CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 17ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia vinte e quatro 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 José Eugenio Huller, 2º
secretario vereador Maicon Faria e a presença dos demais vereadores: Adriano
Cordeiro, Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luís
Cordeiro, 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 pastor “Valdeci de Andrade” 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.
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:
se pronuncia com o voto de pesar de Maria Dolores S. Viana, que ocorreu no
dia 27/11/2015. O Sr. Presidente agradece a presença dos demais, e convida
para se juntar aos demais aqui da mesa o representante do Prefeito
Marquinhos o Secretário de Comunicação Mainardes, os Rotarianos Aroldo
Bizz e Cláudio e também o Major Neto representando o Batalhão de Guarda de
Piraquara, e os homenageados.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador pastor
Valdeci: Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que
compõem esse plenário, autoridades presentes, internautas, gostaria de
justificar a minha moção aos conselheiros tutelares, tivemos no dia 27 de
setembro o dia municipal do conselheiro tutelar e visto que esses conselheiros
prestaram relevantes serviços à comunidade e observamos que é um trabalho
digno de reconhecimento, essa é a razão de estarmos nessa noite
apresentando essa moção aos conselheiros e desejando um bom trabalho a
todos que foram eleitos para 2016 e com certeza será também reconhecido o
trabalho desses próximos conselheiros, essa moção vem com a função de
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reconhecer o difícil trabalho com poucos recursos, muitas vezes eles saem de
suas casas não sabendo se voltam bem ou não, razão pela qual essa casa tem
o justo reconhecimento aos conselheiros, eles estão de parabéns, esperamos
poder passar a eles uma lembrança dizendo que o município através da
câmara municipal reconhece que o trabalho deles é bem feito e tem uma
grande importância para a cidade, seria isso, boa noite a todos.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres
vereadores, homenageados da noite, autoridades militares, membros do Rotary
através do presidente Claudio, ex-vereador Maguila, ex-vereador Ironi, as
lideranças do município que estão presente e principalmente da região do
Guarituba, internautas, meu boa noite. Estamos comemorando o dia do rio e
mais uma vez venho falar da Sanepar, estivemos reunidos no gabinete do
prefeito no último dia 20 com um grande número de representantes daquela
estatal mista que sempre venho tratando aqui, após integrarmos uma pauta de
reivindicações e a palavra de que teríamos umas mudanças no município,
agora um pouco antes da sessão começar, recebi uma ligação no meu celular
de uma moradora da rua Porto Alegre na Vila Macedo, onde já alguns meses
venho solicitando a instalação de um ramal para escoar o esgoto e foi negado,
onde já conta com rede, paga um absurdo por essa rede de tratamento de
agua que geralmente não é tratada e acaba caindo direto no rio, e mais, Vila
Militar onde hoje encontra-se um trabalho de instalação de esgoto sanitário em
alguns pontos, rua Coronel Romão R. de Oliveira, número 97 e 85, segundo o
representante da Sanepar, nós teríamos a universalização da agua, chegaria
em todas as casas da região e principalmente da região urbana, isso é mentira,
nessa rua tiveram a capacidade de cobrar R$ 6.000,00 (seis mil reais) para
fazer uma instalação de água, rua Bernardino Borman número 66, cobraram
R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) na mesma rua, R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) para levar agua, na Vila Militar, região urbana, alguns pontos não tem
esgoto sanitário que acaba caindo direto na represa do Irai, essa casa e o
ministério público devem tomar alguma atitude, peço apoio ao Rotary que nos
ajude nessa situação, Claudio e Aroldo, nos ajudem, o rio Iraizinho, rio
Curralinho, vários rios estão sendo poluídos pela Sanepar que não consegue
retirar o esgoto de dentro dos nossos rios, estou indignado porque famílias
estão sem agua, idosos, crianças sem agua para tomar banho, algumas
pessoas tiveram que atravessar 5 ou 6 terrenos para pegar uma agua do
vizinho, levar na mangueira para chegar até a caixa d’agua e tomar um banho,
isso é um absurdo, século XXI, melhor empresa de saneamento do Brasil, é o
que eles dizem, obrigado.
Com a palavra vereador Jose Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, boa noite a todos, então vereador Rock, é mais um dia
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batendo na Sanepar que talvez tira nosso foco de fazer outro tipo de trabalho, e
nos deixa sofrendo, conforme estou sofrendo no meu bairro, eles atrapalharam
um asfalto que esta pela metade por culpa da Sanepar e eles não vão pagar
por isso, a prefeitura até fez uma coisa boa, multou a Sanepar, e deve fazer
isso, eles arrebentam os asfaltos que construímos, para fazer um ramal, e
porque eles não fazem o ramal antes de nos fazer o asfalto? Está vindo o papel
para nos assinarmos o contrato de concessão. E o dia do rio, é a riqueza de
Piraquara, nossa agua que as pessoas desfrutam de 70% na capital, temos a
informação que Piraquara serve Curitiba em 70% para recebermos uma
merreca de verba e fazerem o povo sofrer, enfrentamos vários anos o esgoto
do Jardim Bela Vista, então, parabéns pelo dia do rio, Sr. Aroldo, Dr. Randal
que vi agora pouco e demais pessoas do Rotary que defendem Piraquara
como ajudou na triplicação e na duplicação do município a respeito do governo
do estado, então, terminamos nas explicações pessoais, obrigado.
Com a palavra vereador Eugenio Huller: Boa noite Sr. Presidente,
vereadores, presidente do Rotary Clube, Policia Militar, coronel, quero também
cumprimentar a doutora Claudia e seu marido, Randal, Munhoz, Ribeiro, Seu
Mario, Luiz da funerária, Ironi, Valdeci, Bombeiros, Policia Militar, compadre
Joao Carlos, todos sejam bem-vindos, nessa noite de bastante projetos, o seu
Aroldo vai nos apresentar coisas sobre o dia do rio e ficamos feliz. Eu tenho a
moção que a gente vai entregar a doutora Claudia, isso é muito importante,
também tenho o título de cidadão honorário de benemérito no projeto 143/2015
que vai ser votado em primeira discussão hoje, ficamos muito feliz por ter
pessoas no município que vem somando, doutora Claudia, a gente chega ali e
ela tem aquele carinho, aquela bondade, profissionalismo excelente e vem
fazendo a diferença no posto de saúde central, além disso, acompanha todas
as pessoas da pastoral da criança, as vezes no final de semana de vez de
estar descansando ela está acompanhando a pastoral, e ficamos muito feliz.
Mas agora, falar do seu Aroldo é muito fácil, quem não conhece o Sr. Aroldo?
Todos conhecem, pessoa bacana, esta somando junto e a tempo no Rotary, faz
a diferença, é orgulho do Rotary em Piraquara, não temos comentários para
ele, só damos a nota 1000, seria isso, muito obrigado.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos os vereadores, presentes,
em especial Major Manoel Jorge dos Santos comandante do batalhão de
guarda, tenente Antônio Carlos dos Santos, aos soldados Carlos Cesar
Caçador e Alex Ferreira, cumprimento o presidente do Rotary que é o Claudio,
o Aroldo Biz, o Randal, todos os presentes, doutora Claudia, em especial Joao
Miranda grande liderança do Guarituba, Barbosa bombeiro e o ex-vereador
Maguila. Hoje como tem sido em todas as noites, é especial, estarei dando
moção de aplausos ao Carlos Cesar Caçador e ao Alex Ferreira, dois bravos
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soldados que estiveram no dia 12 de novembro enfrentando bandidos dentro
da viação Piraquara, foi um tiroteio pesado, escutei porque moro na frente da
viação e vi o quanto esses soldados colocaram suas vidas em risco em nome
daqueles funcionários que estavam lá dentro da viação trabalhando de
madrugada, como também dos moradores que residem na frente da viação
Piraquara, eu presenciei todo o tiroteio na parte de cima da residência, liguei ao
190 pedindo reforço policial porque vi que só estavam os dois naquele
momento, agachados e enfrentando um tiroteio cruzado com os bandidos, vale
lembrar que os homens do bem venceram, conseguiram contornar toda a
situação com extrema bravura e em uma situação perigosa porque estava
escuro e as luzes da viação estavam apagadas, igual nos morros do Rio de
Janeiro, não tinha como eu não conceder essa moção de aplausos a esses
dois, eu sempre valorizei muito a polícia militar, eu como diretor de escola
passei por várias situações difíceis no Vila Macedo, mas nunca tinha
presenciado uma ação tão corajosa como a desses dois senhores, é uma
homenagem singela em nome da população de Piraquara porque vocês
colocaram a vida de vocês em risco e sei que não é fácil, eu só tenho a
agradecer a vocês, e que Deus proteja todo o batalhão e todos os soldados do
estado do Paraná e que defendem a população paranaense, defendem os
brasileiros, uma vez que passamos por problemas sérios de infraestrutura, de
educação, enquanto não investirmos na educação do pais, não teremos
solução na queda da marginalidade, o mínimo que eu posso fazer a vocês, é
bater palmas, como todos aqui, pelo que vocês tem feito na cidade, com pouca
estrutura, poucas condições mas de forma muito brava, muito obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, autoridades presentes, major Neto, Alex meu amigo e grande herói
que sempre tenho falado isso a ele, também ao nosso amigo Caçador e ao
tenente Antônio, quero primeiro fazer um agradecimento a Deus por ter me
concedido essa oportunidade, se não fosse ele, eu não estaria aqui, quero
também cumprimentar o Aroldo Biz, Claudio, doutora Claudia, meu amigo e
contador Sr. Wilson, todos os presentes nessa casa, sejam bem vindos.
Primeiro quero dar os parabéns ao nosso querido e amado prefeito
Marquinhos, recebeu um certificado aqui de prefeito inovador 2015, isso é uma
honra, pegar o jornal e ter o prefeito aqui recebendo a cidade digital, é um
orgulho para um vereador que se elegeu e trabalha na base do prefeito, tenho
orgulho em dizer que essa cidade tem prefeito, tem muitas dores de cotovelo,
mas não me preocupo com isso. O currículo do soldado Alex é invejável, mas é
preocupante major Neto, não tive a oportunidade de falar naquela sessão que
todas as autoridades estavam aqui, é preocupante ver uns guerreiros desses
sem condições, o governador não dá condições para eles trabalharem, estou
fazendo uma crítica construtiva, estou preocupado quando o vereador trouxe
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aquela situação de fazer um chamado pra polícia militar, isso é uma vergonha,
um soldado pegar o ônibus para ir atender uma ocorrência, é lamentável
tenente Antônio, o senhor como homem que sempre defendeu essa corporação
me causam espanto, um soldado pegar ônibus para ir atender uma ocorrência,
e agora esses guerreiros entram em confronto com os bandidos e não ter
condições de enfrentar a situação que o pais se encontra e principalmente o
Paraná, quero fazer um apelo ao major Neto para que leve a situação ao seu
governador, ajudei o governador a se reeleger nessa Piraquara, termino nas
explicações pessoais, muito obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, é uma honra ver o major da polícia militar presente fazendo parte da
sua corporação no município de Piraquara, a muitos anos isso não acontecia e
a segurança pública deixou a desejar, nesse atual governo temos um comando
da polícia militar que está presente em quase todos os bairros, claro que não
vai acabar com o crime porque não tem intenção do governo federal, se tivesse
intenção, colocaria escola profissionalizante para tirar as crianças da rua e
ajudar a polícia militar, da qual as vezes tem que estar cuidando de coisas
supérfluas, por exemplo festa rave e outras coisas que acontecem no município
e não consegue dar conta da segurança, também abriga o maior complexo
prisional do estado do Paraná, e não tem contrapartida com isso, parabenizo a
presença da polícia militar, também o Barbosa bombeiro, seu Ironi, précandidato do PV o domínico, ex-vereador Maguila, e todos os componentes do
Rotary em nome do Claudio, Aroldo Biz, Gilmar e Ribeiro. Quero pegar um
gancho do que o Rock falou da Sanepar, para mim é uma honra porque desde
2001 viemos brigando, o senhor Celso Tomaz teve a audácia no gabinete do
prefeito de falar que eu incendeio as coisas, o homem teve capacidade de dizer
que nos abastecemos 30% da região metropolitana, ele acha que Piraquara é
escrava da Sanepar, jogando o esgoto na rua, por isso estou propondo um
título ao promotor Marco Aurélio hoje em sessão, vai ser lido daqui a pouco,
precisamos pegar a comunidade e não meia dúzia de bonecos engravatados
conversando entre paredes para resolver o problema da cidade, precisamos
pegar a comunidade em geral, promotor do ministério público, quando se fala
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para levar agua na casa do morador que muitas
vezes não tem condições de comprar um iogurte para uma criança, tem que
ser falado aqui no plenário, dia do rio, se lascamos pra preservar, não tem
medida nenhuma da Sanepar em contrapartida, tem a lei de 91 do Neivo
Beraldin que vai pra prefeitura e ela gasta porque a cidade é engessada pelo
meio ambiente que não gera emprego e não desenvolve, veio essa lambança
de casinha germinada, trouxe um excesso de população para dentro da cidade
que não tem saneamento básico, além disso, o esgoto do Laranjeiras é jogado
dentro da bacia Piraquara 2, e vem aqui dizer que eu incendeio? Promotor
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precisa fincar a caneta nessa empresa que é trilionária, retirando a agua, vai ter
dia 26 audiência publica aqui e tomara que os moradores venham se
manifestar com vontade contra essa gente e dar o que Piraquara merece, votar
em toque de caixa para depois desses 30 anos que passaram se nem o esgoto
do centro, no lado da Pernambucanas eles não conseguem retirar, na rua do
secretário de obras, o Girlei, tem esgoto e não conseguiram retirar até hoje,
essa é a Sanepar, por isso precisamos ter racionalidade e defender esse
município, querem vender agua e não querem dar o que Piraquara merece,
temos 3 barragens mexendo em doenças da comunidade, termino nas
explicações pessoais.
Com a palavra vereador Erondi: Sr. Presidente, vereadores, autoridades já
nominadas, senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas. Vereador
Miguel, o senhor está coberto de razão quando diz que Piraquara abriga o
maior complexo prisional do Paraná e não temos contrapartida de nada desse
governo e nem dos que passaram, só somos lembrados a cada quatro anos
quando os governadores, deputados e senadores se candidatam e vem aqui
fazer campanha, infelizmente estamos abandonados, sim, não lembram do
cidadão piraquarense, uma cidade que cresce de 7% a 8% por ano em termo
populacional e em serviço, com uma arrecadação pelo tamanho que é,
praticamente nulo, porque não podemos ter industrias, não geramos emprego,
recebemos R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) por mês em relação ao meio
ambiente, foi aprovada a PEC das aguas que virou lei, a Sanepar e o governo
do estado nos deve no mínimo R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)
pensem o que poderíamos fazer com esse dinheiro em Piraquara, se pensar
em pavimento, faríamos no mínimo 100km de asfalto só com o que a Sanepar
e o governo do estado nos deve, infelizmente o governador do estado abandou
Piraquara, as escolas tem 50 alunos por turma, não estou inventado porque
sou professor, estou nas salas de aula a 17 anos e mal temos giz para dar uma
aula, que futuro terá os filhos dos trabalhadores que estão esquecidos em uma
sala de aula, temos um TV laranja, pen drive que mal funciona, mas daqui a 3
anos vai estar o atual governador que deve ser candidato a senador, o que as
pessoas precisam é no mínimo fazer uma análise em quem vota, através de
quem está nos mandatos, que os direcionamentos do dinheiro vai pra
município público e investimentos, mas se vendemos o voto, se trocamos o
voto por 20L de gasolina, temos que ter investimento em educação, sem
tecnologia vamos ficar no abandono por mais 125 anos, enquanto a população
não estiver junto brigando, e o Marco Aurélio esteve aqui na última sessão que
entrou com uma ação contra a Sanepar, quero deixar claro que tem o apoio
deste vereador, não concedo mais 30 anos para a Sanepar tirar nosso maior
bem e sem contrapartida, falo em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)
parcelados em 30 anos, isso é vergonha, única coisa que temos é nossa agua
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e estão tirando, nos devem R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)
mês, que devem repassar, se essa casa aprovar esse projeto de mais 30 anos
nessas condições, será uma vergonha para cada um que está aqui, termino
nas explicações pessoais.
O Sr. Presidente passa para o MOMENTO DE HONRARIAS, com a
homenagem do Dia do Rio e a homenagem aos nossos Combatentes, após se
pronunciar o Sr. Presidente convida o Presidente do Rotary o Cláudio para usar
a tribuna e se pronunciar: cumprimentando a todos falou sobre o dia do rio, e
assim o fez. E convida também o Sr. Aroldo que também se pronunciou. O Sr.
Presidente convida o representante do prefeito o Secretario de Comunicação
Mainardes para fazer uso da palavra, agradecendo a todos fala sobre o dia do
rio. O Sr. Presidente convida o Major Neto Comandante do
Batalhão de
Guarda de Piraquara, para fazer uso da palavra, agradecendo a todos fala
sobre a missão de proteger. O Sr. Presidente convida a Dr.ª Claudia Adela
Pirice para a homenagem de Moção de Aplauso. Convida também o Pe.
Jonatan, e o ex vereador “Maguila”, o soldado Caçador, o Soldado Alex.
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 Sr. Presidente
convida o vereador José Eugenio Huller para assumir a 1ª secretaria devido a
retirada dos vereadores Valdeci e Maicon Faria.
O Sr. Presidente solicita o 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
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 providências. 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 103/2015, está aprovado em 2ª discussão.
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).
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O Sr. Presidente solicita o 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) e dá outras
providências. 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 104/2015
está aprovado em 2ª discussão. 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
providências.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
133/2015: que assim o fez, Processo 133/2015 projeto de lei 111/2015,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional suplementar do orçamento programa vigente e altera as metas
financeiras do plano plurianual da lei de diretrizes orçamentárias do exercício
de 2015 no valor de R$ 1.855.000,00 (hum milhão oitocentos e cinqüenta e
cinco mil reais) 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 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 111/2015
está aprovado em 2ª discussão. Autoriza a abertura de credito adicional
suplementar do orçamento programa vigente e altera as metas financeiras
do plano plurianual da lei de diretrizes orçamentárias do exercício de 2015
no valor de R$ 1.855.000,00 (hum milhão oitocentos e cinqüenta e cinco
mil reais)
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
134/2015: que assim o fez, Processo 134/2015 projeto de lei 112/2015,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial do orçamento programa vigente e altera as metas
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financeiras do plano plurianual da lei de diretrizes orçamentárias do exercício
de 2015 no valor de R$ 62.750,00 (sessenta e dois mil setecentos e cinqüenta
reais) 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 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 112/2015 está aprovado em 2ª
discussão. Autoriza a abertura de credito adicional especial do orçamento
programa vigente e altera as metas financeiras do plano plurianual da lei
de diretrizes orçamentárias do exercício de 2015 no valor de R$ 62.750,00
(sessenta e dois mil setecentos e cinqüenta reais)
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
139/2015: que assim o fez, Processo 139/2015 projeto de lei 117/2015,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial do orçamento programa vigente e altera as metas
financeiras do plano plurianual da lei de diretrizes orçamentárias do exercício
de 2015 no valor de R$ 50,00 (cinqüenta 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 117/2015, 1ª discussão.
Autoriza a abertura de credito adicional especial do orçamento programa
vigente e altera as metas financeiras do plano plurianual da lei de
diretrizes orçamentárias do exercício de 2015 no valor de R$ 50,00
(cinqüenta reais)
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
140/2015: que assim o fez, Processo 140/2015 projeto de lei 118/2015,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Institui o programa de
recuperação fiscal REFIS e concede anistia e dispõe sobre multas e juros
incidentes sobre juros municipais: 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 118/2015, iniciativa executivo
municipal, que dispõe sobre: Institui o programa de recuperação fiscal
REFIS e concede anistia e dispõe sobre multas e juros incidentes sobre
tributos municipais.
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O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
143/2015: que assim o fez, Processo 143/2015 projeto de lei 121/2015,
iniciativa vereador José Eugenio Huller, que dispõe sobre: Concede o titulo
de cidadão benemérito do município de Piraquara ao Sr. Aroldo Bizz
Bertassoni. 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 121/2015 Concede o titulo de cidadão benemérito do município de
Piraquara ao Sr. Aroldo Bizz Bertassoni.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
146/2015: que assim o fez, Processo 146/2015 projeto de lei 124/2015,
iniciativa vereador Miguel Scrobot, que dispõe sobre: Concede o titulo de
cidadão honorário ao Sr. Dr. Marco Aurélio Romanelli Tavares. 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
124/2015 Concede o titulo de cidadão honorário do município de
Piraquara ao Sr. Dr. Marco Aurélio Romanelli Tavares.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
147/2015: que assim o fez, Processo 147/2015 projeto de decreto legislativo
004/2015, iniciativa mesa executiva, que dispõe sobre: Ratifica o protocolo de
intenções e autoriza o ingresso da câmara municipal do município de Piraquara
na associação consorcial de câmara do estado do Paraná ACAMPAR e dá
outras providências. 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 decreto legislativo 004/2015 Ratifica o protocolo
de intenções e autoriza o ingresso da câmara municipal do município de
Piraquara na associação consorcial de câmara do estado do Paraná
ACAMPAR e dá outras providências.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a desistência dos
inscritos encerra o bloco, agradecendo a cada um dos senhores, das senhoras
obrigado pela presença, agradecendo a todos que nos acompanharam pela
internet, muito obrigado. Para constar _______________________________
_____________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.
.
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