltando
com a verdade, porque quando somos prestadores de serviço, primeiro temos
que trabalhar para depois receber, nunca vi entrar em uma empresa, receber
primeiro para depois trabalhar, é o que acontece com a empresa da Viação
Piraquara, os antepassados, primeiro mandava a nota e depois prestava o
serviço, hoje o prefeito Marquinhos está cortando o mal pela raiz, primeiro
trabalha para depois receber, esse é um prefeito que está fazendo a diferença,
agora vir aqui e dizer que o sindicato vai fazer greve, tem que ir preso uns
camaradas desses, quem gosta ou não gosta, estou pouco ligando, agora não
podemos é fazer o que o sindicato e os bambambã dessa cidade querem, por
favor, querem que façamos a coisa errada e injusta? Não acredito nisso, então
quero fazer um pedido a público aqui para adiantarem meu pagamento, termino
nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Mamede: Boa noite Sr. Presidente, nobres
companheiros vereadores, comunidade presente aqui, pessoal da internet,
Dario Santos parabéns pela sua homenagem, um homem que trouxe a radio e
a usa para atingir as pessoas certas, não igual a outros que tentam imita-lo, e
atingir vereador nessa cidade, tem moleques que pensam que se pegar o
microfone e sair falando mal de vereador, acha que está fazendo grande coisa,
postando nas redes sociais, o moleque tem que prestar atenção pelo que diz,
principalmente a este vereador, mas parabéns Dario pela sua radio web. A
questão do transporte pelo que eu entendo, se já foi emitido uma nota para ser
pago tendo o prazo de 30 dias, 15 a mais ou a menos não vai matar ninguém,
o prefeito tem dinheiro em casa, ele pode pagar, ele está pedindo a
antecipação do pagamento que a prefeitura tem até 30 dias para pagar, a nota
foi emitida, então acho que um bom senso do prefeito ele poderia antecipar
sim, não esperar até o trigésimo dia, pronto, faltando 10 ou 15 dias não custa
nada, o prefeito é um cara bacana, mas vai na contramão da direção desse
município, são várias situações agradáveis, um acidente essa gestão do
prefeito Marquinhos, os seus gerentes que ajudam a administrar a cidade estão
perdidos, todos querem puxar para um lado, para outro, vendo situações que
não é da comunidade, outras situações, isso precisa mudar, colocar pessoas
capazes de gerenciar o município que está perdido, quero dizer que ninguém
está quebrando o contrato e fazendo algo de diferente, simplesmente uma
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conversa, por exemplo se tenho algo para receber e a pessoa vai me pagar no
dia 30, eu chego e peço para antecipar porque estou precisando, é um bom
senso, não precisa fazer um cavalo de guerra, mas o contrato não está sendo
quebrado, é simples, 10 ou 15 dias que eu vejo, se já foi emitido a nota, não
vejo o porquê, continuo nas explicações pessoais.
O Sr. Presidente passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario vereador
pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que assim o fez, estando
todos presentes.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
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 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 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.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
110/2015: que assim o fez, Processo 119/2015 projeto de lei 101/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional suplementar no orçamento programa e altera metas
financeiras do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentarias para o
exercício de 2015 no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) e
dá outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação simbólica, maioria simples 1ª
discussão: o projeto está em discussão, está em votação, os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem. O projeto
está aprovado em 1ª discussão o projeto de lei 101/2015. Autoriza a
abertura de credito adicional suplementar no orçamento programa e
altera metas financeiras do plano plurianual e da lei de diretrizes
orçamentarias para o exercício de 2015 no valor de R$ 270.000,00
(duzentos e setenta mil reais) e dá outras providencias.
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O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
120/2015: que assim o fez, Processo 120/2015 projeto de lei 102/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
555.279,29 (quinhentos e cinquenta e cinco mil duzentos e setenta e nove reais
e vinte e nove centavos) 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
102/2015, iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a
abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente no
valor de R$ 555.279,29 (quinhentos e cinquenta e cinco mil duzentos e
setenta e nove reais e vinte e nove centavos) e dá outras providencias.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Disponho de cinco
minutos. Com a palavra o vereador Erondi: Sr. Presidente, senhores
vereadores, senhoras e senhores boa noite a todos e a todas, fica difícil falar
depois dos que me antecederam porque hoje está concorrido o negócio aqui,
vereador Rock concordo plenamente com o que o Sr. Falou, o que a Sanepar
faz em Piraquara é uma vergonha, ela tira nossos maior bem, que é a agua,
sem Piraquara a região metropolitana não existiria, cobram para fazer as
ligações, ou seja, o povo paga por um patrimônio que é da Sanepar, ainda
pagamos 80% de esgoto, o que a Sanepar nos deve não é pago, ela deve mais
de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) pro município de Piraquara, isso
daria para fazer no mínimo 100km de asfalto no município, asfaltaria
praticamente toda a cidade, com apenas o que temos para receber, não temos
nenhum benefício em relação a Sanepar, logo chegara a discussão para a
concessão novamente da Sanepar, quero dizer o seguinte, deixo aberto o meu
voto que não voto favorável a Sanepar se não tiver contrapartida ao município,
não venha a Sanepar oferecer esmola, que o meu voto será contra, vamos
abrir a municipalização das aguas, ou vamos em Brasília denunciar a Sanepar,
porque é um absurdo o que é feito com nossa agua, são milhões de reais que
saem daqui e não temos nenhum benefício se quer, esse vereador vota contra
a Sanepar se não vier com contrapartida suficiente para a cidade, uma
concessão de mais 30 anos para explorar nossa agua que é o nosso bem, mas
terá meu voto contra, única coisa que temos em Piraquara para salvar o
município é a agua, temos que discutir e analisar a concessão da Sanepar
porque o futuro do município nos próximos anos depende dessa concessão,
não vai ser qualquer coisa que nos ofereça para que votemos a ceder nossa
agua a Curitiba e região metropolitana sem contrapartida nenhuma, temos que
ter muito mais, sei que o vereador Gilmar tem uma relação com o pessoal da
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Sanepar e ele pode levar o recado que meu voto é contra, e peço que os
companheiros analisem e votem contra também, vamos votar a favor se tiver
contrapartida ao município, seria isso, obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Quero pedir desculpas pela não observância
do regimento, mas o vereador pode inclusive abrir mão da palavra dele e
transmitir a outro vereador se for da vontade dele. Sr. Presidente, compactuo
em número, gênero e grau com o vereador Erondi, sou completamente
solidário a esta situação, a não aprovação de seja qualquer outro projeto nesse
momento, a Sanepar é uma estatal mista relapsa, jogam o esgoto cru nos
nossos rios, tomamos agua de valeta, ela deve ser incolor e sem cheiro, abra
sua torneira de jardim no começo da manhã e vai sentir o cheiro de cloro,
enfim, não quero mais falar sobre Sanepar hoje, mas amanhã teremos a
reunião e será importantíssimo que os vereadores estivessem presente,
inclusive a comunidade. Estamos falando da empresa detentora da concessão
do transporte público no nosso município, bacana este nome, estão tirando os
ônibus dos finais de semana no Jardim Santa Monica e Jardim Primavera, a
Vila Vicente Macedo e Vila Militar fara a cobertura desse trajeto, isso é cumprir
contrato? Na Roça Nova não haverá mais transporte público naquela região, e
aquelas pessoas idosas de 70 a 80 anos que fazem uso desse transporte para
se locomover até os hospitais, postos de saúde, e afins, já era uma aberração
eles virem pela estrado dos macacos e retornar não entrando pela Antônio
Brudeck, como já era no passado, agora querem pedir adiantamento, vá
gerenciar, assim como o hospital que algumas pessoas confundiam que era de
Piraquara, mas é hospital clinico cirúrgico de Piraquara, tinha um dono que não
soube gerenciar e fechou, então, abandone, vão fazer outra coisa, deixa gente
que quer trabalhar e investir nesse segmento e vem a tratar com qualidade os
munícipes desta cidade, pessoas que geram economia, vão buscar a
manutenção de suas famílias em outras cidades, até porque não temos
empregos na nossa cidade, com algumas exceções, apenas nosso comercio
local que todos trabalham, mais economias familiares do que qualquer outra
coisa, para se manter, subsistência, e vem um empresário que nunca andou de
ônibus, carro importado, não está nem ai se as ruas estão esburacadas, não
investe em uma cobertura de ônibus, ganham milhões de reais, vão embora no
final da tarde, o servidor e funcionário que madruga e carrega pessoas, tem a
responsabilidade da vida e não é valorizado, vem algumas pessoas olhar feio
para cara de vereador, tivemos uma reunião no gabinete onde veio um senhor,
ex-deputado de uma constituinte dizendo que esta câmara não tem autonomia
para fazer CPI, ele fez uma pressão, e eu disse porque o senhor não deixa a
gente fazer nosso trabalho e no final você briga com a justiça, não quero mais
falar sobre isso porque o tempo está curto demais, mas esses almofadinhas
que venham nos processar, não tem problema nenhum, adiantamento? Façam
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a parte deles, meus sentimentos de repulsas aos funcionários desta viação que
enriquecem a cada dia que passa esses almofadinhas que estão sentados em
cadeira de veludo, ganhando milhões e deixando nossa população à mercê.
Quero pedir desculpas ao ex-presidente desta casa, Eliseu Salgueiro Meira, e
aqueles vereadores que aqui sentaram no ano de 2007, processo 065/2007
projeto legislativo 12/2007 prestação de contas do exercício de 1999, foi votado
aqui e reprovados aqueles exercícios financeiros, na época o senhor Gil
Lorusso do Nascimento era o presidente, processo legislativo 66/2007, 13/2007
prestação de contas do exercício financeiro de 2001 responsável Joao
Guilherme Ribas Martins, reprovado por esta casa, processo legislativo 68,
foram reprovados, não vou dizer os números e valores mas as três contas
foram reprovadas, tínhamos seis, falei anteriormente que nunca tínhamos
analisado isto, mas foi analisado pela casa, meus parabéns aos vereadores
que tiveram coragem de fazer aquilo que achavam certo na época, e três
contas, 1999, 2001 e 2003 foram reprovadas, e agora assim que venceu o
prazo legal, estaremos analisando algumas outras contas, seria isso senhor
presidente, obrigado.
Com a palavra vereador Adriano: Vereador Erondi e Rock, a preocupação de
vocês com o contrato da Sanepar é válida, na verdade, esta preocupação
iniciou desde a primeira semana do nosso mandato, a Sanepar está fugindo
até de conversar com os vereadores de Piraquara, atende um ou outro, até o
ex-presidente viria nos visitar e acabou não vindo. Com relação a questão do
transporte escolar, foi me passado agora a pouco que o proprietário da
empresa Viação Piraquara, somente na data de hoje conversou com o prefeito,
recebeu as 05:30 da tarde e se comoveu com a situação, embora não seja de
responsabilidade da prefeitura o adiantamento da nota, mas vai ver a
possibilidade tendo em vista que vivemos em um município de repasse, ele se
comprometeu a viabilidade de fazer esse pagamento, tendo em vista que
prejudica o funcionário da Viação que ganha mal, mas o principalmente as
crianças da nossa educação, o transporte escolar vai trazer transtornos para a
rede pública de ensino, isso é inadmissível, essa informação foi me passada
agora, o prefeito está vendo a possibilidade de adiantar, tendo vista que ele
notou a necessidade da empresa, mas que fique claro que o proprietário só
procurou o prefeito hoje, quando nos manifestamos é porque estávamos
ouvindo pela rua, falar que a prefeitura não estava pagando, foi falando com
alguns vereadores mas não chegou a falar com o prefeito do qual foi falado
somente hoje, na realidade, seria isso para hoje, peço para me retirar porque
tenho um compromisso político agora, quero deixar a todos um abraço, ótima
semana e fiquem com Deus, obrigado.
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Com a palavra vereador José Machado: Presidente, vereadores, comunidade
presente, foi o que eu citei agora a pouco, o vereador Adriano acabou de citar
que a Viação Piraquara procurou o prefeito, mesmo o Everaldo ele falava que a
prefeitura estava correta com eles a respeito do pagamento, e eu acabei de
falar um pouco antes que a prefeitura não deve nada, mas só precisava de
cumprir com o adiantamento do pagamento, que o Adriano acabou de falar que
foi falar com o prefeito, ainda antes eu disse que o Marquinhos me ligou e eu
falei com ele que uma boa conversa dá um bom resultado ao município, quem
sofre não sou eu, nem você, e sim as crianças dos ônibus escolares, isso que
falei um pouco antes, talvez tem pessoas que não entendam, mas uma boa
conversa dá um bom resultado ao município pra que não venha a sofrer, nós
na rua sofremos cobranças de pais de alunos, mas o Adriano falou tudo que
tinha que falar, voltou a conversar hoje com o prefeito, não sou eu que estou
cobrando, mas eu e o Eugenio fomos conversar com o prefeito e agora está o
resultado, uma boa conversa com o prefeito resolve qualquer tipo de problema,
mesmo que a prefeitura não deva, mas pague, se eu tenho que pagar minha
conta e tenho dinheiro no bolso hoje, porque não posso pagar hoje e evitar
uma pessoa de sofrer, então isso é o problema do município e da empresa de
ônibus, está aqui o resultado, e o prefeito municipal que é um herói, e o
Everaldo que teve a qualidade de ir conversar com o prefeito para colocar as
cartas na mesa. A respeito da Sanepar, uma cambada de bandido que
aconteceu ali no Jardim Bela Vista, aterraram as bocas de lobo, chamamos a
Sanepar, tiraram nosso esgoto de dentro da nossa casa para colocar na rua,
onde colocaram uma empresa na quadra 59 lote 5 construindo e colocando
terra em cima da boca de lobo e da rede pluvial de Piraquara, já mandei multar
um monte de vezes aquela empresa, não sei o que acontece, já tive que brigar
com vizinho no sábado, já falei pro prefeito e pro Girlei que tem que evitar isso
para mim não me matar com meus vizinhos, porque estava alagando na frente
da casa dele e eu como vereador tenho que me matar com eles, foi lá a
prefeitura tirou de cima da boca de lobo e ai invadiu de esgoto as casas, ai
chamei a Sanepar, e eles tiveram que ir com a máquina para retirar a terra de
cima, cadê a lei que vai multar essa cambada de vagabundo que estão
construindo casas ganhando dinheiro e prejudicando o povo, cadê a
fiscalização de Piraquara, fica aqui registrado a Sanepar, a prefeitura que não
fiscaliza esse município, esses caras ganhando dinheiro no município e
prejudicando o povo. A respeito da festa rave, essa desgraça que está
acontecendo no município de Piraquara, está aqui uma informação da polícia,
600 ligações, vamos acabar com esta desgraça em Piraquara, assim como
acabou em São Jose, já que não aprendem a respeitar o município, arredamos
da nossa estrada que meu querido governador do estado Beto Richa esta
duplicando, estava invadindo aqui, agora pedimos a respeito da polícia militar
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de Piraquara, que se não respeitarem vamos acabar com essa desgraça aqui
dentro de Piraquara, muito obrigado a todos e que Deus abençoe cada um de
vocês no caminho para suas casas.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, não poderia deixar de agradecer meu nobre
amigo, irmão Fontoura que me presenteou com esta gravata em homenagem
ao outubro rosa, se não fosse ele eu não teria uma gravata dessas de forma
alguma. Quando reclamamos aqui dos secretários, quero aqui nesta noite
deixar meus sinceros votos para algumas secretarias que funcionam dentro
deste município, exemplo, secretaria da saúde que me dá orgulho de falar dela,
secretaria de obras não tenho nem palavras para agradecer, secretaria de
desenvolvimento econômico também não tenho nem palavras para agradecer e
quem duvidar da competência desses secretários que vá e veja a estrutura que
hoje está secretaria tem dentro do município, em relação a secretaria que estão
dizendo, estou ouvindo umas vozes que tem buraco, é verdade, porque tinha
que ter enterrado os antepassados deste município, se tivesse enterrado, não
teria mais buraco nesta cidade, os mal administradores que passaram por
dentro desta cidade, é claro que tem muito buraco, mas se enterra eles, teria
menos buracos, e então ficaria mais fácil dos recursos que são deliberados
nessa câmara de vereadores para a prefeitura tampar esses buracos, e
também tampar a boca dos miseráveis que tinham cargos fantasmas nesse
município, ganharam um monte aqui dentro e não contribuiu nada, querem o
que? Tem que ter buraco mesmo, hoje o prefeito está tomando os devidos
cuidados pra que esses buracos não aumentem, se não daqui a pouco vamos
cair tudo dentro, quero dizer mais em relação a empresa de ônibus, cada um
defende, minha preocupação não é com o empresário que foi pedir o
adiantamento ao prefeito, minha preocupação é os funcionários daquela
empresa que levanta 4 da manhã para prestar o serviço a esta empresa que
deve ter o respaldo financeiro pra que em uma devida situação financeira difícil
como o pais está passando, ela ter como bancar os funcionários, isso se
chama administração a qual está empresa não está tendo, se ela não tivesse
ganhado esta licitação, então quer dizer que esses funcionários hoje estariam
trabalhando em outra empresa ou estaria sem receber, a lógica não tem outra,
o empresário fecha as portas e vai embora, usar a almofadinha em outro
município e deixa alguém que venha a administrar com qualidade dentro do
nosso município, agora vem se dizer, coitado dos alunos, mas eles não tem
culpa pela má administração de uma empresa que só tem o enriquecimento, só
pensa nos bons pratos que ela come no dia a dia, mas e os funcionários
daquela empresa e os munícipes desta cidade? Acho que precisamos trazer
isso para aqui dentro desta casa de leis para uma discussão maior, ai sim
vamos deixar um pouco desta preocupação para ser discutido com todos
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juntos, mas enquanto isso no final de 2013 veio aqui quase 300 funcionários
vaiar este vereador aqui a qual pensando que tinha alguém degustando um
bolo com o dono da empresa e uma caminhonete cheia de pizza levando para
aquela empresa, aonde foi influenciado esses funcionários para vir aqui vaiar
os vereadores, isso é uma vergonha, deve trazer a discussão para dentro desta
casa a qual muitos vão, sentam e degustam o melhor bolo, melhor pizza e hoje
temos que nos preocupar com os funcionários e não com o dono desta
empresa, primeiro trabalha e depois recebe, e se o prefeito adiantar, sou
situação sim do prefeito, vou dizer para ele que ele está tomando o caminho
errado, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra vereador Gilmar: Gostaria de parabenizar a presença do Lucio
Renato pré-candidato a vereador pelo PPS, essa semana é especial, se
comemora o dia dos professores, e sou professor com muito orgulho, diretor a
13 anos de uma instituição, tenho formação superior para isso e que faço com
muita hombridade, sempre honrando os alunos, aqueles que acreditaram no
meu trabalho e todos aqueles professores que estão comigo lá, são 72
servidores e 758 alunos naquela instituição, um dia foram chamados de índios,
que bom que esse pais foi habitado por índios, esses que transmitiram sua
cultura da qual é a origem do nosso pais, Brasil, origem desta cidade,
Piraquara toca do peixe, tem que pagar sim a empresa, os funcionários não
merecem passar por picuinhas, moro na frente, e não chegam 4 horas não,
trabalham noite e dia, escuto trocarem pneus, fazerem manutenção, noite e
dia, não é justo, não está se pagando antecipado coisa nenhuma, é contrato, o
que é injustiça nesta cidade? O valor que estamos questionando aqui é R$
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), esse é o valor que a empresa está
pedindo que se pague para poder pagar os funcionários, e se estão recebendo
pouco, vamos sugerir vocês que são da base do prefeito um aditivo para
aumentar o salário deles, esta ai a proposta, levem ao prefeito amanhã, faz-se
um aditivo, amplia-se o salário dos motoristas, cobradores e atendentes das
escolas, porque temos SUPERAVIT no caixa, não estão dizendo que tem
dinheiro? Então vamos pagar a mais, quem paga somos nós, o município, esta
ai a proposta, fica ai o desafio, vamos fazer sugestão do aditivo para ampliar o
salário dos funcionários da empresa de ônibus, é legal pagar para cargos
comissionados nessa cidade R$ 5.184.000,00 (cinco milhões cento e oitenta e
quatro mil reais) por ano, como é melhor pagar gratificação de R$ 3.808.000,00
(três milhões oitocentos e oito mil reais) para funcionários pegados a dedos,
como é legal pagar locação de veículos no valor de R$ 1.350.000,00 (um
milhão trezentos e cinquenta mil reais), como é legal pagar a empresa
SHALON MED na UPA 24hrs no valor de R$ 2.530.000,00 (dois milhões
quinhentos e trinta reais), como é legal pagar locação e imóvel no valor de R$
1.616.000,00 (um milhão seiscentos e dezesseis reais), como é melhor pagar a
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TREID o qual eu consegui bloquear esse valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão
e duzentos mil reais), como é legal pagar a FABRO E GOMES no valor de
quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), como é legal pagar algumas
empresas que fizeram persianas na secretaria de saúde no valor de R$
595.000,00 (quinhentos e noventa e cinco mil reais), persianas valem mais que
funcionários, como é legal pagar a VIGA NETSTORE que fez trabalhos de
internet nessa cidade no valor de R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil
reais), como é legal pagar locação de caminhão, maquinas, equipamentos e
veículos no valor de R$ 5.180.000,00 (cinco milhões cento e oitenta mil reais),
como é legal pagar serviços no valor de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil
reais), como é legal pagar impressão de jornais institucionais no valor de R$
68.000,00 (sessenta e oito mil reais), dando um pequeno valor de R$
24.947.000,00 (vinte e quatro milhões novecentos e quarenta e sete mil reais),
isso é legal pagar, legal não é pagar o salário de quem trabalhou, sabendo que
o pais passa por uma crise, tivemos esse problema monetário no pais e ai nós
vamos avaliar o que é ilegal, tem que ser aberto CPI sim, mas para verificar
isso aqui também, do que está sendo feito nessa cidade, uma aberração contra
Piraquara.
Com a palavra vereador Eugenio: Sr. Presidente, vereadores, comunidade, eu
acho a discussão da empresa é fácil de entender, foi começado um contrato a
partir de 3 dias, e no quarto dia os professores entraram em greve, ficaram 60
dias em greve, a empresa foi pagando todos os funcionários, o caixa que tinha
para movimentar mês a mês dentro desse contrato, eles pagaram 2 meses que
os professores entraram em greve, isso foi a realidade, na sequencia o prefeito
adiantou um pagamento, agora venceu os 30 dias de volta, e após esses 30
dias é feito o pagamento, a prefeitura está certa, mas a empresa tinha que ter
esse dinheiro para que se fizesse o pagamento dos funcionários, eles
trabalharam devem receber, isso é obvio, a prefeitura está correta, está tudo
pago no prazo certo, mas o começo da história, foi a greve dos professores,
onde colocava o dinheiro e onde saia, eles pagaram uma coisa, e a greve deu
todo esse problema, o prefeito viu e ajudou a empresa para não ter mais esse
transtorno das crianças e dos funcionários que não tem culpa nenhuma, acho
que seria injusto se o prefeito não ajudasse a empresa agora, os alunos estão
estudando no sábado, repondo aula da greve, e agora mais um problema, não
é por ai o caminho, seria injusto.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente quero parabenizar o Rock pelo
discurso racional que ele fez contra a empresa de ônibus, nós vereadores não
temos que ser puxa saco de empresários, temos que fiscalizar, defender o
povo, e os empresários que ganham as licitações devem cumprir, não tem que
adiantar nada a ninguém, tem que trabalhar e depois pagar, quem pode ser
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penalizado são os alunos, será que o Everaldo e sua riqueza, não adianta
jogarem funcionários, em 2013 jogaram funcionários contra vereadores, e os
próprios funcionários que vieram vaiar já foram mandados embora, muita gente
veio aqui, pagaram pizza na pizzaria do negão pros funcionários vir aqui vaiar
vereadores, é o naipe do empresário Everaldo de Macedo, Bruno Picoli e
Gisele, nos piraquarense andamos nestes ônibus, não vou falar de que jeito,
mas 05:30 da manhã começa o usuário de transporte coletivo bancando o
salário de todos nós da máquina pública, trabalhando com seu suor, sem um
banheiro decente, um terminal decente, sem ponto coberto, não adianta
vereador puxar saco de empresário, eles deviam pagar qualquer trabalhador da
empresa melhor, estão trilionários, não tem vergonha na cara de jogar meia
dúzia de motoristas e cobradores dentro de um plenário, andam atrás das
cortinas, tentando usar câmara de vereadores e funcionários para cavalo de
guerra, pensando que o povo de Piraquara é um saco de lixo, temos que
defender a população e não esses ricos engomados que tratam melhor seus
cachorros do que quem usa o transporte coletivo, cabe sim a esta câmara ir
para cima, denunciar e fazer CPI, o vereador deve fazer seu papel e não
precisa de empresário e sim do povo trabalhador, independente de sigla
partidária, quanto ao prefeito também deve fazer seu papel de casa, temos que
mostrar que o transporte coletivo não está bom, o esgoto esta perpetuando
dentro de Piraquara e nos bairros, Laranjeiras não tem esgoto tratado, Sanepar
ganha quase R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) por ano com a
renda bruta da agua de Piraquara, nos dá um tratamento químico pesado na
agua que sai da torneira, vamos ficar defendendo isso? É esse nosso papel?
Não é, teríamos que defender o município como um todo e sua população, não
ficar de picuinha com vereador jogando um contra o outro, empresário tem que
fazer o papel dele, empresário que emprega gente e é decente, dever ser
respeitado por essa casa, temos 97% da área de Piraquara engessada por
causa do meio ambiente, não geramos emprego, indústria não vem para cá,
mas a dona Sanepar joga esgoto atrás do banco do Brasil, desce ali pelo
centro, está na cara, é só ir lá amanhã e ver, pagando 80% no talão, muita
gente pagando e não tem o esgoto, isso é nosso serviço, cabe a nós fiscalizar,
cabe ao prefeito encher de cargo na prefeitura, mas cabe a nós fiscalizar, se for
cargo supérfluo temos que pedir o corte, esse é nosso papel, tem hora que vai
enchendo o saco, qual o nosso papel hoje? Concessão da Sanepar, e porque
não está aqui na câmara? Porque não convidamos a população e fazemos
uma audiência pública na câmara de vereadores, se nós não unirmos com a
população, como vamos defende-los, esperar eles passarem com trator de 8
por cima, usarem das suas concessões e ficar aqui reclamando a vida inteira,
isso aí é desde 2001 e sempre a mesma coisa, o município não avança,
quando a câmara vai fazer audiência pública a população, e dizer a verdade?
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Queremos defender o município, seria só, agradeço a cada um que está aqui
presente, vieram prestigiar e ouvir as vezes muita coisa que deixa a gente
chateado, mas que cada um volte a sua casa e convido os amigos a estarem
aqui para ver o papel do vereador.
Não havendo mais vereadores inscritos, agradecendo a presença de cada um
dos senhores, das senhoras obrigado pela presença, obrigado a todos que
acompanharam através da internet, fica marcado regimentalmente a próxima
sessão para próxima terça-feira, boa noite a todos e muito obrigado. Para
constar ____________________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto)
lavrei a presente ata.
.
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