CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 14ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia três de novembro 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 pastor Valdeci e a presença dos demais
vereadores: Maicon Figueiredo Faria, Adriano Cordeiro, Edson Manoel
“Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luís Cordeiro, José Eugenio
Huller, José Machado e Valmir Soares “Rock”. Verificada a existência de
quórum regimental com a presença de doze vereadores membros da casa, o
Sr. Presidente invoca as benções de Deus, declarou aberta a sessão,
convocada na forma do regimento interno. Após informou que a sessão será
transmitida ao vivo pela internet, e convidou o vereador “Baianinho” para fazer
a leitura da passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente
agradecendo a presença de todos, e declara que dentro da sessão teremos a
entrega de honraria, e nos honra com a presença do time Combate da vila
Fuck Campeão da copa outono inverno 2015 com a melhor defesa e melhor
ataque e disciplina. Com apoio de todos convidamos o ex vereador Irone para
fazer parte da mesa. E fala que a ata da sessão anterior está publicada no
Diário da Câmara e no site para conhecimento dos vereadores. A ata está em
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem a ata está aprovada.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
1º secretario vereador pastor Valdeci 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 lembra as honrarias aos funcionários da casa de moção de
aplausos concebida pelo vereador José Eugenio Huller e também a radio Love
Songs Forever para receber as homenagens de moção de aplauso desta
presidência.agradece a presença da presidência do conselho municipal da
mulher, com a presença da Indiamara a Edi e demais funcionários que tiveram
na casa para o lançamento do novembro azul.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador Edson
Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores, comunidade presente, estendo
um boa noite a todos que estão presentes, quero fazer um agradecimento,
primeiramente a Deus que me concedeu mais uma oportunidade de estar aqui,
se não fosse ele, eu não estaria aqui, o Salmo 3, versículo 5, diz assim ‘eu
deitei, dormi e acordei porque o senhor me sustentou’. Sr. Presidente, eu quero
fazer também um agradecimento, já justifiquei ao senhor, que eu preciso me
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retirar, temos um compromisso político para esta cidade, pensamos em um
projeto maior e estamos trabalhando nele, não pretendo mais ser vereador
desta cidade, quero aproveitar o momento oportuno que Deus me deu de
passar por esse legislativo e quero tomar um caminho maior, porque meu
discurso aqui dentro desta câmara como vereador, já disse, o espaço aqui ficou
pequeno para mim e eu vou em busca de um caminho maior. Mas, não poderia
deixar de fazer os agradecimentos ao nosso prefeito, muitos falavam da UPA
24hrs, falavam da Av. Brasília, falavam da rua Joaquim Simões, e tive a
oportunidade de acompanhar o início dessas obras, gostaria que todos aqueles
que não acreditavam, passem a acreditar que as coisas vão acontecer dentro
deste município e ainda dentro do mandato deste prefeito, o qual, nos
elegemos, o Sr. Presidente faz parte do partido dele, como o vereador Ernani,
porque vocês acreditaram nesse projeto, se não fosse nos acreditarmos, não
teríamos esse êxito que estamos tendo agora, muitos falaram que não ia sair
as obras, mas gostaria que hoje subissem nesse tribuna e reconheçam que as
coisas estão acontecendo, muitos ainda não acreditam porque não finalizou o
processo, mas creio primeiramente em Deus e nesse prefeito que tem feito um
grande trabalho para as coisas acontecerem nesse município, também não
posso deixar de dizer que os méritos não são só deste prefeito e sim desta
casa de leis, não gostaria de voltar a fazer parte desse legislativo a partir de
2017, mas gostaria que todos os munícipes de Piraquara, repensem em manter
esse legislativo, votar em cada um desses vereadores que se encontram nesse
legislativo, gostaria de pedir o voto a eles, porque o time que está ganhando,
não podemos mudar, tem que permanecer, esse time é vencedor, na história de
Piraquara esse legislativo devolveu R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos
mil reais) para a prefeitura, aumentou a câmara dos vereadores desse cidade,
então gostaria que todos pensassem muito para votar em outros candidatos,
mas não esquecer desses vereadores dessa casa, e quero registrar a presença
do nosso comandante Jesse, o homem que prestou um belo trabalho no Corpo
de Bombeiros e hoje está na reserva, cidadão honorário dessa cidade, que
Deus abençoe a todos e voltem sempre.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos os vereadores, todos os
presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, gostaria de parabenizar
a presença da Ana Sapelle do projeto Sapelle filiada ao PPS, do Rogerio filiado
ao PSL, do Henrique presidente do PR Piraquara, e a todos aqueles,
principalmente aos estudantes presentes que tem visitado os gabinetes dos
vereadores, como visitaram o meu fazendo entrevistas e buscando dentro
dessa casa de leis o que os vereadores tem feito através de projetos, emendas
e encaminhamentos que são realizados em todos os gabinetes, acho
importante esse envolvimento dos estudantes para que possamos falar em
reformulação na câmara, a nível do Brasil, a classe política está desfavorecida
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moralmente, então o futuro do pais está com os jovens, com a educação solida,
bem fundamentada e constituída, eu como pai que sou, sempre zelei pelo
estudo, diretor que sou, professor que sou, diretor do Vila Macedo a mais de 10
anos, minha escola quando peguei estava em uma decadência muito grande
pedagógica e hoje conseguimos uma ascensão muito grande, acredito que não
tenham feito errado, meu filho entrou com 17 anos na faculdade de direito, se
formou com 22 e nunca fez escola pública, minha enteada, passou em trinta e
sete primeiros lugares na PUC e está no segundo ano do colégio militar, no
final de semana passado ou retrasado ela passou, gostaria de parabenizar a
Amanda que tem sido um orgulho para nos lá em casa, acredito que temos sim
que consolidar todo o processo político com base na educação, esse é o
grande foco do pais, quando ligamos a televisão, pegamos o jornal e
verificamos tudo que vem acontecendo, não resta pensar, a não ser melhorar e
equipar as escolas, não adianta remunerar professores, jogar recurso dentro
das escolas, se não dermos uma estrutura maior em todo o processo
educacional, então, acho que esse é o grande caminho que vamos estar
pautando a partir do ano que vem, vamos estar construindo uma nova ideia de
política voltada a educação da cidade, voltada ao jovem, política voltada a
terceira idade também dando a oportunidade de voltarem e concluírem seus
estudos, esse é o grande caminho de uma educação, e nossa cidade como
não pode progredir industrialmente, ela deve ser um grande celeiro de mão de
obra qualificada e com muita qualificação, que nossos jovens saiam dessa
cidade, preparados para o futuro, e que sejam os melhores profissionais da
região metropolitana, essa vai ser uma das nossas metas para programar a
cidade de Piraquara, voltada para a educação, obrigado.
Com a palavra vereador Adriano: Boa noite Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, especial aos alunos que fazem visita novamente a essa
casa de leis, como o professor Gilmar falou, é importante a visita de vocês aqui,
sejam sempre bem vindos, até porque vocês serão o futuro da nação, é
importante a participação de vocês nessa casa de leis, também quero
agradecer a todos os pré-candidatos que se fazem presentes nessa sessão e
que sempre se fazem presentes nessa casa de leis, todos que almejam um dia
sentar em uma cadeira dessas, mas que estão vindo acompanhar o trabalho do
legislativo para saber como funciona, e de repente em um futuro próximo
estejam fazendo parte dessa casa. Com relação ao outubro rosa que terminou
no mês passado, tivemos alguns eventos nessa casa de leis e quero dizer da
importância do novembro azul sendo que é uma das doenças que mais mata
os homens no Brasil, com uma média de 50.000 novos casos, e 1 a cada 6
homens se não tem, devem ter a possibilidade de ter um câncer de próstata,
sabemos da necessidade da prevenção e também sabemos que existe um
certo preconceito que deve ser deixado de lado, é com simples gestos que
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evitamos um número elevado de mortos, somente no ano passado, não
confirmei os dados, mas existe uma previsão de 13.000 óbitos de homens no
Brasil devido a doença do câncer de próstata, como o câncer de mama é uma
doença silenciosa, o câncer de próstata também, eu estou falando como
homem, sabemos das dificuldades e a falta de informação as vezes traz um
certo desconforto, ela acaba elevando esse número de casos, na realidade,
queria estender esse apelo, para que as pessoas, principalmente os homens
com uma faixa etária acima dos 40 anos, é necessário fazer esse exame.
Quero responder umas falas do vereador Baianinho, sem dúvida tem muitas
coisas que evoluíram nessa cidade, mas temos algumas situações pendentes,
tem uma rua na região rural que agora no mês de dezembro vai fechar 36
meses sem uma passada de máquina, outra situação é a rua Walfrido Belão na
Capoeira dos Dinos, está em péssimas condições sendo que a uns 60 ou 80
dias a equipe de manutenção da prefeitura foi, fez um trabalho e deixou
aproximadamente 150 metros sem fazer, e esse espaço está causando um
transtorno imenso pros moradores de lá, já fiz essa solicitação ao secretário de
infraestrutura e quero reforçar novamente, sabemos que o tempo tem
estragado várias ruas da cidade, só que tem um pedido que vai fazer 36
meses, então não tem mais desculpas para dizer que a máquina não pode
passar lá, continuo nas explicações pessoais, muito obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres
vereadores, internautas que estão em audiência, comunidade presente, a
equipe combate Vila Fuck, meu sincero boa noite, parabéns ao vereador Ernani
pela proposição, merecidíssima representante da nossa cidade com todas as
dificuldades que encontramos no esporte piraquarenses, todo aquele esporte
de massa, nós não temos recebido incentivo tão grande quanto o vereador
Ernani vem fazendo, é até um puxão de orelha na nossa secretaria de cultura e
esporte para que venha a promover os bons campeonatos, boa harmonia entre
as equipes e bairros que tínhamos em outrora, até para que possamos
conhecer novos amigos e praticar o bom esporte, meus parabéns ao combate
Vila Fuck. Vereador Adriano, eu entendo da sua indignação em relação a rua,
em relação aos seus pedidos, está presente aqui o Rogerio, militante da luta do
professor Gilmar, PSL, pré-candidato de grande liderança do nosso município,
desejo sorte no próximo pleito, assim como desejo sorte a todos os précandidatos a vereadores, prefeitos, porem uma coisa não podemos admitir,
quer percam o respeito com a pessoa e entrem na individualidade tentando se
promover com palavras de baixo calão, com algum tipo de agressão moral e
até física em alguns momentos, e essas pessoas assim como nos vereadores
pensem um pouquinho, porque amanhã poderão estar aqui sofrendo o que nós
sofremos hoje, o que outro pré-candidato também sofre, que é o ataque moral
e até mesmo sem conhecer nada da vida da gente, pessoas que nunca
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participaram em sequer uma luta nossa, nunca participaram de nada e vem nos
chamar, Seu Ironi, nobre senador, amigo, companheiro, guerreiro, pessoa que
tem história na cidade, conquistou tudo com luta, dignidade, moral, sem
precisar atacar a pessoa de ninguém, então, minha solidariedade a vossa
excelência e minhas considerações, acredito que vossa excelência teria sim
que participar do próximo pleito como candidato a prefeito da nossa cidade,
não sei se poderia te ajuda-lo como representante, como liderança, mas tem o
meu respeito, meu carinho, e acho que as pessoas devem respeitar cada
cidadão como cidadão, a disputa eleitoral é outra coisa, então, voltando a falar
do Rogerio, quero parabenizar pela luta, chamamento, liderança que fez no
bairro Santiago e que nos também já estivemos lá em momentos anteriores
com outros ofícios, outros requerimentos, se tivessem nos atendido naquela
oportunidade talvez não precisaríamos estar falando a mesma coisa, então,
não precisaríamos estar repetindo, estou aqui com a bota cheia de barro, assim
como o vereador Zé Machado, porque hoje próximo das 18hrs nós estávamos
lá naquela região da Santiago para novamente reiterar aquele oficio que já
havíamos feito, começo de 2014, meados de 2014, final de 2014 e a rua
continua da mesma forma, assim como Vila Vicente Macedo e Vila Militar,
estamos atravessando uma fase difícil, mas tenho certeza que o nobre Girlei,
dará conta, Sr. Presidente continuo nas explicações pessoais, muito obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, em especial nosso amigo Seu Ironi, o Clovis, Seu Zé da Vila Fuck,
representando o bairro que tanto precisa de asfalto, que vem perpetuando e
talvez chegue esse ano lá, falando em Vila Fuck, o time de futebol que tenho
muitos amigos, até estava brincando com o Ernani, como ele conseguiu usar
uma camisa daquela ali? A rapaziada joga bem, mas parabéns ao pessoal do
Vila Fuck representando Piraquara que é uma cidade que tem que ser
lembrada, ou seja, perante o calendário escolar, pelo esporte, a vocação de
Piraquara é voltada a essa área, mas falta muito, o Ernani talvez ajuda um
pouco, mas o time precisaria de muita coisa para poder representar o time de
Piraquara, estrutura, eu sei a dificuldade da rapaziada porque eu também gosto
de brincar, já passou meu tempo, mas ainda dá pra dar umas caneladas nessa
turma, temos que marcar um jogo com eles, ver como o Ernani vai se
sobressair, então, parabéns mesmo. Mas outro dia não pude estar presente na
entrega do título do meu amigo Jessé, que é um cidadão que veio de Santa
Catarina e recebeu o título de cidadão honorário do município de Piraquara,
Jessé é um cara, que é até ruim de falar porque eu posso errar, mas vou tentar
ser bem breve, quero agradecer em público ao Jessé, é um cidadão comum da
vida popular, graduado da polícia militar, trabalhador que veio da roça, um cara
que tem uma história que muitos piraquarenses gostariam de ter, por ser um
cidadão que ele é para nosso município, pela pessoa que ele é para a família
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dele e para a população piraquarenses, então, me sinto honrado de estar aqui
oferecendo hoje, se criando juntos, mas dando um título junto com os nobres
vereadores, não poderia de deixar de falar, vereador diz que o município de
Piraquara está tudo correto, mas falta muito, São Cristóvão falta muito, não só
o problema do Marquinhos ser prefeito, o bairro Araçatuba vai alagar de novo,
falta muito pro Marquinhos fazer uma boa administração, calçamento na rua
Barão do Cerro Azul, calçamento na rua Carlos Belão, na rua Francisco Leal,
na rua Reinaldo Meira, isso ai foram promessas de campanhas, tomara que
consiga fazer para que possamos vir aqui defender, a abertura da rua Jose
Eliseu Hipólito esta crua, não aconteceu nada, esperamos que venha
acontecer alguma coisa com o próprio recurso de Piraquara, mas termino nas
explicações pessoais.
Com a palavra vereador Erondi: Sr. Presidente, senhores vereadores,
senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas. O vereador Miguel falou em
vocação e concordo plenamente, no nosso município temos várias vocações,
esporte, turismo, mas a principal delas, eu acho que é a preservação
ambiental, a agua, o que mais temos em Piraquara, e Curitiba e região
metropolitana não sobreviveria sem nossa agua, 75% da agua de toda a região
metropolitana sai de Piraquara e 50% da agua de toda a capital sai de
Piraquara, já imaginaram a quantidade que isso significa, mas já nossa
‘parceira’ Sanepar, não faz o mínimo que seria ter 100% de esgoto tratado na
cidade, não temos, o Miguel fala isso a mais de 10 anos na câmara, ruas do
centro de Piraquara não tem rede de esgoto, é vergonhoso, nos devem mais
de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), já imaginaram se nos
pagassem a dívida? O dinheiro que é devido a nossa produção de agua, a
cidade com certeza poderia ser outra, se formos falar em asfalto, faríamos no
mínimo 70km de asfalto no município, daria para asfaltar a cidade inteira
praticamente, somos roubados diariamente pela Sanepar em Piraquara, isso se
chama roubo, porque ela pega nossa agua e não paga o que é devido de cada
um dos munícipes dessa cidade, ou então no mínimo, deveríamos ter uma taxa
de rede esgoto diferenciada, pagamos um absurdo na rede de esgoto, quando
precisa ligar uma rede temos que pagar ainda pela rede que não é nosso
patrimônio e sim da Sanepar, esse é o segundo roubo, absurdo o que a
Sanepar, uma empresa mista, sendo que o estado do Paraná, detentor de 50%
ou mais de suas ações, e nem se quer olha em relação a isso, se fechássemos
a torneira aqui, Curitiba e região metropolitana morreria, então é momento de
dizer não a essa concessão de mais 30 anos, sem contrapartida, não, esse
vereador não vota favorável a concessão de mais 30 anos para a Sanepar, sem
contrapartida, se votarmos favorável, estaremos entregando Piraquara para a
Sanepar por mais 30 anos.
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Com a palavra vereador Ernani Winter: Boa noite Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, boa noite a todos e a todas, estudantes,
pessoas que nos acompanham em casa pela internet, boa noite especial a
família combate Vila Fuck, a quem eu cumprimento o presidente Jair de Matos,
cumprimentando a todos os componentes do time Vila Fuck, a câmara
municipal nesta noite vai entregar uma singela homenagem a vocês
componentes, equipe técnica deste grande time, tive o prazer de acompanhar a
maioria dos jogos dessa equipe que se deslocou até o Umbará na cede do
Grêmio, onde estiveram representando a única equipe de Piraquara, em
Curitiba, não apenas foram campeões invictos, mas levaram a artilharia, melhor
goleiro, melhor defesa e disciplina, é orgulhoso eu como vereador da nossa
cidade, ir em outra cidade e ver o presidente de uma instituição tecer elogios
aos atletas e moradores da cidade de Piraquara, infelizmente as vezes quando
vamos em outra cidade as pessoas comentam coisas ruins, pela questão do
presidio, mas temos muitas coisas boas para falar para outras cidades, quero
aqui em nome da câmara dizer muito obrigado por terem me convidado a
participar dessa família, muito obrigado ao Ricardo e a Tania que neste final de
semana tiveram recepcionando a confraternização em suas casas, obrigado
por terem aberto suas casas para receber os componentes desse grande time
que é o Combate Vila Fuck. Sr. Presidente, estive na última quinta-feira junto
com minha equipe parlamentar, visitando a câmara municipal de Curitiba,
estivemos no gabinete do ex-presidente e hoje vereador Paulo Salamuni,
estamos fazendo uma peregrinação nas câmaras municipais da região
metropolitana, nesta ocasião a de Curitiba, para levar lá, a cópia do projeto de
doação de sangue e medula óssea, eu e o Erondi fomos muito bem recebidos
por esse vereador que fez um choque de gestão naquela câmara, fiquei quase
1hr conversando com ele, o Airton Araújo pegou a sucessão do Paulo Salamuni
e fez um choque de gestão que foi fundamental para que a câmara de Curitiba
pudesse trabalhar com grande transparência, estamos também visitando outras
cidades, a próxima será de Quatro Barras, para levarmos esse projeto e ser
implantado em outras cidades, o projeto de lei de doação de sangue e medula
óssea que foi implantado na cidade de Piraquara por minha autoria, foi
homenageado um jovem piraquarense Gustavo Calonga morador do bairro do
Primavera, estamos visitando e convido aos vereadores para nos
acompanharem nas comitivas de visitas em outras câmaras da região
metropolitana, obrigado, boa noite a todos e a todas.
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. Com a
presença de todos e a ausência do vereador Mamede justificada. E a saída
adiantada dos vereadores Edson Manoel “Baianinho” e Valmir Soares “Rock”.
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O Sr. Presidente convida o vereador Ernani para o momento de honrarias e
convidar o presidente do clube Combate Vila Fuck, Jair de Matos, para receber
a homenagem, na seqüência o vereador Eugenio para entregar ao Sr. Ricardo
Meurer, e o vereador Gilmar entrega para o Sr. Álvaro Rogério, o vereador
pastor Valdeci, para o Sr. Augusto Angonezzi, o vereador Miguel entrega ao Sr.
Cezar Leandro Angonezzi, e o vereador Adriano entrega ao Sr. Daniel Correia
Barros Jr., o vereador Maicon Faria faz a entrega ao Sr. Nelson Cordeiro Filho,
o vereador Zé Machado entrega ao Sr. Patrick Dias, o ex-vereador Irone
entrega ao Sr. Rodrigo Felipe Brenner, o vereador Ernani entrega para Srª.
Iracema da Silva, o vereador Eugenio entrega ao Sr. Vicente Vila Neto, e o
vereador Gilmar entrega para o Sr. Thiago Fernando. O Sr. Patrick Dias
agradece em nome de todos.
O Sr. Presidente convida o vereador Eugenio para a entrega das moções de
aplausos aos funcionários da câmara que assim o fez.
O Sr. Presidente agradece e convida a equipe da Rádio Songs Forever, do
programa ouvinte ajudando o ouvinte, convidamos o Sr. Wagner Murilo recebe
das mãos do vereador Miguel, e o vereador Adriano entrega para a Srª. Ema
Salete, e o vereador Maicon entrega ao Sr. Valdair Peruque, e o vereador Zé
Machado entrega ao Sr. Pedro Junior, e o ex vereador Irone entrega ao Sr.
Alison Santos, e o vereador Eugenio entrega ao Sr. Claudir Holovatti, e o
vereador pastor Valdeci entrega ao Sr. Edson Nascimento
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
090/2015: que assim o fez, Processo 090/2015 projeto de lei 078/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a concessão e
subvenções e auxilio financeiros e contribuições do exercício financeiro de
2015 e dá outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global 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, vereadores favoráveis sentados e contrários
se levantem. Pedido para votação global: o pedido de votação global está em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem, o pedido foi aprovado. O projeto está em discussão: o projeto está
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem. Aprovado em 2ª discussão o projeto de lei 078/2015. Autoriza
a concessão e subvenções e auxilio financeiros e contribuições do
exercício financeiro de 2015 e dá outras providencias.
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O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
119/2015: 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 orçamentares para
exercício 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 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, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. 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 101/2015.
Autoriza a abertura de credito adicional suplementar no orçamento
programa vigente altera metas financeiras no plano plurianual e das
diretrizes orçamentarias para exercício 2015 no valor de R$ 270.000,00
(duzentos e setenta mil reais).
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
130/2015: que assim o fez, Processo 130/2015 projeto de lei 115/2015,
iniciativa mesa executiva dispõe sobre: Autoriza o convenio 3337/2015
firmado entre o município de Piraquara através da secretaria municipal de
Assistência Social e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC 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 que faça a leitura do 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 artigo 1º está
aprovado. Pedido de votação global, vereadores favoráveis sentados e
contrários se levantem, esta aprovado o pedido do vereador. Projeto em
discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. O projeto 003/2015 está aprovado em 2ª discussão. Autoriza o
convenio 3337/2015 firmado entre o município de Piraquara através da
secretaria municipal de Assistência Social e Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial SENAC e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
131/2015: que assim o fez, Processo 131/2015 projeto de lei 009/2015,
iniciativa da mesa executiva, que dispõe sobre: Abre credito adicional
especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 60.000,00 (sessenta
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mil 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 discussão o projeto de lei 009/2015. Abre
credito adicional suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
125/2015: que assim o fez, Processo 125/2015 projeto de lei 106/2015,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: A concessão do uso do bem
publico para exploração do serviço de lanchonete no parque das águas,
exploração do serviço de bomboniere no teatro municipal e dá outras. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação
simbólica maioria simples 1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o Projeto em
discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. Projeto de lei 106/2015, iniciativa executivo municipal, que
dispõe sobre: A concessão do uso do bem publico para exploração do
serviço de lanchonete no parque das águas, exploração do serviço de
bomboniere no teatro municipal e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
126/2015: que assim o fez, Processo 126/2015 projeto de lei 107/2015,
iniciativa vereador Josimar Froes, que dispõe sobre: Altera a redação do
artigo 1º da lei 1.213/2012. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação simbólica maioria simples 1ª discussão.
O Sr. Presidente coloca o Projeto em discussão, projeto em votação,
vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto 107/2015
esta aprovado em 1ª discussão: Altera a redação do artigo 1º da lei
1.213/2012.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
127/2015: que assim o fez, Processo 127/2015 projeto de lei 108/2015,
iniciativa vereador Miguel, que dispõe sobre: Denomina de rua Ermelina
Candido de Carvalho a rua sem denominação oficial localizada no campo de
fora, conforme especifica. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação simbólica maioria simples 1ª discussão.
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O Sr. Presidente coloca o Projeto em discussão, projeto em votação,
vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto 108/2015
esta aprovado em 1ª discussão Denomina de rua Ermelina Candido de
Carvalho a rua sem denominação oficial localizada no campo de fora,
conforme especifica.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Disponho de cinco
minutos. Com a palavra o vereador Gilmar: Dando continuidade a questão
educacional, a construção do saber começa nos CMEIs, então nós temos que
estruturar nossas creches de forma mais clara, que venha atender os anseios
dos moradores, creche para todos e com filas reduzidas que venham atender
as crianças da cidade de Piraquara, a formação intelectual cognitiva, começa
dos 0 aos 10 anos, se não tivermos uma boa escola, nem um bom preparo,
também não teremos bons estudantes e esse é o grande problema nosso
quando falamos em Prova Brasil, SAEP e outras questões relacionadas a
educação, merenda de qualidade também faz parte, criança bom barriga vazia
não aprende, então temos que ter boa merenda e preparo nutricional com as
merendeiras no sentido de ampliar essa qualidade de ensino também voltada a
educação, temos que avaliar a questão das férias escolares para os CMEIs,
não é justo com nossas mães, quando chega em meados de julho todos os
CMEIs fecham mas as mães não deixam de trabalhar e não tem onde deixar os
filhos, e então ficam com problemas nas casas porque além das férias dos
CMEIs, temos as férias escolares, temos que reavaliar essa questão, no
sentido em que os CMEIs não venham a ter interrupções na nossa cidade,
como já ocorre em outras regiões metropolitanas, uma cidade que é
trabalhadora, não pode fechar as portas aos seus pequenos, essa vai ser uma
grande bandeira nossa no sentido de ampliarmos a capacidade educacional
dos nossos CMEIs, não podemos deixar nossas crianças com base no estatuto
da criança e do adolescente, sem escola, temos que verificar as estruturas
físicas adequadas, banheiros que já estão na sua grande maioria adequados,
melhorar a infraestrutura dentro dos locais, iluminação, dar prioridade a essas
creches para serem as melhores da região metropolitana, os brinquedos, que
venham ser comprados futuramente nesses CMEIs, que sejam de primeira
qualidade, lego se for possível, porque temos recurso pra isso, nobres
vereadores e moradores, temos que avaliar os recursos do ICMS ecológico e
fazer as notações orçamentarias nesse sentido, para que possamos construir
uma educação com qualidade dos 0 aos 10 anos para que quando entrem na
fase 2 da educação, os nossos jovens cheguem preparados, alfabetizados,
motivados e vejam que a educação é o grande caminho da sociedade
principalmente de Piraquara, temos que ter mais berçários, dividir em
macrorregiões a cidade de Piraquara, e instituir berçários de qualidade e em
quantidade que venham a atender a carência hoje da nossa cidade, que tem
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uma demanda reprimida enorme como muitas outras regiões metropolitanas, e
quantos berçários temos? Quantas crianças? Olhem o quanto a cidade cresceu
e não temos onde deixar nossos bebes nas creches, porque não temos
berçários suficientes, temos que avaliar a cidade em um sentido muito amplo
de regiões para que esses berçários sejam instituídos em macrorregiões,
valorizando e buscando recurso do FNDE, fundo nacional do desenvolvimento
da educação, recursos federais para que possamos trazer benefícios aos
nossos jovens, acho que esse é o grande caminho de uma cidade que pensa
no futuro, temos a vocação da agua como o Erondi falou, mas temos que ter a
grande vocação de cuidar dos nossos jovens, eu que trabalho a anos no chão
de escola vejo a grande carência educacional na cidade de Piraquara, esse é o
momento de pensar na educação do futuro, educação voltada para nossos
jovens desde 0 anos, esse é o grande caminho que estamos tomando, esse é
o desafio para Piraquara e quero contar com o apoio de todos e todas,
obrigado.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, senhores vereadores,
senhoras e senhores, autoridades já nominadas, aos que nos acompanham
pela internet, funcionários que foram homenageados nessa noite, gostaria de
iniciar minha fala parabenizando ao Ernani que é o homem do esporte, tem
dado o exemplo de como se trabalha com o esporte, sem recurso, sem
condições e ouvi o apelo do Patrick, quando ele diz, senhores, olhem por nós,
infelizmente gostaríamos muito de não só olhar pela questão do esporte, mas
pela questão da cultura, educação, obras e infraestrutura, infelizmente não
temos essa caneta na nossa mão, ela está nas mãos do prefeito, secretários e
assim por diante, mas mesmo que nos façamos projetos bons na área do
esporte, fatalmente vão ser barrados porque vai correr o risco das coisas da
natureza, estamos agora encerrando praticamente mais um ano, entrar no
quarto ano do mandato e creio que agora podemos fazer algumas cobranças,
estava aqui aleatoriamente procurando, estávamos olhando a LDO e estava
observando que em 2015 por exemplo nós votamos alguns recursos, por
exemplo na questão da secretaria municipal de desenvolvimento econômico e
aqui tem as metas dos valores destinados a essa secretaria e a outras
secretarias, como esporte, cultura, educação, enfim, peguei para dar uma
olhada e observei que nesse cronograma vemos que para esse ano deveria ter
construído com o recurso que aprovamos aqui, deveria ter construído um
centro no Roca Nova, centro de convivência, foi destinado recurso, votamos
aqui só que até hoje isso não aconteceu, agora é hora de pegarmos a LDO de
2015 e a LDO 2015/2016, hora de olharmos e fazer um comparativo para
cobrarmos essas obras e ver se esses valores que votamos aqui, agora é
nossa hora, as pessoas confundem que os vereadores tem que ser fiscais de
obras, mas não, o fiscal faz concurso na prefeitura e vai fiscalizar as obras, nós
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somos os fiscalizadores do recurso de como esse dinheiro é aplicado, vamos
entrar no quarto ano e agora precisamos fazer um comparativo, algumas obras
foram feitas, recursos dessa casa foi destinado, eu estava traçando aqui um
paralelo para vermos se aqueles recursos que aqui aprovamos, está sendo
aplicado de forma correta, se o recuso que foi aprovado para fazer o centro de
convivência foi aplicado de maneira correta, se não foi feito o centro, para onde
foi o recurso? Aprovamos recurso para uma parte da saúde, se o dinheiro foi
para a saúde devíamos ver se foi aplicado ou não, com esse comparativo, de
2015 e 2016 agora para a próxima, temos condições de saber onde foi aplicado
o recurso, temos a questão do esporte como alguém comentou aqui, quanto foi
liberado para a cultura e esporte? É hora de pegarmos e fazermos o
comparativo do que foi liberado na época e o que está sendo liberado agora, e
se aquelas metas que foram colocadas, foram cumpridas, onde foi esse
recurso, aqui agora acaba nosso papel, quero solicitar aos senhores
vereadores para fazermos isso, é o último ano para alguns de nós aqui quem
sabe, alguns voltarão, vamos dar nossa contribuição final, estou olhando
secretaria por secretaria, observei que a secretaria de educação é uma que
tem zelado, está aplicando de acordo com o que tem recebido, mas algumas
secretarias eu observo que aquele montante que foi colocado, não foi
concluído, é interessante que pro próximo ano, possamos ver alguns valores
que foram liberados, e que durante o começo até agora que estamos aqui, eu
penso que não foi muito bem gerido porque não vimos resultado, temos que
ver como está essa situação, seria isso, boa noite a todos.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade aqui presente um boa noite a todos, então, Jessé fiquei muito
alegre que o Miguel me falou que você era catarinense, meu xará de lá, mas
não é não, é do Paraná, de Faxinal, bem que eu queria que o Jessé fosse de
lá, é um parceiro, companheiro, cidadão honorário e temos muita honra em têlo como cidadão honorário da cidade de Piraquara. Vereador Gilmar, você foi
muito feliz em ter falado a respeito das mães, porque nós entramos em recesso
e férias, mas quantas mães que trabalham em Curitiba, em condomínios, como
vão levar seus filhos? Levar junto não pode, temos que rever, porque os CMEIs
têm que atender a população de Piraquara, então entramos em recesso, e
como fica aquelas mães que trabalham em Curitiba, vão ter que ficar em casa
também, essa é uma parte que temos que rever, para o município de Piraquara
atender as mães, minha mulher e minha filha trabalham em Curitiba, mas quem
tem filho, deve levar junto ou não pode ir trabalhar. A respeito do berçário,
temos dois, um no Guarituba e outro na Planta Deodoro, precisamos de mais,
sim, esse é nosso trabalho, estamos junto com o prefeito Marquinhos e temos
certeza que daqui pra frente, temos só a crescer no município de Piraquara,
junto com o prefeito, como o vereador Baianinho citou a respeito dos asfaltos
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que ninguém acreditava, e está certo, as pessoas chegaram a chamar o
vereador Zé Machado de mentiroso, quando eu dizia que ia sair asfalto na rua,
me falaram pra mim não mentir, porque não ia sair asfalto, mas como diz o
Zagallo, vocês vão ter que me engolir, porque o asfalto já está no Bela Vista, no
Ipanema e no Recanto das Aguas, agora vão ter que engolir nos vereadores e
o prefeito Marquinhos. Estivemos na Sanepar, o Erondi não pode estar
presente, mas tivemos 13 vereadores brigando pelo município de Piraquara,
pela qualidade de agua e pelo que devem ao município de Piraquara,
mandamos a nossa documentação, eles ficaram de discutir e marcar uma nova
reunião para poder fazer a assinatura do contrato de concessão pro município
de Piraquara, mas não quer dizer que vamos assinar 30 anos de concessão
sem uma conversa com todos esses vereadores, os vereadores não vão se
curvar pra assinar esses 30 anos de concessão como foi feito na passada e
sem vir uma contrapartida pro município de Piraquara. Quero dar os parabéns
ao Ernani, o combate Vila Fuck já se retirou, mas quero dar os parabéns ao
Ernani porque a partir do esporte, vem a educação, saúde, segurança, então
parabéns a ele que é um gigante na parte do esporte, conte um pouquinho com
a gente, não frequentamos muito o esporte, mas o que nós pudermos, vamos
estar junto com ele, um boa noite a todos.
Gostaria de agradecer a todos os presentes, mais uma vez, nosso muito
obrigado ao nosso cidadão honorário Jessé, que vem de Faxinal, agradecendo
também aos nossos internautas, um boa noite a todos, declaro encerrada a
presente sessão. Para constar __________________________________ eu
(Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.

.
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