CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 16ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia dezessete 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 “Baianinho” para fazer a leitura da passagem
da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo a presença de todos,
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. O Sr. Presidente agradece a presença dos demais, e teremos o
momento de 1 minuto de silencio em homenagem ao acidente em Minas
Gerais e as vitimas na França. O qual todos fizeram.
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 de todos e convida o nosso eterno
vereador o Sr. Irone Alves da Silva. E convidamos as duas Anas para fazer
parte da tribuna livre representando o Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos da Mulher a Primeira dama Ana Amazon e a Ana Lucia Zambão e
teremos também as homenagens com as moções de aplauso.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador Eugenio
Huller: Sr. Presidente, vereadores, 1ª Dama, as homenageadas de hoje, Ana
Lucia que fez um discurso em defesa das mulheres que deve ser dessa forma
mesmo e todas as pessoas aqui presente, meu boa noite com muito carinho a
cada um de vocês. Hoje temos essas honrarias para cada uma dessas
guerreiras, vou falar da pastoral da criança que é uma coisa muito gostosa,
porque chegamos lá quando eles fazem os eventos e é maravilhoso, fico meio
perdido com o carinho que a doutora que esta lá, tem, examinando vendo o
que precisa, é muito gratificante e por isso eu sempre estou junto, o que
depender de mim eu sempre vou estar junto, é um trabalho brilhante que elas
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tem, além de tudo aquilo, eles fazem uma refeição na sequência, um trabalho
100% gratificante pro nosso município junto com as igrejas, esses dias
estávamos conversando, se chega a igreja católica, a igreja evangélica e
imagina se essas igrejas não fizessem o que fazem para tirar pessoas da rua
de alcoolismo, droga, de crianças para cima, como seria o município? E o
estado? Se as igrejas não tomassem parte nessa ajuda, seria um estado de
muito mais bandidos e pessoas violentas, parte dessas violências com
mulheres seria muito pior, mas as igrejas tomam parte, levam para a igreja,
tiram das drogas, tanto a católica como a evangélica, temos que agradecer e
pedir a Deus que sempre ilumine a ideia dessas pessoas que brigam e tiram as
pessoas das ruas, então ficamos muito contentes. Na defesa da mulher a gente
sempre vai estar junto, o que depender da câmara municipal, 1ª Dama e Ana,
podem ter certeza que vamos estar juntos. Já está terminando o meu tempo,
então vou deixar para as explicações pessoais, obrigado.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, senhores vereadores,
1ª Dama do município, todos os presentes já nominados nesse lugar,
internautas, nosso boa noite, vou iniciar parabenizando a iniciativa do conselho
da mulher e dizer que quem ama não só abraça, mas cuida também, e vejo
que eles não só tem abraçado mas tem cuidado também, estão levando a
frente um trabalho difícil e complicado, e em meu caso particular como pastor,
tenho sido testemunha da covardia que é feito com outras mulheres não só no
nosso município mas no pais como um todo, e muitas vezes em nenhum
momento acabam tendo a atenção merecida, a proteção pelo estado, pelas
nossas autoridades, eles lutam sozinhos e quando tem esse movimento nos
governantes temos que dar esse apoio e fazer mais que isso, não só a
palestra, mas a questão da conscientização, as mulheres principalmente para
que elas possam tomar coragem e denunciar, muitas vezes são coagidas,
muitas vezes enfrentamos casos que tivemos que chamar reforço policial,
testemunhei muitas situações como essa, e as vezes temos que chamar a
forca policial, no entanto percebemos que algumas mulheres não sei se por
medo, acabam retirando a queixa, acabam não querendo assinar a denúncia e
isso dificulta o trabalho daquelas pessoas que querem punir, mas só podem
fazer isso depois da denúncia, é um trabalho árduo mas que começa assim,
devagar e depois vai ganhando forca, temos que de alguma forma chamar a
atenção de nossas autoridades maiores, trazer para junto a questão dos
órgãos que tem o poder de polícia, de fiscalizar e também de punir, informar
essas mulheres do direito que elas tem, informar sobre a Lei Maria da Penha, e
muitos dizem que essa lei é furada, furada banana, aplica ela para ver se não
funciona, o que acontece muitas vezes é que a denúncia não é concretizada e
acaba ficando no esquecimento, mas quero parabenizar e dizer para eles
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contar conosco, temos feito trabalho as famílias e somos parceiros nessa
caminhada com certeza.
Com a palavra vereador Jose Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade aqui presente, boa noite a todos, principalmente essas guerreiras
aqui da pastoral da criança que nós acompanhamos dia a dia, então, parabéns
a vocês e parabéns a todos os pais que são atendidos por vocês, fico sem
palavras para dizer o que vocês tem de valor, não só para mim mas para toda a
comunidade vocês tem um valor imenso, então, quem ama, abraça, hoje
mesmo estávamos escutando, o próprio pai matou seu filho de dois anos para
que o filho não sofresse, porque ele tinha medo de sustentar o próprio filho,
então ele o matou, onde estamos nesse mundo, veja a situação que hoje nos
se encontramos, então, quem ama, abraça, quando nosso filho ou neto fica
doente, a gente fica doido, mas o outro de medo de não conseguir sustentar o
próprio filho, mata, eu não quero nem estar na pele das pessoas de Minas
Gerais e acabou morrendo um monte de gente por causa daquela desgraça
que aconteceu ou em Paris na França, onde centenas de pessoas foram
assassinadas, nós aqui no Brasil não corremos esse tipo de risco, tem gente
vindo de Paris para cá para fugir, até onde tem brasileiros sendo machucados
em Paris, vejam onde nós estamos, então Ana Zambão e 1ª Dama Ana Mazon,
quem ama, abraça.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres
vereadores, 1ª Dama Ana Mazon, Ana Zambão da APP, munícipes presentes,
internautas, pastoral da criança, quero estender meu boa noite ao conselho
municipal de defesa da mulher, enfim, um boa noite a toda nossa nação
brasileira e a comunidade que está vivendo esse tipo de tragédia, que
tenhamos Deus no coração, e que tenhamos uma reflexão muito grande em
cima desses temas. A Ana falou a respeito da pedalada, temos também pelo
calendário oficial programado para esse mês a 4ª Pedalada, mas antes disso
temos a 10ª Caminhada Internacional da Natureza que vai acontecer no
próximo dia 22 no domingo, tive orgulho de fazer parte da equipe que ajudou a
demarcar a trilha onde caminharemos, não estarei presente no momento do
evento porque já tenho um compromisso previamente agendado, mas fica o
convite a todos, uma belíssima paisagem na serra do mar, começa próximo ao
pedágio que divide São Jose dos Pinhais com Piraquara, então seria
importantíssimo que as pessoas tivessem, até o ato de andar, é bom para a
suade, para o espirito de caminhar no meio da mata atlântica, nossa serra do
mar, quero aqui parabenizar a organização da secretaria de desenvolvimento
econômico até então do secretário Laldir Slompo que está deixando nosso
quadro de servidores, através do departamento de turismo com o Jeferson, Neli
e a Geisa, meus parabéns as pessoas que escolheram o trajeto muito bacana.
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Outra situação é em relação a eleição de diretores dos CMEIs e escolas
municipais, quero parabenizar a comissão eleitoral, secretaria de educação,
todos os envolvidos, parabenizar os pais, alunos e responsáveis pelo pleito,
aos reeleitos diretores e diretoras que só chegaram nessa condição porque
trabalharam, dedicaram seu tempo com carinho e amor as crianças, nosso
futuro, em especial quero mandar um abraço ao professor Cicero reeleito
várias vezes na escola Ermínio de Azevedo, professora Maria da Luz do CMEI
Tia Angela, professora Aurora do Ari Beraldin e a professora Ticiana do Ana
Maria, nesse primeiro momento seria essa minha fala, tenho alguns temas
ainda mas como o tempo é curto, continuaremos nas explicações pessoais,
muito obrigado Sr. Presidente.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos e a todas, em especial
mulheres da pastoral da criança que fazem um trabalho social dos mais
formidáveis no nosso planeta, também cumprimento a representante do
conselho municipal do direito das mulheres e a esposa do prefeito que estava
aqui presente, também gostaria de cumprimentar o presidente do PR e o
Rogerio representando o PSL da nossa cidade. A questão da violência é
complicada, eu que sou diretor do Colégio Vila Macedo, assumi o colégio em
um momento muito crítico, a 10 anos atrás com muita violência, passamos por
23 arrombamentos, o tráfico de drogas era o que comandava o Vila Macedo e
imperava nos corredores do nosso colégio onde tínhamos 800 alunos, aliás
tem uma professora aqui que vivenciou uma parte dos problemas que passei
por muitos anos, graças a Deus, ao entusiasmo da minha comunidade e dos
meus professores na maioria 90% PSS e 10% PPM, no entusiasmo dos meus
alunos, hoje a violência é algo do passado no Vila Macedo, hoje tive contato
com um professor e ele disse o seguinte de uma outra escola, ‘na minha escola
tem em média 3 a 4 brigas por dia’, mas na minha escola se eu tive problemas
nesse último semestre que eu me lembre foi um probleminha só, que foi
superado, sempre tivemos um bom diálogo com a comunidade e com os
alunos, o colégio acabou sendo referência nesse contexto de violência, temos
inúmeros problemas sociais em volta, dentro também, mas a mediação de
conflitos e o diálogo são dois aspectos primordiais com nossos alunos, isso
reflete nas famílias, hoje tive de manhã a visita de professores da rede pública
estadual na minha escola e perguntaram para mim se tinha aluno no colégio
porque eles ficaram 2 horas conversando comigo e tudo estava tranquilo como
sempre, temos sim alguns problemas mas sempre foram com muita
tranquilidade superados e o combate da violência contra a mulher e nas
famílias devem ser discutidos dentro das escolas com nossos jovens, com as
redes de proteção, sou muito claro a dizer, o conselho tutelar funciona na
nossa cidade, mas desde que o gestor e a escola se comprometa, ajude e
alimente os dados, tenha coragem de enfrentar os problemas, é muito fácil
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criticar os conselheiros tutelares, mas ninguém dá a devida atenção, não vão
nas reuniões de rede de proteção, não levantam seus problemas e ai falam que
não funciona, mas é só você fazer parte dele, você alimenta-lo com os dados
corretos e sempre estar acompanhando nossos jovens, temos que combater a
violência através dos nossos jovens, nas escolas, CMEIs, fazer com que eles
cheguem na idade adulta pensando na família e especialmente em Deus,
continuo nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores
comunidade presente, quero estender meu boa noite a todos e agradecer a
Deus por mais esta oportunidade de estar aqui mais um dia, quero estender
meu abraço aos internautas que nos acompanham sempre nessa sessão,
quero estender meu respeito a pastoral da criança, confesso que quando
falamos de violência contra a mulher, contra as crianças, não podemos
esquecer que o maior culpado disso, não deixa de ser os governantes que não
investem na estrutura da família, roubam o dinheiro que é destinado a
educação, tiram todos os direitos do pai e da mãe ter uma vida digna com seus
filhos dentro de suas casas, ainda tem alguns que vem dizer que está tudo
certo, se eles investissem em uma ação que defendesse nossa nação e não
roubar nossa nação brasileira, sou sincero em dizer que a Lei Maria da Penha
não é furada e como o pastor Valdeci disse, furada é banana, quero ressaltar
que que nunca vi dizer que a mulher foi protegida pela Lei Maria da Penha e
que ela tivesse os devidos cuidados que a lei promete, quantas vezes os
promotores e juízes afastam e dizem que o marido deve estar a 500m da
mulher, isso é balela, podem até determinar, mas tem alguém que cuida dessa
situação? Se falar para mim que cuida, me mostra que vou dar parabéns a
essas autoridades, a Lei Maria da Penha quando é aplicada devia ter a
manutenção e se não tem manutenção, não tem proteção, termino nas
explicações pessoais.
Com a palavra vereador Mamede: Boa noite Sr. Presidente, comunidade que
se encontra, Edson, Vagner, Joao Miranda, boa noite a todos e a todas,
parabéns as mulheres da pastoral da criança, sempre acreditei no trabalho
dessas mulheres, a 15 anos venho acompanhando esse trabalho no nosso
município, parabéns a elas que vem atendendo as crianças do nosso
município, mas estamos atravessando um momento que nos sensibilizamos
com várias notícias no mundo, várias notícias que nos levam a pensar e refletir
que o caminho é Jesus Cristo, quando falamos da situação em Minas Gerais,
como outras que já ocorreram, olhamos também os médicos sem fronteiras
que lutam bastante com aquelas crianças, vemos que existe um grupo do islã,
existe uma raiz no Brasil, raiz dentro do Paraná por uma porta de entrada,
devemos ter cuidado quando falamos alguma coisa para esse grupo, como
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escutei a presidente Dilma, não sei se ela estava cansada, mas ela dizia, ‘nós
estamos em guerra e devemos combater até o final esse grupo de terrorismo’,
isso me chamou a atenção, não sei se ela estava cansada, esse grupo por
escutar a verdade eles atacam, vão para cima como aconteceu com a França
que se juntou com o Estados Unidos, um jornal fez uma charge de Maomé e
resultou nesse terrorismo lá, mas temos que estar em oração a esse pais. Mas
quando falamos de violência a mulher, soubemos de mais um caso em
Almirante Tamandaré, um carro passou duas vezes sobre aquele corpo e além
de ter sofrido violência assim os policiais indicam, as crianças também estão
sofrendo muito, isso entristece nosso coração, nos últimos tempos temos
enxergado e de repente estamos com as mãos atadas olhando para a direita,
esquerda e para frente, mas não podemos fazer nada, continuamos orando
pelo nosso Brasil, seria só Sr. Presidente.
O Sr. Presidente passa para o MOMENTO DE HONRARIAS, com a
homenagem da equipe da pastoral da criança, e em nome da Câmara
Municipal se sente muito honrada com cada uma de vocês, e passamos a
entrega das moções de aplauso: que assim foi feito incluindo a foto de todos.
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
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 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 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 ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
121/2015: que assim o fez, Processo 121/2015 projeto de lei 103/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
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credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
346.465,70 (trezentos e quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e cinco
reais e setenta centavos). 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 101/2015. Autoriza a abertura
de credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de
R$ 346.465,70 (trezentos e quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e
cinco reais e setenta centavos). E dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
122/2015: que assim o fez, Processo 122/2015 projeto de lei 104/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
327.360,00 (trezentos e vinte e sete mil trezentos e sessenta reais). 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
104/2015. Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 327.360,00 (trezentos e vinte e sete mil
trezentos e sessenta reais). E dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
133/2015: que assim o fez, Processo 133/2015 projeto de lei 112/2015,
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$ 1.855.000,00 (hum milhão oitocentos e
cinqüenta e cinco mil reais) e dá outras providencias. Parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global votação simbólica maioria
simples 1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o Projeto em discussão, projeto
em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto
de lei aprovado em 1ª discussão o projeto de lei 112/2015. Autoriza a
abertura de credito adicional suplementar no orçamento programa vigente
altera metas financeiras no plano plurianual e das diretrizes
orçamentárias para exercício 2015 no valor de R$ 1.855.000,00 (hum
milhão oitocentos e cinqüenta e cinco mil reais) e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
134/2015: que assim o fez, Processo 134/2015 projeto de lei 102/2015,
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iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa e altera metas financeiras do
plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentares para exercício 2015 no
valor de R$ 62.750,00 (sessenta e dois mil e setecentos e cinqüenta reais) e dá
outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação simbólica maioria simples 1ª discussão. O Sr.
Presidente coloca o Projeto em discussão, projeto em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei aprovado em 1ª
discussão o projeto de lei 102/2015. Autoriza a abertura de credito
adicional suplementar no orçamento programa vigente altera metas
financeiras no plano plurianual e das diretrizes orçamentárias para
exercício 2015 no valor de R$ 62.750,00 (sessenta e dois mil e setecentos
e cinqüenta reais) e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita aos vereadores para dar atenção maior referente ao
projeto do refiz: que assim o fizeram.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra o
vereador Rock: Sr. Presidente, importantíssimo esse projeto de lei publicado
hoje em relação ao refiz, mas compactuando o que o nobre vereador Gilmar
acaba de mencionar, realmente poderíamos ter feito antes, inclusive antes de
ajuizar uma enormidade de processo, mas antes tarde do que nunca, sou
favorável e nós faremos andar com agilidade, bastante coerência dentro da
nossa comissão. Sr. Presidente, essa semana que passou tivemos eventos
importantes na nossa cidade, um deles foi a inauguração da casa da memória
de Piraquara, com o tempo homenageia o ex-prefeito Manoel Alves Pereira, um
belíssimo espaço que trata do resgate de fatos e momentos históricos da nossa
cidade, gostaria de parabenizar com todo o carinho a pessoa do Renato,
funcionário exemplar, dedicado, abraçou essa causa a muitos anos, esterno
meu abraço ao Renato, servidor de carreira da nossa prefeitura e sua esposa
Esmi, passei por aquela casa de memorias e visualizamos cenas maravilhosas
do nosso passado, inclusive o vereador e presidente talvez não tenha até por
conta do pouco tempo, 14 anos que mora na nossa cidade, então, vemos fatos
do início da história da nossa cidade, fica aqui um convite a todo cidadão
piraquarense que queira conhecer fatos, com fotos, reportagens em jornais,
seria interessante que fizéssemos uma visita para aquele espaço. Uma outra
situação, em relação aos veículos abandonados em vias públicas, já falamos
várias vezes, pedimos ao executivo e nós continuamos com esse problema, na
entrada do bairro Santiago no passeio onde as pessoas deveriam caminhar,
veículos impossibilitados de circular na nossa cidade estão nas calcadas ali,
pneus murchos, vazando óleo, causando talvez até o problema com a dengue,
a doutora que está presente sabe muito bem do que estamos falando, então
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seria importantíssimo usarmos a lei que o vereador Ernani Winter aprovou com
os pares da casa votando por unanimidade e que nós tivéssemos uma ação
muito efetiva da secretaria de urbanismo do nosso amigo Leverci, para tomar
as providencias necessárias, retirar esses veículos, como tem um veículo a 3
ou 4 meses abandona na rodovia que liga a Quatro Barras, em frente à
delegacia nós temos um deposito de sucata, temos que fazer alguma coisa,
retirar de alguma forma, que a prefeitura seda um espaço, que o estado tome a
responsabilidade e remova aquele entulho que está atrapalhando o transito
bem na porta da UPA, hoje estava na Rua Victorio Scarante onde virou
contramão, quem sai do bairro pro centro não é permitido mais, tivemos dois
veículos no sentido contrário em frente à delegacia com veículos estacionados
dos dois lados da via e ficamos ali, um olhando para cara do outro, dois
veículos na contramão, com mais uns veículos no sentido normal, precisamos
propor a lei e aprovar nessa casa que ela seja efetivada na cobrança,
aprovamos uma lei da proibição de estacionamento em uma das faces da rua
quando for itinerário de ônibus, projeto de minha proposição e aprovado pelos
senhores, mas nenhuma via esta pintada, não foi feito, na Vila Macedo
verificamos constantemente na Rua Fortaleza, Rua Manaus, Rua Cuiabá, que
os veículos estacionam dos dois lados e o ônibus não consegue passar, de um
lado a Escola Estadual Vila Macedo e do outro o CMEI, de um lado colégio
estadual e do outro órgãos municipais o CISA e o Ari Beraldin, precisamos
urgentemente colocar em pratica nossas leis e fazer que elas sejam cumpridas,
precisamos que a polícia militar como estiveram aqui na última semana, tomem
as rédeas dessa situação e comece a multar, só assim o cidadão aprende,
quando dói no bolso, mas o executivo tem que pintar, se não sinalizar, a polícia
militar não pode agir, muito obrigado, que Deus nos ilumine e proteja sempre,
boa noite a todos.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, senhores vereadores,
quero parabenizar a iniciativa do vereador Eugenio de dar essa moção de
reconhecimento a essas guerreiras que tem sido parceiras do município, creio
que seja uma extensão do poder público que tem se desdobrado para fazer um
trabalho junto à comunidade e um trabalho que tem dado resultado eficaz, o
vereador Eugenio colocou uma informação pedindo a informação do uso de
gás, estava verificando alguns documentos tempos atrás, e observei que além
de umas questões que considero extremamente esdrúxulas, a contratação por
exemplo de motoboy, gastaram uma fortuna para fazer entrega de documentos
em bairros até inexistentes, enfim, foram coisas que ocorreram, passaram,
dinheiro que passou pelo ralo e infelizmente nunca mais vamos recuperar, mas
acho que deveríamos ir um pouco atrás, porque se fuçássemos um pouquinho
mais, creio que daria pro município rever alguma coisa, gostaria também de ser
solidário também, elaborei 3 projetos de lei e uma coisa que não consigo
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entender, é o seguinte, todas as camarás que já conhecemos e até algumas já
visitamos, todos eles elaboram projetos de leis independente das situações,
questão muitas vezes do vício de origem, mas eles podem deliberar sobre
qualquer assunto, no entanto nos aqui não podemos legislar praticamente
nada, vejam vocês o projeto do vereador Gilmar que já digo de antemão é
inconstitucional, projeto bom que é a questão dos ônibus gratuitos mas não
podemos, não é da nossa competência, elaboramos 3 projetos, um que
regulamenta o transito de caminhão pesado na cidade, nosso asfalto está
terrível e os caminhões estão se achando o dono da pista, de um lado
estaciona um caminhão grande e do outro, outro caminhão grande e vira uma
bagunça, outro projeto de lei que elaboramos foi a questão do horário escolar,
precisamos de mais segurança para que os pais deixem os alunos em frente as
escolas, também se diz que não é da nossa competência, fiz o projeto,
apresentei, o presidente segurou esse projeto, não deveria ter segurado na
minha opinião, mas outro é a carga e descarga que também não tem horário
pra isso, é um absurdo, nossa cidade cresceu e o trânsito está caótico,
sugerimos a mão única em algumas quadras que são pequenas, sugerimos
inclusive que se faça a pintura, mas enfim, nós estamos com as mãos
amarradas, portanto peco aos senhores que agora estamos estudando a LDO,
já achei erros absurdos, coisas que foram colocadas no orçamento e não foram
realizados, espero que possamos olhar direitinho, agora é a hora, as pessoas
confundem nosso trabalho, pensam que devíamos estar na rua fiscalizando
obra, mas quem tem que fiscalizar obra da prefeitura, são os fiscais, nosso
papel agora é na LDO, pegamos a LDO de 2013 que foi aprovada pra 2014,
agora estamos observando, foi destinado o valor disso pra que? Foi destinado
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fazer uma sala para a comunidade
por exemplo, não foi feito a sala, onde está o dinheiro? Nessas condições
estamos verificando as condições, para ver se aquilo que liberamos aqui está
sendo usado corretamente, esse é nosso dever, nos vereadores queremos
contribuir de alguma forma, então não venham os vereadores com todo
respeito dizer que nós fizemos algum projeto, o projeto de vereador é esse que
tem aqui mas projeto de obra, isso não é nosso, se estivéssemos da base do
prefeito ele nos levaria junto, dizia, vamos dar um credito aos vereadores
porque todos os projetos que mandamos para a casa eles aprovaram para que
nós pudéssemos ter condições de fazer esse posto de saúde, essa escola, e
assim por diante, nós fazemos nosso trabalho direito aqui e pro prefeito levar a
fama, só gostaria de deixar aqui meu relato e pedir que pelo menos nos de a
graça de dizer assim, esse projeto teve a participação desses vereadores, seria
no mínimo nobre do executivo, obrigado e boa noite.
Com a palavra vereador Gilmar: A questão é a seguinte, em relação a
proposição que apresentei hoje, onde sugiro que o ônibus pendular norte e o
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integrar Piraquara tenham transporte coletivo gratuito, não é inconstitucional
nobre vereador, foi aprovado em Brasília a PEC 90, de Luiza Erundina, a dois
meses atrás e vai ser sancionado essa semana, onde o transporte público
passa a ser bem social da sociedade como saúde, educação, alimentação,
trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, assistência aos
desamparados, proteção maternidade a infância e transporte coletivo, temos
que acompanhar o que acontece em Brasília que está dando essa prerrogativa
para que as casas de leis independente das constituições já estiverem dizendo
que é inconstitucional, mas que as casas de leis avaliem o que está sendo
votado em Brasília, como está acontecendo hoje em Tijucas que o transporte
da cidade é gratuito e não é inconstitucional, então vai ser inconstitucional só
em Piraquara, o executivo vai ter que montar uma planilha orçamentaria
voltada as diretrizes orçamentarias designando recursos ao transporte coletivo,
estranho os vereadores não estar acompanhando o que acontece em Brasília,
antes de dar a negativa no parecer, tem que procurar e ler a PEC 90, para ver
que não é inconstitucional, é direito do cidadão ter transporte coletivo, não
pode mais prefeitura e empresário tirar a linha de ônibus sem consultar a
população, é direito nosso, como a saúde, a previdência, é ter transporte, o que
eu estou solicitando? E fica o desafio para essa cidade, que duas linhas
circulares sejam gratuitas na cidade, subsidiada com dinheiro público da
cidade, objetivando o incremento do comercio local, possibilitando o ir e vir do
cidadão dessa cidade, Tijucas está fazendo, porque acham estranho sendo que
o município vizinho do nosso está fazendo isso? Não estou pedindo em todo
transporte coletivo, apenas em duas linhas circulares, peco ao meu assessor
Henrique presidente do PR, que deixe em todos os gabinetes a PEC 90 para
que os vereadores tomem ciência da PEC, antes de avaliarem nas comissões
e negarem um projeto de relevância social tão importante para nossa cidade.
Como tenho falado muito nas últimas sessões, temos que repensar Piraquara,
e para começar, tem que repensar pela terceira idade, semana passada
aprovamos um projeto de extrema relevância com apoio dos vereadores, e
tenho acompanhado em vários municípios do Brasil, em especial Barra Velha
que faz um grande trabalho com as pessoas da terceira idade, centro de
convivência, cursos de artesanatos, encontros com bailes festivos de
integração, gincanas, atividades, toda semana acontece naquela cidade, temos
que repensar Piraquara do futuro, temos 100.000 habitantes, não temos uma
atividade desenvolvida a terceira idade da cidade, temos que movimentar a
nossa boa idade, tenho 50 anos, daqui a pouco estarei com 60, 65 e quero que
minha cidade me acolha com atividades lúdicas que me fortaleça nesse
processo de integração social como acontece em muitos municípios desse
pais, a partir do ano que vem, é algo muito importante que devemos pensar,
uma terceira idade reconhecida e prestigiada, falando em prestigio hoje eu
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fiquei muito triste, sou vereador da oposição do Rede Sustentabilidade, quando
a equipe de roçada do meio ambiente foi fazer um serviço na Rua Porto Alegre
na frente do Colégio Estadual Vila Macedo, como de praxe de vez enquanto
fazem uma roçada, pedi ao representante para que não esquecesse de roçar a
frente do outro lado da rua que é do colégio o qual sou diretor, ele disse, depois
eu roço, professor, nesse mandato nunca roçaram a frente do colégio, fui até o
final do serviço e perguntei a ele se não iam roçar, ele me disse que veio a
ordem para que não era pra roçar a frente do meu colégio porque é público
estadual, fiquei indignado, meus alunos ficaram indignados, meus alunos são
piraquarenses, se roçou a frente de um terreno vago, deveria ter roçado o outro
lado que é do Colégio Estadual Vila Macedo, fiquei muito triste por esse ato
administrativo errado de quem deu essa ordem, só porque o diretor é oposição
da cidade, mas não podemos esquecer que lá dentro tem 850 alunos que estão
representados por 10.000 moradores da Vila Macedo, obrigado.
Com a palavra vereador Eugenio Huller: Sr. Presidente, sobre o refiz, como a
gente comentou já hoje é muito importante, até então foi conversado com o
prefeito, vai ter carro de som avisando nas ruas, panfletagem, que é 30 dias,
vale a pena esse povo nosso, que precisa fazer o refiz, vir na sequência,
acredito que a partir do dia 1 de dezembro já começa valendo essa lei do refiz.
Já cansei de fazer ofícios, várias vezes e inclusive fiz uns requerimentos com o
pastor Valdeci, a respeito de pintar o meio fio perto do posto, quando chega um
ônibus, estaciona um carro do lado, tivemos que parar, voltar, e isso está
acontecendo no centro da cidade, o prefeito deve dar uma olhada, temos que
cobrar ele, o secretário de obras também, porque tem que ter um jeito para que
isso acontece em breve, já deu acidente ali, tem que ser tomado uma
providencia e rápido. Coloquei um projeto de honraria ao padre, convidaremos
ele novamente na próxima terça feira, e em benemérito o Sr. Aroldo, homem
que é da igreja, trabalha, dá o sangue em todas as capelas, mais do que
merecido o Sr. Aroldo ser homenageado com um título de cidadão benemérito
dessa cidade, ele é uma pessoa querida por toda nossa Piraquara, acredito
que seria uma homenagem justa, quem não conhece Sr. Aroldo? Na
comunidade cantando o bingo, ele é demais, uma honraria bem merecida de
uma pessoa bem bacana, mais uma vez quero dizer a essas guerreiras aqui
que Deus as abençoe, de muita saúde, paz e nessa guerra de vocês, sempre
contem comigo, precisando de mim, só me ligar, acredito que não sou só eu,
todos os 13 vereadores estão à disposição, quero dar um abraço e um boa
noite ao meu filho que está aqui hoje, Ademar, seria isso, muito obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, quero agradecer
mais uma vez a pastoral da criança, já fui criança, não tive a oportunidade de
ter umas guerreiras igual a elas para mim fazer parte, mas eu confesso que tive
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uma mãe que me deu uma boa educação para que eu pelo menos respeitasse
todos os brasileiros e toda a nação do mundo inteiro. Sr. Presidente, confesso
ao senhor que fico meio assustado quando o nobre vereador Gilmar fala sobre
a roçada, fico surpreso, mas é porque precisamos entender, e todos os
profissionais desse município que tem uma qualificação invejável para fazer
esse trabalho junto ao município, quando o nobre vereador coloca, que é o
colégio dele talvez os parceiros não entendam que é um colégio estadual,
quando fala que é do vereador, eles ficam com medo, se roçarem, a prefeitura
não pode fazer um trabalho em uma propriedade particular a qual o nobre
vereador citou, talvez seja isso, eles entenderam dessa forma, mas confesso
ao senhor que fiquei surpreso e vou buscar essas informações, no devido
tempo creio que vamos dar uma resposta para que esses profissionais possam
ir lá roçar em frente ao colégio estadual e não do nobre vereador. Esta casa de
leis queria informar o nobre vereador pastor Valdeci e alguns que fazem parte
dessa CPI, nobre vereador Eugenio fazia parte dessa CPI, nobre vereador
Gilmar também, nobre vereador Rock fazia parte dessa CPI, a qual eles se
desligaram e hoje só tem eu no papel, mas fazendo meu trabalho nessa CPI da
casa de leis, muito sofrido porque só está eu, o vereador Zé Machado e o
pastor Valdeci se encontra ainda na CPI, está na hora de levantarmos essas
capivaras que todos se dizem suspeitos dentro dessa casa de leis, a
oportunidade esta ai, CPI neles, já, foi o que fizemos, estou pagando preço
para conduzir uma CPI, não sei qual o motivo, com todo o respeito aos nobres
vereadores, mas saíram da CPI, deixaram a oportunidade de pegarmos essas
capivaras que nem rabos tem, para trazermos à tona em relação ao botijão de
gás, em relação os motoboys e várias outras coisas que tem dentro dessa casa
de leis e hoje os nobres vereadores estão clamando para que seja feita uma
descoberta, se é verdade ou não, senhores vereadores me perdoem, mas
oportunidade vocês tem, a porta da CPI está aberta, faço um clamor aos
senhores vereadores, o vereador Zé Machado precisa de ajuda, e vocês estão
aqui para podermos ir mais a diante dessa situação, moralidade dentro dessa
casa de leis é importante não só para mim, mas para todos, as portas da CPI
está aberta, se tem alguma porta fechada, foram vocês mesmos quem
fecharam, não foi eu, não foi o nobre vereador Zé Machado, eu quero fazer
esse clamor nesta noite, venha de novo para essa CPI, talvez não vamos
arrancar só as capivaras, mas alguns lagartos, assim, umas lagartixas e umas
ratazanas que estão escondidas, quero dar os parabéns a todos os vereadores
dessa cidade, devolvemos R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil
reais) para a prefeitura, uma extensão dessa casa de leis foi concluída e isso
sim se dá transparência a esses vereadores, não alguns picaretas que vão na
internet e falam dessa casa de leis, dizem que esse vereador perde a
oportunidade de ficar calado, só vou perder a oportunidade quando Deus
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abotoar esse paletó e eu entrar debaixo da terra, pelo contrário, vou continuar
defendendo essa casa de leis, não importa o partido que os senhores estão,
mas tenham meu respeito e minha dignidade de falar bem dos senhores, que
Deus abençoe a todos e essa casa de leis está aberta para a pastoral da
criança, que Deus acompanhe a todos.
Com a palavra vereador Ernani Winter: Boa noite Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, internautas, boa noite especial a Ana Lucia
que faz parte do conselho da defesa dos direitos da mulher, parabenizo pelo
trabalho que vocês vem fazendo na cidade de Piraquara e dizer o quanto é
difícil trabalhar com essa questão da violência em Piraquara, trabalhei em uma
ocasião no Guarituba, e lá era um ponto de apoio as denúncias e muitas vezes
nos deparamos com mulheres chegando lá chorando e sendo amparadas pelo
posto de atendimento do CRAS do Guarituba, meu boa noite especial a
pastoral da criança e quero parabenizar pelo belíssimo trabalho que vocês vem
fazendo, é bom enfatizar que é pelo trabalho voluntario, se dedicam, deixam
suas famílias em casa para trabalhar pelo seu semelhante, trabalhei muito
tempo como voluntario e sei o quão é gratificante fazer algo pelo nosso
próximo, ainda hoje uma pessoa componente da pastoral do núcleo da Vila
Fuck me procurou e falou da dificuldade por causa que hoje estamos com o
Vista da Serra e mais de 341 famílias foram naquele empreendimento, e dizer
que estou à disposição, qualquer coisa que precisem vou estar aqui e recebam
a homenagem feita pelo vereador Eugenio com muito carinho e dedicação, é
uma forma de poder homenagear vocês por esse belíssimo trabalho feito para
as crianças do município de Piraquara, vocês vão muitas vezes onde o poder
público não consegue ir, levam o carinho e afeto as crianças. Sr. Presidente,
essa semana estive acompanhando as equipes da secretaria de obras no
bairro São Cristóvão, aproximadamente até sexta feira estarão concluindo o
serviço de patrulhamento, encaibramento e nivelamento do bairro São
Cristóvão e Vila Fuck tão pedido pelo vereador Josimar, Maicon, e por mim,
moramos no São Cristóvão e somos cobrados, fiquei feliz que ontem foi
convocada as empresas que ganharam o lote de pavimentação da rua
Francisco Jose de Souza e da Francisco Sbrissia, esperamos que no dia de
ontem a patrola esteja pela última vez nessas duas ruas que ainda em reunião
hoje com o prefeito, ele garantiu que essas ruas serão pavimentadas até o final
do ano ou início do ano que vem, quero agradecer a Deus e pedir que ele
abençoe as pessoas que estão afrente dessas secretarias, sabemos que a
questão pública é demorada, ficamos ansioso para que essas coisas
aconteçam, sabemos que no bairro Santa Monica vai ter 3 ruas que serão
pavimentadas, e nos políticos nos realizamos com isso em saber que somos
uteis cobrando melhorias para nosso bairro e município como um todo,
obrigado e boa noite a todos e a todas.
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Não havendo mais vereadores inscritos, agradecendo a cada um dos
senhores, das senhoras obrigado pela presença, agradecendo a todos que nos
acompanharam pela internet, nosso acesso pela internet está aumentando
cada vez mais, milhares de pessoas acompanham pelas suas casas, pelos
seus trabalhos, muito obrigado pelo interesse em acompanhar as matérias na
casa de leis, boa noite a todos e muito obrigado. Para constar _____________
_____________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.
.
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