CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 15ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia dez 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 Valdeci de Andrade 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 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 “Mamede” para fazer a leitura da passagem da
bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo a presença de todos,
convida para fazer parte da mesa o deputado estadual Osenback e também o
promotor de justiça Marco Aurélio 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 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 dos demais, e teremos o momento de
homenagem ao aniversario do 51º do Batalhão de Guarda da Policia Militar do
Paraná, e ao comando dos militares da entidade e aos soldados aqui
presentes.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Disponho de 3 minutos. Com a
palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores,
deputado estadual, promotor de justiça, todas as autoridades presentes da
polícia militar e todos presentes, não poderia de esquecer do nosso cidadão
honorário da cidade que fez muita falta nessa casa de leis. Primeiro, quero
agradecer a Deus por ter me concedido essa rica e gloriosa oportunidade de
estar aqui mais uma vez, se não fosse ele, eu não estaria aqui, quero
agradecer todos os presentes, quero dizer em questão da crise, mas Piraquara
não está passando por ela, temos uma administração que fazemos parte,
quando olho para isso, tantas obras sendo feitas no município, vejo que
Piraquara está no caminho certo, um administrador que é de encher os olhos
de agua, acredito muito que com todas essas obras daqui a pouco sendo
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concluídas, todos aqueles que dizem que não ia acontecer nada na cidade, eu
disse que eles iriam morder a língua, mas daqui a pouco não sei o que eles vão
morder, não vai ter mais língua, quero dar os parabéns a essa casa de leis que
tem feito um esforço, devolveu R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil
reais) para a prefeitura, fez mais um complexo dessa câmara, essa casa tem
transparência e honestidade, está a exposição de todos que quiserem saber
das informações desses vereadores da cidade e do prefeito, porque aqui tem
transparência, honestidade, caráter e acima de tudo esforço para trabalhar,
mas quero aproveitar, com todo respeito a vossas autoridades do município, o
posto de saúde do Caiçara, ontem uma doutora foi assaltada, e graças ao Sr.
Bom Deus, ela não foi sequestrada, a polícia militar precisa estar mais ativa na
região do Guarituba, quero fazer esse pedido carecidamente a vossas
autoridades aqui presentes, quero dizer que a polícia militar tem um excelente
trabalho mas nós precisamos que a polícia invista mais em inteligência porque
não sabemos onde vai acontecer o assalto e nem o lugar, infelizmente meu
tempo terminou mas só para concluir, quero deixar meu pedido em beneficio a
aquela comunidade do Guarituba, se precisar desse vereador, nem que seja
para varrer o comando, podem contar comigo, que Deus abençoe.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, Sr. Promotor de
justiça Marco Aurélio, Srs. Deputados, Srs. Vereadores, senhoras e senhores,
autoridades civis e militares, algumas já nominadas nessa casa, boa noite a
todos. Para nós é uma honra poder receber o batalhão da polícia militar nessa
casa, porque entendemos que as administrações quer seja executiva,
legislativa, caminham de mão dadas, querendo melhorar a vida do cidadão
piraquarense, sabemos que é uma composição que sempre deu certo quando
estão juntas, queremos parabenizar a polícia civil e militar, que tem sido
guerreiras, heróis pelo que conseguem fazer com poucos recursos que tem
para essas entidades, vontade não falta mas conhecemos a realidade do nosso
estado, realidade do nosso pais e percebemos que não é de hoje que nossas
policias vem se mantendo com dificuldade, para manter em segurança nosso
pais, estado e cidade, haja vista que temos muitos bairros, mais de 100.000
habitantes na nossa cidade, temos a plena certeza que a polícia por si só não
consegue dar conta da demanda mas o trabalho que tem feito, tem sido
louvável, Piraquara melhorou bastante em segurança, gostaria de parabenizar
a esse batalhão, parabenizar aos militares, e dizer que a casa legislativa está à
disposição para ajudar naquilo que for necessário, sejam bem vindos e que
Deus os abençoe nessa caminhada porque sei que não é nada fácil. Gostaria
de abordar um assunto sobre a mobilidade urbana mas vou fazer isso nas
explicações pessoais porque o tempo é curto, a cidade está inchada de
veículos, pessoas, percebemos que tem poucos projetos nessa área, razão
pela qual precisamos rever, aqui na nossa cidade estamos tendo
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congestionamento nos bairros, temos que pensar nisso, porque é hora de
observar, daqui a pouco vai criar um problema maior ainda, obrigado.
Com a palavra vereador Mamede: Boa noite Sr. Presidente, comunidade que
se encontra, batalhão da polícia, promotor, é uma satisfação estar aqui falando
nesta noite, mas quero dizer, a chuva fez muito estrago no nosso município,
trazendo muitos prejuízos a muitos carros, pessoas tem me procurado, mas a
prefeitura já tomou previdência em relação aos buracos nas ruas Pastor Adolfo
Weidman, na R. Herbet Trapp muitos carros quebrando e as pessoas pedindo
solução, mas precisa de paciência, realmente a chuva trouxe grande prejuízo
no nosso município. Em relação ao comentário do vereador Baianinho, ontem
eu estava a 45m quando aconteceu o fato da medica com um HB20 branco,
atitude rápida do guardião e funcionários do posto de saúde próximo das 18hrs,
vi os 3 jovens pulando o muro, fecharam a grade da saída da garagem e
começou aquele alvoroço, eles tentaram sair com o carro, mas não
conseguiram, prontamente o helicóptero da polícia militar estava lá e começou
sobrevoar sobre as cavas, mas esses meninos são terríveis, correm mesmo, foi
um grande susto, uma correria, notei os jovens pulando aquele muro em uma
rapidez e já estavam dentro do carro levando a medica, mas enroscaram no
muro e não conseguiram sair com o carro, mas a polícia faz um bom trabalho,
tenho acompanhado o Guarituba, todos os dias eu circulo no bairro, vejo as
ruas esburacadas, precisamos dar uma solução, porque as vezes as viaturas
sofrem muito, mas continuo nas explicações pessoais e seria só.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos, ao promotor de Piraquara,
ao Major Sidnei, Major Neto, todos os soldados e oficiais, também ao meu
amigo e Sargento Valdir, todos os munícipes e aqueles que nos ouvem em
casa. Eu vejo que o grande problema não é a efetividade da polícia militar, é
falta de investimento do governo do estado, falta de investimento nas escolas,
na sociedade piraquarense e brasileira, não adianta termos um policial em
cada esquina se não temos escola para atender a demanda da cidade de
Piraquara que hoje é enorme e grande parte dos nossos alunos estudam em
Curitiba e Pinhais, não temos uma escola profissionalizante, temos a vocação
de repassar agua a Curitiba, em um contrato que já está vencido com a
Sanepar, porém não temos a capacidade de tornar Piraquara um grande
celeiro de mão de obra dando oportunidade a nossos jovens, é claro que
vamos ter muitos assaltos e vandalismos, a tendência é piorar, hoje temos o
representante da APP também e ele sabe do que estou falando, sou diretor do
Vila Macedo e minha escola tem curso de informática, Mario Braga e
Gilbertinho não tem mais curso técnico na cidade, 100.000 habitantes, como
você vai trabalhar na cidade de Piraquara se você não consegue trazer uma
segurança futura aos nossos jovens, é muito difícil, vocês fazem um trabalho
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muito valoroso, só tenho a reconhecer, fui atendido durante muitos anos pela
BEPEC com muita dificuldade, nem viatura tem, esses dias o policial foi me
atender na Vila Macedo e foi de ônibus, depois eu o trouxe no centro da cidade
porque as viaturas todas estavam quebradas, parabéns a vocês porque não é
fácil enfrentar os bandidos, enfrentar todos esses meliantes extremamente
armados. Gostaria de apresentar um projeto de proposição na cidade, vou
estar apresentando na próxima sessão, subsidio 0 em relação ao transporte
coletivo em Piraquara nas linhas da cidade, vereador disse aqui que a cidade
passa por um bom momento, tem SUPERAVIT no caixa, se tem SUPERAVIT,
vamos instituir uma linha própria da cidade de Piraquara para atender os
moradores do Guarituba, Vila Macedo, Santa Monica, Militar, para que possam
vir ao centro de Piraquara com um custo 0 subsidiado da prefeitura, haja vista
que a prefeitura de Piraquara vai muito bem financeiramente, peço desculpas
vereador Baianinho pelo fato de o tempo ser reduzido, obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, deputado
Reichembach, uma vez vereador, duas vezes deputado, segundo melhor do
estado do Paraná, só perdeu para o Beto Richa quando era prefeito, promotor
Marco Aurélio é muito importante estar aqui presente, porque faz parte das
atitudes do ministério público, da qual o município de Piraquara precisa muito,
a polícia militar do Major Sidnei com o comando maior, Major Neto, falando o
nome dos dois majores, represento o corpo da polícia militar, os que hoje vão
ser homenageados e os demais, não podemos esquecer, Piraquara estava
soterrada em segurança pública, governo Beto Richa colocou o batalhão da
guarda aqui pelo comando de vocês através dos majores, melhorou 90%, os
assaltos não vão parar, olha a lambuzeira do governo federal, precisávamos
que os deputados estaduais quando viessem pedir voto, fizessem escola
profissionalizante, porque Piraquara é uma cidade de preservação graças ao
promotor que embagou cerca de 70 casas perto da empresa de ônibus, as
pessoas só pensam em ficar rico e ir embora e deixar a jaca no nosso
município, desculpe a língua pequena mas é assim que funciona, falaram da
Sanepar, tira o ouro humano que é a agua, vende, ganha dinheiro e não faz a
lição de casa, pedimos apoio aos piraquarenses, promotor do nosso lado,
vereadores, agora no contrato de concessão, que façamos uma audiência
pública junto com o promotor, a representatividade do ministério público junto a
concessão da Sanepar é gigante, muitos anos explorando e não dá o que
merecemos, esgoto a céu aberto no centro de Piraquara, bairro Laranjeiras
desagua em cima da barragem Piraquara 2, não tem agua tratada, bairro Roça
Nova não tem agua tratada, não tem linha de ônibus, é essa nossa Piraquara,
segurança pública melhorou graças ao batalhão da guarda, se tirar eles,
acabou a segurança devido ao complexo prisional abrigar em torno de 10.000
detentos, todos sabem que melhorou, eu mesmo já levei geral da polícia militar
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duas vezes, não sou contra, é um trabalho que tem que ser feito mesmo,
gostaria também de aproveitar rapidamente, dizer que o prefeito teria que estar
em uma sessão dessa, onde está o corpo da polícia militar, promotoria pública,
deputado, mais os nossos amigos da polícia militar que levam o batalhão e dão
condição aos dois majores que estão aqui, queria dizer mais, mas vou dizer
nas explicações pessoais quanto ao recurso do governo do estado que poderia
ter feito muito mais com o recurso próprio do município de Piraquara.
Com a palavra vereador Adriano: Boa noite Sr. Presidente, demais
vereadores, promotor de justiça Marco Aurélio, Major Manoel Jorge dos Santos
Neto, Major Sidnei Costa, enfim a todos os policiais militares que estão aqui,
em especial meu amigo Valdir e sua esposa, gostaria de estender meu abraço
a guerreira e sempre alerta pela educação de Piraquara e do estado do Paraná
Ana Zambão, queria dizer que realmente a questão de segurança em
Piraquara mudou bastante, sabemos que temos inúmeras dificuldades, falta
viatura, falta gasolina, mas não falta dedicação do policial militar que sai para
defender a minha família e a família dos demais, por um salário que não é
justo, alguém que sai para trabalhar e não tem certeza que vai voltar para sua
casa, o vereador Miguel falou com relação a abordagem da polícia militar, já fui
2 ou 3 vezes abordado e acredito que isso é de grande valia, aquele que não
deve, não teme, no final de semana meu filho estava saindo da pizzaria Maria
Fumaça e indo a casa do amigo dele e foi abordado pela polícia militar, ele
falou, pai, levei uma geral, e eu falei, é o trabalho deles, como você não traz
nenhum risco a sociedade, mas tem muitos que trazem, na realidade, isso é
para provar que a justiça tem para todos, e eu nasci aqui, minha família está
aqui a 130 anos, acompanho tudo, desde a época quando a delegacia era no
conselho tutelar ainda, trabalhava nosso amigo do batalhão, na realidade, a
gente cresceu aqui e sabemos como a cidade e a população também
cresceram, o trabalho da polícia militar é continuo, existe o trabalho com
inteligência e estão de parabéns, quando se fala na questão de educação, é
que se investe pouco em educação e mais em bandidos, muitos vereadores,
até o comedor de mamona, ficava contente quando vinha aqui e inaugurava um
presidio, então eu acho que como um gestor público, é uma vergonha quando
tem que inaugurar um presidio porque ai todo o modelo da cidade está falido,
você deixa de criar uma escola para criar um presidio e colocar uma população
carcerária que foi negado seu direito de educação e trabalho, não é todo
mundo que quer virar bandido, as vezes é porque a situação os colocou, seria
isso, continuo nas explicações pessoais, obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres
vereadores, nobre deputado estadual Reichembach, digníssimo promotor
Marco Aurélio, ilustríssimos policiais militares do estado do Paraná. É uma
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grande honra abrigarmos o BPGD, Batalhão da Polícia de Guarda, haja visto a
diminuição da criminalidade, apesar de alguns fatos como esse narrado por
alguns dos parceiros aqui, mas, a diminuição foi grande, tivemos até um
episódio onde o delegado pediu pelo amor de Deus para parar de prender, não
tinha mais onde abrigar esses detentos. Falamos do transito, tem uma lei
proposta por esse vereador, aprovado pela casa, onde proíbe o
estacionamento de veículos em itinerário de ônibus pelo menos em um dos
lados da rua, tenho certeza que se essas vias tiverem sinalizadas, a nossa
gloriosa polícia militar irá atuar, só vai resolver com a multa, em caráter
educativo, a gente não consegue obter o êxito, só quando meche no bolso do
cidadão ele se esperta, o transito está caótico, a nossa barão não tem como
transitar em alguns momentos, avenida a mesma coisa, alguma coisa tem que
ser feita em caráter emergencial, se não a gente vai ter problema no futuro,
gostaria de falar da R. Vitorio Scarante está um deposito de veículos, temos
que de imediato pedir a remoção daqueles veículos que estão estacionados na
contramão, até porque agora a via é de sentido único e eles estão na
contramão, nosso tempo é curto, então vou fazer só um anuncio aqui, no setor
de turismo da prefeitura municipal está organizando, para o próximo dia 22 de
novembro a 10ª caminhada internacional da natureza, e no dia 29 de novembro
a 4ª pelada internacional da natureza, importante evento para divulgação das
coisas belas da nossa cidade, nossas barragens, paisagens, serra, parabéns
ao Jeferson, a Neli, Geisa do setor de turismo e todos aqueles que estarão
envolvidos nessa caminhada, tenho certeza até que a polícia militar se fara
presente, vossa excelência com seu caminhão de som. Estivemos
conversando na COMEC com o diretor técnico Sandro Cetim, onde falamos a
respeito das linhas urbanas, inclusive da Roça Nova que foi abandonada pela
Viação Piraquara, estamos tomando as medidas, fomos falar com o Douglas e
Alex diretores e supervisor de frotas da Viação Piraquara, que nos garantiram
que nos próximos dias, farão um esclarecimento em relação a isso, obrigado
Sr. Presidente.
O Sr. Presidente passa para o MOMENTO DE HONRARIAS, com a
homenagem do 51º aniversario Batalhão de Guarda da Policia Militar do
Paraná, e ao comando dos militares da entidade e aos soldados para aqui
receberem as homenagens dos vereadores presentes, e foi aberto o momento
do pronunciamento para o Major Netto e o Major Sidnei Costa, para fazer os
agradecimentos. Que assim o fizeram. O Sr. Presidente agradece a presença
de todos e convida o promotor de justiça Marco Aurélio para fazer o uso da
palavra, e em seguida o deputado estadual Osenback tem a palavra, que assim
o fez. O sr. Presidente agradece a todos e anuncia o titulo de cidadão honorário
do vereador Miguel ao promotor de justiça Marco Aurélio Romagnioli.
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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 do vereador Maicon Faria.
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 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 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 de 04/12/2012. Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global votação artigo por artigo 2ª discussão:
o Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler a emenda, que assim o fez. A
emenda está em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, a emenda está
aprovada. O Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que
assim o fez O artigo 1º está alterado. 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 Projeto 107/2015 esta aprovado
em 1ª discussão: Altera a redação do artigo 1º da lei 1.213/2012 de
04/12/2012.
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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 Scrobot, 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 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 108/2015
Denomina de rua Ermelina Candido de Carvalho a rua sem denominação
oficial localizada no campo de fora, conforme especifica.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
129/2015: que assim o fez, Processo 129/2015 projeto de lei 110/2015,
iniciativa vereador Miguel Scrobot, que dispõe sobre: Denomina de rua
Maria Zeni 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.
O Sr. Presidente coloca o Projeto em discussão, projeto em votação,
vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei
aprovado em 1ª discussão o projeto de lei 110/2015 Denomina de rua
Maria Zeni de Carvalho a rua sem denominação oficial localizada no
campo de fora, conforme especifica.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
132/2015: que assim o fez, Processo 132/2015 iniciativa executivo
municipal dispõe sobre: Veto total sobre o projeto de lei 050/2015, dispõe
sobre distribuição domiciliar de medicamentos e materiais necessários ao
procedimento medico necessário para idosos com idade superior a 60 anos,
previamente cadastrados no sistema único de saúde o SUS. Parecer favorável
das comissões técnicas competentes, discussão global votação secreta
discussão: única. O Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o veto, que
assim o fez. O veto está em discussão, está em votação, os vereadores com as
13 cédulas na mesa se retiram e votam secretamente. Com a contagem das
cédulas de 3 sim e 9 não, com nove votos não. Fica rejeitado o veto.
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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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