CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 18ºsessão
sessão ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
legislatur
realizada dia dezoito de junho do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da
mesa executiva sob presidência do vereador Gilmar Luís Cordeiro,
Corde
2º secretário
ário Pastor Valdeci
de Andrade e na presença dos demais vereadores: Edson Manoel dos Santos “Baianinho”,
“B
Ernani Winter, José Eugênio Huller, José Machado, Maicon Figueiredo Faria e Sidnei Cesar
Mamede.. Verificada a existência de um quórum regimental
regimental com a presença de oito vereadores
membros da Casa, o senhor presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão,
convocada na forma do Regimento Interno. Após
A
convidou o vereador Mamede para fazer a
leitura de uma passagem bíblica, que assim o fez. O senhor presidente 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
permaneçam sentados os contrários que se
levantem; aprovado.
vado. No PEQUENO EXPEDIENTE: O 2º secretário Pastor Valdeci que está
substituindo o 1º secretáriofez
fez a leitura dos requerimentos, ofícios, pedidos de informação e
correspondências recebidas pela Mesa que terão
terão encaminhamento regimental. Inscritos os
vereadores a se pronunciar no
n grandeexpediente os quais: Pastor Valdeci, José
Jos Machado, José
Eugênio,
nio, Gilmar, Baianinho e Mamede. Ficaram acordados seis minutos para cada vereador.
Com a palavra o vereador Pastor Valdeci cumprimenta todos e inicia falando sobre a questão
das manifestações que estão sendo realizado no Brasil todo e o vereador vê isso como uma
coisa muito boa, embora tenha aquelas pessoas que gostam
gosta do vandalismo e violência gera
violência e isso não
o leva a nada, o povo o Brasil está acordando, acredita que se todos
tomassem essa posição quando o governo não vai bem com certeza as coisas melhorariam, e
deixa sua manifestação de apoio a esse povo que reivindica seus direitos, enfim isso é
democracia, e leu um jornal que fala sobre a duplicação e isso é mérito do povo Piraquarense,
e todos como munícipes que pagam seus impostos querem o melhor e quem ganha é
Piraquara,
raquara, e esteve com o senhor Pedrosa falando sobre o projeto de lei que elaborou para o
armazém
zém da família é um projeto bem simples, embora nesse momento a implantação
definitiva tenha um custo muito alto, mas pode ser colocado em pratica, o projeto foi
elaborado deixando certa facilidade para que se faça pelo menos um convênio
conv nio com Curitiba ou
Pinhais
nhais e é o que eles estão fazendo para conseguir trazer o armazém da família e dentro
destes pacotes de melhorias para Piraquara está o armazém da família;o
família o ver. Baianinho pede
aparte e diz que admira muito esse projeto que foi apresentado e até mesmo aprovado,
apr
quando o nobre vereador fala que o custo é alto, o poder executivo precisa ter uma
consciência porque vai começar uma casa já se sabe que o custo é alto, mas precisa dela como
o povo também precisa, é uma iniciativa que os vereadores precisam estar batendo em cima e
cobrando não importa o valor, quando bate na porta de um morador para pedir um voto não
pergunta quanto custa, então é uma iniciativa dos vereadores precisa fazer com que aconteça
porque Curitiba tem Piraquara também precisa,agradece
precisa
o senhor
nhor vereador; o ver. Pastor
Valdeci agradece.Com
Com a palavra o vereador José Machado cumprimenta todos e agradece a
equipe da empresa de ônibus pela presença, agradece o ver. Mamede por ter retornado a
base de governo, agradece o Ademir pela a iluminação e a população, e fala de um documento
e preço dos serviços da empresa de ônibus, fala da abertura de CPI; o ver. Mamede pede
aparte e diz que a situação já foi bem colocada, não há condições de ser colocada CPI e diz que
é contra, quem precisa gerenciar isso é a COMEC a empresa tem o apoio do vereador porque
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há um grandenúmero de funcionários e só quer o bem de todos e agradece;
agradece o ver. José
Machado diz que são 400 funcionários e o planejamento e divulgação é conhecido pelo público
é livre e transparente, tem pessoa aqui que não sabe,
sabe tem vereador que falou que a empresa
de ônibus recebe bilhões no município de Piraquara, é engano ela recebe 24 milhões,
milhões tem
vereador que não tem conhecimento, são 424.530
424.530 usuários, e o desconto que teve
tev de 10
centavos o impacto na empresa é de R$ 38.332,50
38.332,50 que o usuário deixou de pagar;o
pagar ver.
Baianinho pede aparte e pergunta de quem é a responsabilidade dos pontos de ônibus, o ver.
José machado diz que se tem um erro no ônibus é o da Roça Nova, da Roseira
Rosei da Vila Vicente
Macedo que vai para a colônia penal que é por conta da empresa, agora monta uma CPI e tire
esses ônibus para ver quem é mais prejudicado se não é a população,
população e terminal e ponto de
ônibus é compromisso da prefeitura, o ver. Baianinho pergunta
gunta se a ampliação também é da
prefeitura o ver. José Machado diz que não tem como ampliar ali, e diz que sua palavra é a
palavra de todos os vereadores e agradece.Com
agradece.Com a palavra o vereador José
Jos Eugênio
cumprimenta todos diz que o vereador José
Jos Machado colocou
locou algo correto,
correto o terminal é de
responsabilidade da prefeitura, a linha Santa Helena é por conta da empresa, agora entra com
a CPI de que forma, hoje diz que estava observando os ônibus antes de sair passa por
manutenção para não correr o risco de acidente
acidente e de quebrar, vamos falar a verdade em
outras cidades tem muitos ônibus quebrados e aqui não;
não o ver. Baianinho pede aparte e fala
em relação à abertura de CPI, todos assinaram para não participar o ver. Pastor Valdeci diz que
não assinou o ver. Baianinho
nho diz que o acordo foi esse,
esse, os que não assinaram é porque
por
faria
parte da CPI, o ver. Gilmar diz que apenas três podem fazer parte e cita os nomes de quem
assinou o documento, os vereadores:
vereadores José Machado, José Eugênio Huller, Ernani Winter,
Baianinho e Rock, esses assinaram para que a CPI fosse constituída;o ver. José
é Eugênio
Eugê
retoma
a palavra e diz que tem 400 funcionários dentro da empresa que presta bom serviço para cada
c
um que precisa pegar ônibus;o
ônibus; ver. José Machado pede aparte e fala que são cinco que
assinaram e esses não votam;o
votam ver. José Eugênio confirma, não vota a favor da CPI, e pede ao
presidente para chamar os vereadores para ir olhar antes de abrir CPI para tomar medidas e
fazer a coisa certa e agradece.Com
agradece.
a palavra o vereador Gilmar cumprimenta todos e fala que
essa casa sempre caminha para o contraditório, na última sessão foi feita a solicitação que se
instaurasse uma CPI, que fique bem claro senhores vereadores que para se instaurar uma CPI
há a necessidade da assinatura
atura de alguns vereadores, porém
porém cinco vereadores assinaram do
qual já foi citado, se não tivessem assinado não teria aberto CPI, só pode retirar a CPI se os
vereadores concordarem, o ver. José
Jos Eugênio, José Machado e Ernani Winter concordaram
concordara em
retirar a CPI e o vereador Baianinho não concordou,
concordou como três vereadores votaram favoráveis,
favoráveis
um está ausente vai ser retirada a CPI por que sabe que na 15º sessão já comentava que a
investigação cabe a COMEC e governo do estado,
estado e se o governo do estado
do não o fez é porque
está andando bem é a maior empresa que contrata funcionários em Piraquara e seria um
descaso colocar em cheque mate o emprego desses funcionários, a cidade de Piraquara não
tem capacidade para fornecer emprego e cabe sim ao município a secretaria de
desenvolvimento econômico do município que é da competência do seu partido ver. Baianinho
fornecer emprego na cidade de Piraquara, o que não tem acontecido até o momento é o
grande momento de discutir essa questão não tem saúde digna nessa cidade, basta ver o que
acontece nos postos de saúde, não tem remédios, não tem médicos, não tem assistência nessa
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cidade e espera que esses movimentos sociais engrossem de maneira pacífica e que faça a
grande revolução social nesse país e fica honrado em saber que os vereadores tomaram o
rumo correto e uso da tribuna para constituir então a comissão dos barracões que tanto
desviou dinheiro dessa cidade e solicita que coloque os seguintes nomes para a comissão da
CPI dos barracões: como presidente ver. Mamede
Mamede do PRB, como relator ver. Pastor Valdeci e
como membro ver. Miguel Scrobot,ee que vocês façam a grande investigação da CPI dos
barracões que tanto desviou dinheiro dessa cidade no mandato passado esse é o que deixa
para essa casa, solicita as comissões dessa
dessa casa porque essa é a penúltima sessão ordinária
que as comissões façam os relatórios do que foi feito esses seis meses, ontem foi aberto o
edital do concurso público dessa casa de leis do qual vai ter 16 vagas, nunca foi feito concurso
público nessa casa
asa pela a universidade federal,
federal não vai ter “chuncho”,vai
,vai passar o melhor e
coloca que fecha o mandato de seis meses com mais de R$1.300,000 na conta, antigamente
não tinha dinheiro nem para comprar café e está fazendo o correto, isso são todos os
vereadores
res que acreditaram na presidência e vão combater a corrupção, essa casa de leis fez a
inscrição no movimentoParanásem corrupção através da ACAMPAR e vai instituir as comissões
de direitos humanos e um dos primeiros assuntos que vai levar no segundo semestre
semest é
justamente a defesa da mulher, a mulher Piraquarense é a que mais sofre agressões no Paraná
e agradece.Com
Com a palavra o vereador Baianinho cumprimenta todos deixa claro que a palavra
quando é dada não pode voltar atrás, assinou para abertura da CPI porque
por
acredita na
administração dessa empresa de ônibus, acredita que não estava acontecendo nada de errado,
aqui não tem falsidade, tem caráter e moral, não tem medo que a verdade apareça, se hoje os
senhores estão aqui é por que foi mexido em uma ferida, se
se não vocês não estariam aqui, e se
tem movimento em todo o país é por que alguém está querendo mexer no bolso desses
contribuintes e vocês não são diferentes por estar aqui, o que o senhor presidente disse sobre
a nossa responsabilidade do secretário,
secretário seria
ia importante o senhor pedir um relatório para criar
emprego dentro dessa cidade como está andando e quando o presidente fala da questão da
saúde o senhor não tem conhecimento, o senhor não tem conhecimento de nada, o senhor
quer receber aplausos do Plenário,
Plenário, e cita as principais ações no período de janeiro a maio em
relação à secretaria de saúde, a secretaria de saúde está trabalhando sim,, o ver. não pode
admitir que venha aqui colocar em cheque aqueles profissionais que trabalha na área de
saúde, isso é uma
ma falta de respeito com
co a secretaria e o corpo da saúde daquele povo que
trabalha na secretaria de saúde, e diz que a saúde já é um caos no Brasil inteiro e diz que daqui
a pouco vão ter vários profissionais qualificados para atender nas unidades de saúde e acredita
nesse governo, falando a verdade e não querer buscar aplausos de situações que até mesmo o
senhor não se manifestou, mas era a favor, não preciso receber aplausos de algo que está
acontecendo nesse município há muitos anos, mas precisa aplaudir esse pessoal que trabalha
na saúde, e acredita que essa casa de leis e o executivo vão fazer a diferença sim e
agradece.Com
Com a palavra o vereador Mamede cumprimenta todos diz que aconteceu de novo
uma situação na Vila Ipanema onde uma criança entrou em óbito, essa criança foi socorrida
pelo SIATE e levada ao hospital e não puderam assinar o óbito para essa criança e o IML não
quis receber e o SIATEtrouxe a criança para a residência onde o doutor
doutor Samir teve que assinar
o óbito dessa criança, a gente não pode dizer se é uma negligencia o que está acontecendo
precisa ter mais informação, diz que é favorável aos movimentos que vem acontecendo no
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país aqueles que não fazem badernas, e também aos nobres
res trabalhadores da empresa de
ônibus que não está preocupado com CPI, e sim com os trabalhadores que precisam de mais
segurança, e diz que não assinou aquele documento e não iria assinar, e não iria fazer parte de
comissão nenhuma é contra essa CPI é favorável
favorável aos nobres trabalhadores e agradece.Dando
agradece.
continuidade o 1º secretário
rio faz a chamada dos vereadores,
vereadores, constando a presença de oito
vereadores com a faltas justificadas dos vereadores Adriano, Josimar e Valmir Soares
“Rock”.Nesse momento passou-se
passou
a leitura daspublicaçõesOrdem
Ordem do dia o senhor 1º
secretário
io faz a leitura do processo 044/2013
044
projeto de lei 041/2013o
o projeto está em
discussão; o vereador José Eugênio se manifesta; o projeto está em votação;o senhor
presidente pede que os vereadoresfavoráveis
vereadoresfavoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem; o projeto está aprovado em segunda discussão; dispõesobre: Da nova redação ao
artigo 1º da lei 42/1985 de 30 de setembro de 1985.O
1985. senhor 1º secretário
rio faz a leitura do
processo 027/2013 projeto de lei
le 022/2013;o projeto está em discussão; os vereadores se
manifestam; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto foi aprovado em
primeira discussão; Dispõe sobre o peso Máximo do material escolar transportado
diariamente pelos os alunos da rede municipal.
municipal O senhor 1º secretário
rio faz a leitura do
processo 051/2013 projeto de lei 047/2013; Dispõe sobre: autoriza o poder executivo
municipal a contratar financiamento
financiament do PMAT- programa de modernização da administração
tributária e da gestão dos setores sociais básicos, do BNDS junto a caixa econômica federal, a
oferecer a garantia e dá outras providencias. O processo 052/2013 projeto de lei 048/2013;
048/2013
dispõe sobre: autoriza abertura de credito adicional especial no orçamento programa
vigente no valor de R$647.851,79 (seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e
um reais e setenta e nove centavos)e dá outras providencias. Oprocesso
processo 053/2013 projeto de
lei 049/2013; dispõe sobre: autoriza abertura de credito adicional especial no orçamento
programa vigente, no valor de R$ 42.273,21(quarenta e dois mil, duzentos e setenta e três
reais e vinte e um centavos) e dá outras providencias.O
providencias. senhor presidente fala que não tem
um quórum regimental precisa de 2/3 dos vereadores e não tem hoje,
hoje portanto é retirado de
pauta.Terminada a ordem do dia passa asExplicações
as
pessoais. Passaà
Passa palavra o
vereadorPastor Valdecifala
fala do projeto de lei de incentivo ao esporte que seria
seria a bolsa atleta e
foi encaminhado através de oficio como não era competência do legislativo fazer, então foram
para o executivo, os atletas tem dificuldades em representaro município e não tem incentivo
fica ai essa sugestão para que eles possam ir trabalhando
trabalhando e quem sabe adotar esse projeto, e
antes de pensar em abrir uma CPI primeiro precisa fazer levantamento da situação para que
essas coisas não venham acontecer porque é ruim para todos, então fica uma sugestão que
quando for abrir uma CPI ela possa ser aberta dentro de um critério e que as pessoas que
sugerem que assinem e agradece. Passa à palavra o vereador Ernani Winterfala
fala que esteve no
fim de semana na cidade de Campo Largo acompanhando a abertura dos jogos abertos do
Paraná a cidade de Piraquara
Piraquara esteve representada no vôlei e basquete e a cidade foi
contemplada para a próxima fase no basquete, parabeniza a equipe de Piraquara é mais um
mérito do Juliano, disse que se algum vereador tiver alguma coisa contra a Viação Piraquara
que faça a averiguação
ção e vá até o Ministério Público porque é fácil a pessoa falar o vereador
disse que assinou sim para não fazer parte da comissão que iria investigar, mas infelizmente os
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vereadores que argumentaram na sessão passada não estão presentes e agradece. Passa à
palavra o vereador Jose Machado fala para o vereador Ernani que foi convidado para os jogos
Campo Largo,, mas não pode ir e fala ao ver. Baianinho que diz que assinou e assume a
responsabilidade, o ver. Joséé Machado diz que também assume a responsabilidade, o porquê
que nunca se monta uma CPI, na hora que vai discutir em comissão com a cabeça consciente
do que vai fazer, assinou sim e teve uma conversa com o Everaldo e ele mostrou tudo colocou
a par de tudo do
o que a empresa de ônibus faz, diz que não é feio voltar atrás, e pede para o
presidente quando for montar uma CPI nunca fazer no plenário, o presidente pediu que o
jurídico fizesse para que os vereadores assinassem isso é errado, coloca todos os vereadores
vereadore
em uma situação difícil ainda bem que o pessoal da empresa é parceiro do vereador e diz que
pode contar com ele para apoiar o trabalho de todos da viação Piraquara e agradece.Passa
agradece.
a
palavra o vereador Eugenio Hullerfala
Huller
que recebeu um demonstrativo a respeito
speito da saúde, já
está sendo regularizada a situação de ter que ir de madrugada para marcar uma consulta e não
vão faltar mais remédios, amanhã vai chegar os remédios, convida todos os vereadores para
visitar a empresa da viação Piraquara para ver a manutenção
manutenção que eles fazem para soltar os
carros nas ruas, o Everaldo
eraldo é muito competente e está fazendo na raça as linhas do Roça Nova,
da Santa Helena e da PCÉ porque se não fizer muitas pessoas vai sofrer sem transporte e a
URBS não vai pôr,, parabeniza o Everaldo
Everaldo e todos os funcionários e agradece. Passa a palavra o
vereador Edson Baianinho o vereador deixa claro “que não é daquele que estica o rabo depois
enrola e senta em cima” muitos pensam em engrandecimento, mas é como se dizem está
quebrando o rabo, em momento
omento nenhum
nen
vai colocar em cheque a idoneidade
idade do Everaldo e
nem da empresa de ônibus, palavra precisa ser dada e honrada não adianta dar um de
mocinho quando esses funcionários não estão aqui, o vereador diz que não é esse tipo de
vereador que assina e depois retira, como o Mamede diz, eu não assinei, mas não ia fazer
diferença ele ia assinar e depois retirava como muitos documentos tem assinado e não tem
honrado, esse Baianinho tem vergonha na cara, a empresa de ônibus desse município sempre
prestou um bom serviço, mas acho que “quem não deve não teme” a verdade que apareça e a
justiça prevaleça, e diz que foi o senhor presidente que pediu para que fosse feito o
documento
ocumento para a abertura da CPI; o senhor presidente pede que o ver. Baianinho peça o
áudio para ouvir porque não foi ele que pediu e nem foi favorável;
favorável o ver. Baianinho diz que se
estiver errado que o senhor presidente perdoe, e diz que quando o senhor presidente diz que
tem R$1.300,000 na conta, mas antes tinha 50 e poucos funcionários nessa casa
ca e hoje têm
quantos, então tem que sobrar dinheiro se não sobrar é por que o senhor leva para casa, o ver.
diz
iz que não vai esconder a verdade porque tem muito respeito com a comunidade, nobres
vereadores, a verdade está sempre a sua frente e agradece.Passa à palavra o vereador
Mamede fala que o ver. Baianinho diz coisas como se assinar ou deixar de assinar, mas
respeita o vereador
ador como homem e como vereador só deveria manter sua postura, parabeniza
o Juliano, agradece o prefeito Marquinhos que tem atendido
atendido seus pedidos e agradece a
secretaria de obras que merece muito o respeito, parabeniza o senhor presidente que tem
uma postura enérgica sua fala foi tremenda aqui estou contigo e é daquele jeito e
agradece.Passa à palavra o vereador Gilmar agradece o apoio
o e diz que acha estranho a
ausência, até parabenizo a sua coragem em não ter retirado o nome mais veja o áudio usaram
palavras de baixo calão contra a empresa, contra o proprietário da empresa, depreciaram a
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empresa aqui nesse plenário e todos que falaram não estão aqui então não queira transferir a
responsabilidade a minha pessoa porque fui pressionado me olhavam e perguntava se eu ia ter
coragem já que sou o presidente de moral para abrir a CPI , foi aberta e já fechada porque não
era objeto de investigação
ção e na 15º sessão já falava isso, então falta conhecimento de causa
para muitos vereadores nessa casa de leis, com relação aos atendimentos médicos me
desculpe mas na Vila Macedo não tem médicos, não tem remédios e temos que ter calma
com a vida dos outros
ros não tem que ter calma o que falta é planejamento de normatizar os
atendimentos nos postos de saúde, o posto 24 horas vai levar uns dois anos para ser concluído
e espera que recurso suficiente para atendê-los a comunidade e não vai atender a demanda da
cidade de Piraquara, até concordaria se alguns secretários não fossem a continuação do
governo Gabão, se são a continuação deveriam
deveriam fazer bem feito tem secretário
secretá que trabalha,
tem secretário que não está executando de forma coerente e os vereadores tem o papel de
fiscalizar não pode tapar o sol com a peneira, muitos querem ampliar o números de cargos
dentro dessa casa aqui só não foi feita porque existe uma liminar
liminar e precisa cumprir a liminar, é
obvio que está difícil trabalhar sobrou dinheiro no caixa não vai levar para casa nobre vereador
não é de seu feitio, mas vai utilizar de maneira correta e se sobrar no fim do ano vai convidar o
prefeito para que venha nessa sessão e carimbe o dinheiro que sobrou em obras nos bairros,
nunca acorreu em 123 anos, a casa
ca tem CNPJ isso é o princípio da moralização, diz que é
oposição sim com muito orgulho e graças a oposição pode ter certeza essa cidade vai crescer
como nunca cresceu porque vão ter trabalhar porque vai cobrar literalmente todas as ações
do executivo como
o dessa casa e agradece.Não
agradece.Não havendo mais nada a tratar, o Senhor
Presidente
declarou
a
sessão
encerrada.Para
encerrada.Para
constar,
lavrei
__________________________________________________ (IvanildaTupech) a presente ata.

