CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 18ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia primeiro de dezembro 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, 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 onze
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, inclusive da
professora Luciane e a professora Elsa que estão fazendo um trabalho social
na cidade e lutando por uma nobre causa e agradece a presença do nosso
promotor de justiça, o Sr. Marco Aurélio nosso futuro cidadão honorário da
cidade que é convidado para fazer parte da mesa o 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
vereador Adriano Cordeiro como 1º secretario substituto para fazer a leitura das
publicações, ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências
recebidos pela mesa das quais terão encaminhamento regimental, inclusive a
moção de aplauso ao Sr. José Domingos Batista atleta para olímpico, também
a comunidade evangélica do município de Piraquara na pessoa do pastor
Alexandre Pereira. Lido os requerimentos: O Sr. Presidente agradece a
presença dos presentes.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com o tempo regimental de
quatro minutos, com a palavra vereador Adriano: Boa noite a todos,
vereadores, promotor Marco Aurélio que se faz presente nesta casa, vou iniciar
minha fala hoje, primeiramente agradecendo a polícia militar pelo evento que
foi realizado este final de semana na igreja das laranjeiras, também ao setor de
ambulância, deixo meu registro de indignação pelo comportamento do supra
repórter Daniel Pinheiro, que postou um vídeo em seu facebook, mostrando
total falta de conhecimento e desrespeito com o servidor público, houve um
pequeno acidente de transito do seu veículo com a ambulância e o mesmo faz
o relato de forma agressiva se dirigindo ao servidor, dizendo que aquele evento
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que a ambulância estava fazendo, disse que não deveria ser acompanhado,
era um evento esportivo, mas não era particular como o repórter se dirigiu, ele
também não relatou que depois do incidente, ele se evadiu do local, o mesmo
foi detido até a chegada da polícia militar pelos próprios cavalheiros que
estavam lá, ele distorceu as coisas, sabemos que acidentes de transito
acontece, não houve dano material, mas qualquer cidadão de bem, pararia o
veículo, muito mais por ser uma ambulância, primeiramente ver se alguém teria
se machucado, se houve dano, tem muitas esbarradas em transito e muitas
vezes não acarretam um dano material, na verdade, novamente ele foi infeliz,
esse vídeo é público, está no seu facebook, e a forma que ele se dirigiu ao
funcionário, ele foi muito deselegante, porque o funcionário estava trabalhando,
se ele não sabe, o setor de ambulância trabalha 24hrs, setor que atendeu sua
família por muitas vezes, Sr. Daniel Pinheiro, e o fato de ser você, não quer
dizer que o senhor possa ter um comportamento deselegante como ele se
dirigiu ao funcionário, o chamando de cavalo, a ambulância estava fazendo
suporte, porque todo evento com aglomeração de pessoas, requer o
acompanhamento de uma ambulância, ele disse que estava fazendo escolta
para cavalo, mas não era isso, era escolta para munícipes que andam a cavalo,
estavam com suas esposas, seus filhos, eu estava lá e não sabia desse
comportamento dele, fiquei sabendo depois, é muito deselegante porque eu vi
quando ele foi abordado, até achei deselegante se ele não tinha entendido,
porque a ambulância correu atrás e a polícia também, então quando ele fala
que foi abordado, é porque estava evadindo do local e sem necessidade
porque não houve dano material, houve um desrespeito com o funcionário,
deselegância de alguém que se propõe a ser de repente um representante
público, primeiramente ele deve saber onde está, falaram que ele estava na
Colônia Santa Maria, então ele novamente se excede, quando ele faz suas
filmagens, ele está no seu direito, mas não tem o direito de destratar o
funcionário e ser deselegante como ele foi, fica meu repudio a esse jornalista
que não representa os jornalistas de boa índole, ele que reveja antes de tomar
essas atitudes, porque foram deselegantes, provavelmente esse funcionário
que foi mencionado, esse vídeo é público, está no facebook dele e gostaria que
todos vissem, mas o funcionário vai tomar suas providencias cabíveis, porque
ele é um servidor público e estava exercendo suas funções, obrigado, boa
noite.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos os vereadores, presentes,
em especial professora Luciane e Elsa, representantes do colégio estadual
Gilberto do Nascimento, e levem uma abraço ao professor Marcelo que
concorre junto com elas a direção daquela instituição, fique bem claro a todos
os ouvintes, na quinta-feira teremos eleição em todas escolas do Paraná, são
2.500 escolas, processo democrático de escolha dos diretores e seus
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auxiliares, a partir do ano de 2016 teremos um mandato de 4 anos, e quando
chegar a 2 anos terá uma avaliação do conselho escolar para verificar se a
comunidade escolar permite ou não a continuidade do trabalho frente as
escolas, também sou candidato a diretor no Vila Macedo, do qual trabalho e
atuo a mais de 13 anos, então levem um abraço ao Marcelo e que todos os
diretores, pré-candidatos, sejam bem sucedidos no ano de 2016 e no pleito da
quinta feira. Não poderia deixar de falar do abandono da Vila Macedo e Militar,
tenho pedido constantemente a um ano as ruas da Vila Militar e Macedo estão
intransponíveis, se não fosse o empréstimo do governo do estado do Paraná
para a recuperação da Av. Brasília, teríamos dificuldade para chegar na Vila
Macedo como estamos tendo hoje, as dificuldades que encontramos na Vila
Macedo e Militar, estão em todos os bairros de Piraquara, basta ver os
protestos que tivemos na última sexta feira, os moradores não aguentam mais
a falta de planejamento da secretaria municipal de obras, me causa espanto
quando peco ao secretário para levar oficio da empresa de ônibus para que
seja feito a manutenção na R. Jose Egídio e ele diz que vai fazer no mesmo
dia, e acaba não fazendo, hoje teve uma moradora que se machucou no ônibus
em virtude dos alavancos, está causando insegurança, espero que a secretaria
de obras avalie e faça um plano coerente de obras para que possamos ter
definitivamente um trabalho nos bairros, o que está cada vez mais difícil de
chegar, os vereadores não aguentam os abandonos dos bairros. Gostaria de
parabenizar o promotor Marco Aurélio pelo prêmio, um homem corajoso,
sensato e destemivel, sei disso porque também respondo uma ação de
improbidade e uma ação de eventual irregularidade e vou responder na justiça,
como o prefeito dessa cidade também responde mais 3 ações que geram
bloquei de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o senhor foi também o mentor
daquele processo toca do peixe, do qual ainda desenrola-se pelo mandato
todos, nosso, e veio do outro, espero que a justiça desse pais resolva todos
esses problemas ligados a corrupção, sei e tenho convicção do que faço nessa
casa e do que fiz como presidente, fiz a gestão mais transparente da história
de Piraquara, é normal, quando você é gestor, passa por situações como essa
e acaba respondendo uma situação ou outra, as coisas vão se esclarecendo e
vão se esclarecer, porque fui autor do concurso público que vossa senhoria
pediu para que fosse feito, hoje servidores são contratados dessa casa, um é
contratado com licitação e outro contratado com concurso público, fiz minha
parte como vereador aqui e acho que é de grande valor o prêmio que o senhor
está recebendo de cidadão honorário porque a cidade de Piraquara deve muito
ao senhor, principalmente pela questão de transparência que essa casa possui
hoje, muito obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores
e comunidade presente, internautas que nos acompanham, promotor de justiça
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excelentíssimo Marco Aurélio, é um prazer ter o senhor aqui conosco, o senhor
preenche esse vazio dessa casa, quero primeiramente agradecer a Deus por
me conceder mais essa oportunidade de estar aqui nesta noite, gostaria que o
senhor estivesse aqui na segunda votação quando o senhor expos o seu
currículo e não poderia deixar de falar isso na sua presença, com todo respeito,
o currículo que o senhor apresentou e com as palavras que o nobre vereador
acabou de mencionar aqui, sempre vou dizer isso, goste quem gostar, não
devo nada para ninguém, mas é um currículo invejável, promotor, qualquer
lugar que o senhor falar desse currículo, o cara tem que pensar muito em fazer
algo nessa cidade se não ele mija no dedão do pé, é por ai, o senhor tem uma
transparência invejável nessa cidade, me sinto honrado em passar por uma
casa de leis que o promotor senta nessas cadeiras dos nobres vereadores, só
Deus pode lhe abençoar e guiar o senhor nessa caminhada. Quando falam de
arrumar a rua, esse prefeito veio para fazer a diferença, é com recurso do
governo do estado, sim, mas é papel deles emprestar dinheiro, o município tem
endividamento, então para o governo do estado é importante emprestar
dinheiro, quando faz, não é bom porque fica bagunçado, quando vai fazer, deve
existir as críticas, claro, mas desde que elas sejam construtivas, esse prefeito
tem feito um grande trabalho na cidade. Quero falar da empresa de ônibus, que
não merece respeito de ninguém dessa cidade, levam o dinheiro do nosso
município, do estado, ganhou uma licitação, mas precisei dessa empresa, um
ônibus para trazer umas pessoas no São Roque, e essa empresa negou, eles
não devem nada para mim, mas devem o respeito aos vereadores dessa
cidade, esse empresário não passa de um picareta, aproveitador, leva nosso
dinheiro e não respeita nem os munícipes dessa cidade, tem gente que vai
negociar com esses empresários, quando nos estivermos todas as provas,
levarei essa denúncia ao ministério público, em relação ao transporte escolar
da cidade, não vamos ter medo deles, tem 2 ou 4, não sei quantos picaretas
que se juntam a esses empresários, mas estou falando sem medo de errar,
quem não gostar, a promotoria está ali e pode me denunciar, seria essas
minhas palavras.
Com a palavra vereador Eugenio Huller: Boa noite senhor presidente,
vereadores, promotor de justiça, comunidade presente, Sr. Presidente, quero
começar minha fala em agradecimento na sexta feira, pelo senhor que veio
fazer a presidência, vice-presidente Miguel, Rock, Ernani, Zé Machado, Gilmar,
fiquei muito feliz com o comparecimento de vocês, digo mais, sendo parceiro,
assim que tiverem um título aqui, podem ter certeza que estarei junto, vamos
trazer bastante gente em todos os títulos de cidadão honorário, inclusive do
nosso promotor, vamos contribuir com bastante gente que tem admiração pelo
seu trabalho, e fazendo a diferença dentro do município, o senhor vai ter muita
surpresa dentro do povo que vai vir para ver a entrega deste título, o senhor é
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muito bem querido dentro da cidade, vem fazendo a diferença, com aquilo que
é verdade, é verdade, não treme, ficamos muito felizes de ter o promotor que
Piraquara merece, o senhor vai ter surpresa do povo que esta ai. Sr.
Presidente, fiz o pedido de informação a duas sessões atrás a respeito dos
gastos que eram feitos em 2012, não recebi esse pedido de informação ainda,
preciso que ele chegue até mim, porque quero o conhecimento, temos o
conhecimento do filho do ex-presidente, que papel ridículo ele fez semana
passada, assaltando panificadora de dia, filho do ex-presidente, a laranja não
vai longe para nascer, o espelho do pai é o filho, uma vergonha o que
aconteceu, filho de ex-vereador que também cometeu um erro muito grave
aqui, cada um de nós temos nossos filhos mas não é de vereador atual, e sim
de ex-vereador. Sr. Presidente, quero pedir uma ajuda muito grande para cada
vereador para ver a respeito dessas duas professoras que estão aqui, a
respeito de um aluno, vermos esse caso aqui, ver o que podemos contribuir,
nos vereadores, funcionários da casa, vou ver com o deputado que ajudamos,
para podermos ajudar essa criança, peço de coração a cada um de vocês, para
sentarmos amanhã, termos uma reunião e ver o que podemos fazer para
ajudar essa criança, seria isso.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, comunidade aqui
presente, obrigado a todos, Marco Aurélio é uma honra ter você aqui com a
gente. O vereador Eugenio falou uma coisa correta sobre o Vitor, tenho um filho
diabético com 13 anos também, e pode ter certeza que todos os vereadores
vão fazer sua parte para poder salvar a visão do Vitor que está com 14 aninhos
e tem toda a vida pela frente, daqui 6 meses talvez a criança pode estar
deficiente visual, então pode contar com a ajuda de todos os vereadores dessa
casa. Vereador Adriano comentou agora a respeito desse repórter que foi
atrapalhar o evento que o vereador esteve presente, vejam o tipo do ser
humano que quer ser candidato, desse tipo de pessoa, você sempre vai
esperar coisa desse tipo, parabéns a polícia, parabéns a equipe da ambulância
e parabéns a ambulância que fez um gesto bonito, foi em Pato Branco pegar o
um paciente e que hoje está internado no Angelina Caron, família da dona
Cecilia do Bela Vista, agradecemos de coração toda a equipe da ambulância.
O Vereador Gilmar falou que foi graças ao empréstimo do governo do estado, e
foi graças a eles sim, temos credito para fazer a Av. Brasília que o estado devia
fazer e não o município, parabéns ao prefeito Marquinhos e aos vereadores
que foram atrás para sair esse projeto, não só o prefeito como os vereadores
que correram junto com o prefeito, parabéns a toda a equipe, não deixo de
agradecer ao Everaldo da empresa de ônibus, pelo atendimento que tem tido
comigo, quando estivemos no dia que pararam no centro de Piraquara,
parabéns ao Everaldo que sempre atendeu a população, isso é importante pro
povo que precisa do ônibus escolar, ônibus de linha, então não tenho que fazer
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nada a vereador e nem a prefeito e sim a população, então estou mandando o
agradecimento que o povo mandou ao Everaldo.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres
vereadores, doutor Marco Aurélio Romagnoli, digníssimo promotor da nossa
cidade, comunidade presente, internautas. Quero falar da audiência pública
que aconteceu ontem nas dependências dessa casa, estávamos discutindo e o
município está construindo o plano municipal de saneamento básico, promotor,
o atraso relativo a esta pauta é gritante, então, ainda em tempo as coisas estão
acontecendo, apesar de toda a divulgação, internet, carro de som, infelizmente
não vi muita divulgação através do jornal, mas o público externo foi pouco,
acredito que não tenham tido a dimensão da importância da discussão que é
da criação do plano municipal de saneamento que vai balizar o contrato com a
Sanepar, acredito que umas 80 pessoas estiveram aqui, são funcionários da
prefeitura, gostaria de pedir a colaboração dos senhores que também são
servidores e teriam toda a legitimidade de estar presente no evento, mas esse
plano é que vai balizar, nós temos um oportuno de colocar no plano municipal
os nossos anseios, como representantes da comunidade, nós somos legítimos
para falar, porem foi validado, a empresa cobrada estava aqui, acredito que
muito em breve tenhamos a oportunidade de apresentar nossas emendas do
plano municipal, assim como fizemos da educação, mas em relação a Sanepar,
estou aqui com a resposta do TP, 24 1291 de 2015, onde solicitamos ao
executivo o acordo extrajudicial que tira a responsabilidade da Sanepar e
cumpriu o artigo 26 da constituição do estado, bom que nosso digníssimo
promotor se encontra presente, porque é de cunho altamente responsável,
acho que nosso município comete renúncia de receita nessa questão, me
perdoe talvez minha ignorância, mas o artigo 26 da constituição fala uma coisa
e foi assinado um termo, na verdade está errado porque a resposta que eles
nos deram, não tem assinatura, fala de um acordo extrajudicial mas não tem
nenhuma assinatura, apenas algumas rubricas em folhas esparsas, então
gostaria que vossa excelência pedisse que o executivo remetesse, reenviasse
esse pedido de informação com mais exatidão, está falando de um acordo
extrajudicial onde a estatal mista, Sanepar, repassa aos cofres do município
0,01 real por metro cubico de agua extraído do município, isso não existe,
baseado na PEC dos mananciais do artigo 26 da constituição do estado isso
aqui é irrisório, o valor que seria de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos
mil reais) mês, aproximado por cálculos em 2010, hoje recebemos em torno de
R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) se falando de Sanepar, promotor,
estou com uma fatura da Sanepar, rua Porto Alegre na Vila Macedo, esta
asfaltada, essa cidadã, moradora daquela região a muitos anos, está
solicitando de um tronco, um ramal coletor de esgoto sanitário, e a estatal mista
esta recusando, não dá para fazer porque a rua esta asfaltada e não
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conseguimos, a rua toda tem a rede da Sanepar e a contribuinte não tem
acesso a rede, já tem duas semanas que estamos tentando tratar com a
Sanepar municipal, hoje nosso gabinete enviou um documento a Sanepar
matriz ou a presidência da Sanepar, essa fatura é recente, ela pagou R$ 30,54
(trinta reais e cinquenta centavos) de agua, e R$ 24,43 (vinte e quatro reais e
quarenta e três centavos) em um esgoto que não existe, o esgoto dela passa
pela casa da vizinha que agora está construindo um muro e vai ter que
interromper a passagem, então ela está solicitando que seja feita a instalação
na frente da residência, que é o número 20 da rua Porto Alegre, e a Sanepar
diz que não pode porque a rua esta asfaltada e eles não tem acesso a rede,
então que se faça rede na calcada onde deveria ser, onde não atrapalhe o
asfalto, na Rua Vitório Bevervanso na Santa Maria, onde a Sanepar cortou o
asfalto, cedeu e está fazendo crateras, já encaminhamos ao secretário de
urbanismo da nossa cidade, que proceda multa, algum tipo de solicitação a
Sanepar que resolva esse problema, nossos carros estão sendo destruídos
nesses buracos que a Sanepar está deixando, mesmo que seja de terceirizada,
é responsabilidade da Sanepar. Vou falar em relação a lei aprovada nesta casa
pelo vereador Ernani, veículos abandonados em cima de calcadas, hoje estive
no bairro Santiago, inúmeros carros na calcada, no meio da rua, abandonados,
apodrecendo, nós temos uma lei nesta casa que deve ser cumprida, os
veículos devem ser removidos desses locais, tem proprietário? Então vamos
cobrar, no código de transito diz que é proibido abandonar veículo em via
pública, muito obrigado, continuo nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, promotor Marco
Aurélio, comunidade presente, internautas, eu vi os vereadores fazerem uma
fala defendendo a empresa de Piraquara por que fez isso ou fez aquilo, eu fico
envergonhado em ver alguns defendendo uma empresa de ônibus, da qual já
tivemos que usar através do ministério publica inúmeras ações para que
dessem um pouco de condições ao usuário do transporte coletivo, no banheiro
do terminal de Piraquara tem cachorro dando cria, e hoje aqui vereadores
defendendo empresa de ônibus porque fizeram favor, mas seria favor se
tivessem fazendo a linha do Roça Nova, mas não, vereador tem que vir a pé
porque quando o ônibus pela manhã, 05:30, vai com 150 pessoas, ai está bom
pro empresário, mas quando vai a Roça Nova buscar 8 ou 10 moradores, não
pode, uma viagem no dia e tiraram a linha, não tem vergonha na cara, ainda
tem gente que diz que fazem favor, todo mundo tem que trabalhar e eles tem
que honrar em respeito ao morador, o município tem anos de abandono em
todas as áreas, esta brotando o plano de saneamento agora, é uma vergonha,
está no tempo que matavam cavalo, Piraquara abastece 65/70% da região
metropolitana e vem um boneco da Sanepar e nos diz que é só 30%, como o
Rock falou com propriedade, tiram o petróleo humano, que é a agua, nos dão
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uma agua com tratamento químico elevado, tiraram nossa agua que vinha da
estação perto da barragem do Canganhava, da qual jogavam agua para
abastecer Piraquara, ia só 2% de tratamento químico, em Pinhais vai em torno
de 110% de tratamento químico, as penitenciarias assolam o município de
Piraquara com quase 11.000 detentos, no entorno de uma bacia comprometida,
da qual nos piraquarenses temos 116 nascentes catalogadas, temos que
preservar, o Rock fala também do estado dos asfaltos, a máquina pública vai
mal, não posso deixar de delatar mais uma vez o ministério público, ações
desse promotor, com respeito a outros que antecederam mas nada fizeram,
este promotor do qual propus o título de cidadão honorário, veio fazer uma
parte da diferença que nos piraquarenses precisávamos a muito tempo, vamos
precisar muito mais, está ali sentado naquela cadeira, o Rafael, faz um ano que
está em Piraquara, e disse, só vejo isso em Piraquara, está abandonado, mas
graças ao EMEP, graças a algumas pessoas de boa índole que querem ver
essa cidade diferente, cidade que orgulha o estado, cidade que faz diferença, o
promotor está ajudando, e acredito que o nome dele vai ser levado, dei o título
a duas pessoas importantes, uma ao governador do estado que investiu em
Piraquara, e ao promotor que fez várias ações públicas dentro da área do meio
ambiente, do legislativo, do executivo, e ações publicas jamais vistas na
cidade, então ofereci o título e hoje vai para apreciação dos nobres
companheiros, espero que tenha êxito a votação da qual vejo, fazia tempo que
Piraquara precisava de uma mexida, a discussão da Sanepar é gigante, da
qual nos piraquarenses somos pequenos pra entrar nessa discussão se não
tiver auxilio do ministério público e mais gente nos apoiando para Piraquara dar
um passinho nessa parte da Sanepar que nos leva a 60 anos, o dinheiro
embora e não deixa nem o saneamento básico que é obrigação deles no
entorno dos bairros e no centro de nossa cidade, termino nas explicações
pessoais, seria só.
O Sr. Presidente agradece a presença de todos e do futuro cidadão honorário
do o promotor de justiça Marco Aurélio Romagnioli. E passa a ORDEM DO
DIA: e solicita como 1º secretario vereador pastor Maicon Faria para fazer a
chamada dos vereadores: Que assim o fez, estando todos presentes. Com a
ausência justificada do vereador pastor Valdeci
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 do município de Piraquara ao Dr. Marco Aurélio Romagnioli
Tavares. 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,
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está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, o 1º artigo está aprovado. Pedido para votação
global: o pedido 2º artigo está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o projeto está aprovado
em 2ª discussão o projeto de lei 124/2015 Concede o titulo de cidadão
honorário do município de Piraquara ao Dr. Marco Aurélio Romagnioli
Tavares.
O Sr. Presidente concede o microfone para o Dr. Marco Aurélio Romagnioli
Tavares, que salienta suas ações e agradece.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
135/2015: que assim o fez, Processo 135/2015 projeto de lei 103/2015,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Regulamenta o artigo 97 da
lei 863/2006 dispondo sobre a sessão dos servidores públicos da
administração publica direta e indireta do poder executivo municipal para ter
exercício em outro órgão ou entidade 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
103/2015 Regulamenta o artigo 97 da lei 863/2006 dispondo sobre a
sessão dos servidores públicos da administração publica direta e indireta
do poder executivo municipal para ter exercício em outro órgão ou
entidade e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
136/2015: que assim o fez, Processo 136/2015 projeto de lei 114/2015,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Acrescenta o artigo 11ª e
parágrafos da lei municipal de nº1405/2014 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
114/2015 Acrescenta o artigo 11ª e parágrafos da lei municipal de
nº1405/2014 e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
138/2015: que assim o fez, Processo 138/2015 projeto de lei 116/2015,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Altera a relação dos
parágrafos 2º e 3º do artigo 1º da lei municipal de nº 1302/2013 de 09 de
dezembro de 2013 e dá outras providencias. Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global votação simbólica maioria simples 1ª
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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 116/2015 Altera a relação
dos parágrafos 2º e 3º do artigo 1º da lei municipal de nº 1302/2013 de 09
de dezembro de 2013 e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
141/2015: que assim o fez, Processo 141/2015 projeto de lei 119/2015,
iniciativa vereador Rock, que dispõe sobre: Altera a relação do inciso 5º da lei
municipal de nº 079/1982 que dispõe sobre os projetos de lei de declaração de
utilidade publica. 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 119/2015 Altera a relação do inciso 5º da lei
municipal de nº 079/1982 que dispõe sobre os projetos de lei de
declaração de utilidade publica e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
142/2015: que assim o fez, Processo 142/2015 projeto de lei 120/2015,
iniciativa vereador Maicon Figueiredo, que dispõe sobre: Institui no
município de Piraquara o dia do educador social. 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 120/2015 Institui no
município de Piraquara o dia do educador social e dá outras providencias.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS:Com a palavra o
vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores, comunidade
presente, quero fazer um agradecimento pelo grande trabalho e
desenvolvimento que os secretários Pedro da cultura e esporte, a qual não tem
uma estrutura grande para conduzir, mas o pouco que ele tem, ele tem feito por
essa cidade, antemão eu pedi para falar por primeiro porque preciso me retirar,
tenho um compromisso em Campina Grande do Sul, mas quero dar os
parabéns mais uma vez ao nosso promotor de justiça da nossa cidade, leva o
título de cidadão honorário a partir de hoje, estou honrado em votar um título de
cidadão honorário, até mesmo pro governador, pro promotor, pra um agente da
polícia militar que nos orgulha nessa cidade, Fontoura meu amigo e encho a
boca para falar dele porque ele prestou um serviço de 30 anos na polícia militar
e nunca respondeu processo de corrupção dentro da polícia, temos que dar
título pra essas pessoas que merecem. Quero falar dos meus projetos, junto ao
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executivo dessa cidade, levei uma farmácia municipal ao Guarituba,
primeiramente graças a Deus, depois ao prefeito e a secretaria de saúde dessa
cidade, levamos ambulância ao Guarituba, mais um posto de saúde, e a sub
prefeitura daqui a pouco vai ser construída no Guarituba, projeto desse
vereador, quero deixar registrado que aqui dentro dessa casa de leis já ficou
pequeno o espaço para mim trabalhar, não pretendo mais voltar vereador
dessa cidade, já consegui o êxito para Guarituba, estou muito grato aos 1.036
votos que tive nessa cidade, Sr. Promotor, fico muito feliz de dar essa sigla de
VIP ao senhor, mas aqui tem o VMVIP, vereador mais votado de Piraquara, só
falta o título, estou muito feliz de passar por esse legislativo, junto com todos
esses companheiros, sou sincero em dizer que muitos tem perguntado a mim o
que eu vou fazer, eu estou em busca de ser vice prefeito, se vai acontecer, só o
senhor Jesus, sabe, se não acontecer, quero sentar nessas cadeiras e dar os
parabéns aos que estiverem sentados aqui, com toda a honra que esses
vereadores tem aqui, devolvemos R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos
mil) ao executivo, fizemos mais uma câmara, senhores vereadores, quero dar
os parabéns a todos vocês, se quiserem incluir eu, podem incluir, mas não
corresponde nem uma legislatura, com todo respeito daqueles que passaram
nessa câmara de vereadores, tem meu respeito mas nenhum foi digno de
devolver nem um centavo, e esse legislativo devolveu R$3.500.000,00 (três
milhões e quinhentos mil reais), é sinônimo de honestidade com o dinheiro
público que administramos nessa cidade, pode falar o que quiser, se alguém
um dia me chamou de ladrão, vou dizer, olha o senhor está equivocado, eu uso
até meu celular aqui na câmara, para economizar e poder levar recurso para as
ruas que vivem uma situação difícil, mas não é a cidade que o prefeito e os
vereadores vão mal, é porque a Sanepar desde 2009 esta ai, poderia
corresponder por nossa cidade e trazer mais benefício, mas não estão nem um
pouco preocupado, daqui pra frente, o calo do sapato deles vai apertar, e já
começou, que Deus abençoe a todos, até a próxima.
Com a palavra vereador Adriano: Vou iniciar agradecendo os servidores da
secretaria de infraestrutura que continua trabalhando em suas necessidades,
sabemos que as ruas estão em estado lastimável mas temos que ver que
chove a muito tempo no município e mesmo assim os funcionários estão
trabalhando para que de mais condições a nossas ruas, estive recentemente
acompanhando uma situação de um buraco que foi aberto na Rua Alfredo
Belão, a prefeitura esteve lá, acompanhou e fez um serviço em baixo de chuva,
então queria agradecer os servidores que estiveram lá, queria deixar registrado
que no próximo dia 3 dezembro, quinta feira, vai ser comemorado o dia
internacional do deficiente, data instituída pela ONU em 1988, ressalta a
importância da sensibilidade e a inclusão dos portadores de deficiência na
nossa sociedade, tenho portadores de deficiência em minha família, sei das
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dificuldades e muitas vezes até o preconceito que eles sentem na pele, então
queria ressaltar essa importância, falando disso não poderia deixar de falar do
trabalho que a APAE faz na nossa cidade, na pessoa da Andreia e entendo
meus parabéns a todos os funcionários, profissionais que ali trabalham e se
dedicam as questões dos portadores de deficiência, como eu falei, somente
aqueles que tem e que acompanham de perto, sabem das dificuldades que os
portadores tem no nosso pais e relativamente no mundo, temos vários
problemas de acessibilidade, com calçamento, então não poderia deixar de
registrar essa importância, são pessoas que precisam dos seus
representantes, do ministério público, dessa câmara legislativa, do poder
executivo e judiciário para que se façam respeitar os seus direitos de cidadãos.
Vou comentar também sobre o trabalho que a secretaria de saúde está fazendo
nessa cidade, tenho que parabenizar a todos os servidores, sabemos que a
saúde é um problema no pais e com todas as dificuldades, os servidores e
agentes de saúde vem se desdobrando para melhor atender os munícipes,
queria deixar meus parabéns aos funcionários da secretaria de saúde, não vou
me estender muito, desejo a todos uma ótima semana e uma boa noite.
Com a palavra vereador Rock: Sr. Presidente quero falar nesse momento da
iluminação pública na Vila Macedo, recebi informação e recentemente tinha me
encontrado com o secretário Girlei onde solicitamos a melhoria na iluminação
daquele bairro, não foi possível levar uma melhoria para todo o bairro mas
principalmente no itinerário de ônibus e hoje recebi informação que na Rua
Fortaleza e na Rua Cuiabá já foi feito, estão ampliando a potência das
luminárias, são mais fortes e vão levar aquelas sensação de segurança,
claridade, e na rua Maceió, Manaus e Av. Brasília na sequência será
implantado esse sistema de iluminação, então, meus agradecimentos ao
secretário Girlei por nos atender nesse quesito, mas estivemos caminhando por
todas as ruas do bairro, inclusive na Vila Militar onde visitamos alguns
comerciantes, conversamos com algumas pessoas, realmente vereador Gilmar,
compactuo com vossa senhoria, as ruas estão intransitáveis, o secretário
também tem ciência disso, nos garantiu que nos próximos dias fará a devida
manutenção, mas isso deve ser urgente, hoje apresentei mais um requerimento
da rua Jose Gilberto Egino da Costa, mas não apenas da Vila Macedo até Vila
Militar, que se estenda até a rua Antônio Alceu Zelonca que liga o nosso
município á Quatro Barras, porque naquele trechinho onde é o complexo
esportivo do nosso amigo Marildo, ali está horrível as mediações do clube de
tiro, as pessoas não conseguem transitar por ali. Parabenizo o vereador Miguel
Scrobot pelo posicionamento em relação a empresa de transporte público do
município, realmente o valor do liquido é muito grande, talvez se os
empresários reduzissem um pouco do lucro e aplicasse um pouco mais na
situação humanitária, porque chega a ser desumano pegar um ônibus de
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manhã, transitar 1 hora e 30 minutos ou 2 horas naquele sufoco em dias frios
com janelas fechadas, senhoras gravidas, senhores e senhoras idosos em pé
naquela verdadeira lata de sardinha, ganhando lucros absurdos, e quando o
morador lá da Roça Nova não pode se locomover até o centro da cidade
porque não temos uma linha de ônibus por conta da ganancia, tirem um pouco
daqui e coloque um pouco lá, Parque das Araucárias precisamos da extensão
de ônibus, extensão do ponto final da linha Guarituba por 500m, vai atender
300 famílias que hoje tem que caminhar embaixo de chuva, sol, o que é 500m
para uma empresa do porte da Viação Piraquara, dizem que a COMEC não
libera, e vamos viver eternamente com a desculpa como falou nosso
digníssimo promotor público, precisamos de uma ação emergente de extrema
necessidade, pessoas que precisam da unidade de saúde no centro de
Piraquara, não tem como, vem a pé, a cavalo, charrete, ou de sei lá que forma,
liga pro vereador Gilmar que é praticamente nascido naquela região para que
ele possa conseguir uma locomoção, ou liga para qualquer outro vereador,
então vem um cidadão, aquele que fez os vídeos e não faz ideia de um decimo
do que é nossa vida, portanto não preocupo mais com essas falasses porque
não adianta, então ficamos indignados com algumas cosias, essa da Viação
Piraquara me causa revolta e parabenizo o vereador Miguel por compactuar e
se posicionar da mesma forma que a população de Piraquara se posiciona. Sr.
Presidente, hoje estivemos estampados na tribuna dos mananciais, um dos
órgãos de divulgação mais competentes da nossa cidade, onde na próxima
sessão estarei apresentando uma moção de aplausos, importante título de
cidadão, tão importante quanto todos que aqui foram apresentados, ao
empresário Lauder, parabéns ao vereador Eugenio, parabéns ao Lauder, estive
entregando uma cópia, não sei se ele já havia recebido do jornal, mas quero
apresentar a moção de aplausos a tribuna dos mananciais e parabenizar mais
uma vez tanto ao Lauder quanto ao vereador Eugenio pela belíssimo
proposição de uma pessoa que sem dúvida é vencedora, muito obrigado,
desejo aos nobres pares uma noite abençoada, que todos nós possamos se
dirigir as nossas residências em paz, obrigado.
Com a palavra vereador Gilmar: Fico feliz que o secretario caminhou na Vila
Macedo e Militar depois de um ano de abandono nas ruas da nossa região, por
isso está chovendo tanto, porque agora ele resolveu andar nos bairros
abandonados, hora extra não falta, tem de segunda a sexta feira para
servidores e pessoas ligadas ao município, não sei como, estamos avaliando a
quantidade de hora extra que tem muito, porem tem pouco serviço na região,
que bom Rock, que o secretario foi com você, que é da base do governo
municipal, espero que ele faça, porque falta apenas 20 dias para acabar o ano
e está na hora de parar de deixar os bairros no sofrimento, é obrigação fazer
pelo menos o saibro na rua, faz parte do poder executivo, dar acessibilidade
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aos moradores que hoje não conseguem sair de suas casas, na Vila Macedo,
Militar e em outros bairros, saúde então, nem se pode falar, vai muito mal,
semana passada nas redes sociais, um senhor idoso foi levado na caçamba de
uma caminhonete na Vila Macedo e pediu atendimento na caçamba porque
não tinha ambulância para leva-lo até o 24hrs, foi atendido em cima da
caçamba, os moradores criticaram os vereadores pela falta de atendimento,
vamos avaliar, saúde de Piraquara vai bem? Posto 24hrs onde era para ser a
central de ambulâncias, onde alimentamos uma empresa privada que hoje
utiliza-se da mão de obra de servidores públicos, não sei da legalidade dessa
questão, mas fica o questionamento do atendimento, então peço publicamente
aquele morador da Vila Macedo, desculpa pela falta de atendimento que temos
na saúde de Piraquara. Ônibus é uma necessidade, concordo com todos e
acho que está na hora dessa câmara amadurecer a conversa e o diálogo,
transporte custo zero, ônibus pendular norte e integrar Piraquara, subsidiário
com recursos da prefeitura de Piraquara, igual acontece em Tijucas do Sul, os
dois circulares pagos com recursos da nossa cidade, basta enxugar a máquina,
mandar assessor embora e transformar a secretaria em diretoria, transformem
umas secretarias que nem funcionam, por exemplo, pra que precisamos de
secretário de comunicação nessa cidade? Para que? Transformem diretoria,
peguem o recurso dessas secretarias e subsidiassem o transporte gratuito para
o povo poder comprar nos comércios da nossa cidade, circular gratuitamente,
alguns vão dizer, isso não pode, mas porque pode em Tijucas do Sul, em
Londrina, será que não podemos aqui? Peguem o ICMS ecológico, injeta no
projeto e faz com que esses, com profissionais concursados, motoristas e
cobradores concursados pelo município, ônibus adquirido por nós, atenda a
necessidade dos moradores, não acho nada mais do que justo, Piraquara sofre
pela falta de investimento, sofre pela questão da agua, não podemos ter
investimento em virtude dos lençóis freáticos, várias situações, e o que nós
estamos concedendo para o povo de Piraquara? Nada, nem rua decente,
temos, basta ver a quantidade de pedidos meus e de outros vereadores, a
quantidade de propostas não atendidas, as comunidades queimando pneu em
tudo que é lugar nessa cidade, estão queimando pneu porque estão felizes
com a administração? Sai em pesquisas, 40% de satisfação, aonde? Obvio que
concentrar o cargo comissionado para ficar ligando vai subir lá em cima as
pesquisas, temos que avaliar com maturidade e trabalhar pelo povo como
temos feito nessa casa que é exemplo de trabalho pelo povo da cidade de
Piraquara, essa casa devolveu recurso, deve devolver esse ano também,
temos que consultar o financeiro, mas essa casa é um exemplo pra cidade de
Piraquara e temos que fazer com que o executivo também seja um exemplo,
atendendo as principais necessidades dos moradores, obrigado.
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Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, gostaria de
registrar a presença do nosso pré-candidato, ex-vereador Antenor Domínico,
que também vai colocar seu nome na prestação popular para a disputa da
prefeitura de Piraquara, isso é uso da democracia, junto com o elenco o précandidato Ciço que esses dias tivemos uma conversa, isso é direito
democrático de cada uma das siglas, disputa limpa e honesta, da qual cada um
pode colocar seu nome e a população de repente ver o que é melhor, claro que
o prefeito Marquinhos deveria fazer choque de gestão em alguma coisa, esse é
meu ponto de vista, mas eu não sou prefeito e sim ele é, se não é do agrado
dele fazer um choque de gestão, eu acho que alguma coisa está difícil, por
exemplo, saúde não vai endireitar, cansei de vir aqui em várias sessões, a
saúde deixa a desejar no Brasil inteiro e aqui em Piraquara, uma cidade com
100.000 habitantes, setor de ambulância afastado do atendimento do qual
fizemos projeto de lei, pedimos aos vereadores para que dessem sustentação
no Guarituba, situação diferenciada no posto de saúde 24hrs no Guarituba para
ajudar, porque a UPA tem um espaço físico muito pequeno, cabe meia dúzia de
pessoas, Piraquara é grande, a saúde é precária, não vai dar conta, mesmo
melhorando não vai dar conta, por isso acho que o prefeito poderia dar uma
pensada diferente, pegar a equipe dar uma conversada, acho que algumas
coisas poderiam ser excluídas, concordo, secretário de comunicação para que?
Por isso acho que o direito de um vereador falar, é direito de exercer o
mandato, quando o vereador Gilmar fala que o prefeito poderia bancar as vias
de ônibus, concordo também, mas ao mesmo tempo, acho que quem deveria
bancar, pelo menos cobrado, o Everaldo que é o dono da empresa, não quer
fazer, por exemplo, a empresa poderia explorar o terminal de ônibus e as vias
municipais serem gratuitas, modificar, talvez o prefeito pense nisso, porque é
duro um cidadão morar a 10km e não ter um ônibus porque o senhor Everaldo
Macedo, a moda bicho, saqueou o ônibus, que respeito esse cara que está
trilionário, tem com o contribuinte de Piraquara? Não respeita ninguém, manda
funcionário embora como se fosse bicho, ainda tem gente que vai defender ele,
esse é o gerenciamento de quem depende desses capitalistas, não vou falar o
que tenho vontade, porque me dá ânsia de vomito, olhar para cara de quem
defende essa gente, estão trilionários, não tem que fazer favor de ônibus para
igreja nenhuma, tem que fazer favor de transportar o usuário do transporte
coletivo, nós temos que morar em uma cidade digna, por isso teríamos que
fazer a diferença, está terminando o mandato do Marquinhos, tem coisa
pequena que pode ser mudada, ou vai ser o imperialismo do não? Acredito que
o Marquinhos vai mudar alguma coisa porque precisa, e ele está para
administrar crítica, o que está bom, está bom, e o que não está, temos que
discutir, cabe sim, levar até ele os problemas, e ele tem que tentar resolver, ou
então, cabe ao vereador ficar falando aqui e se juntar a comunidade, por isso
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agradeço a cada um que vem de uma forma ou de outra, vale a pena, o
Roberto do Guarituba está toda sessão conosco, qualquer hora tem que dar
uma moção de aplausos, seria só, muito obrigado a cada um que veio.
Não havendo mais vereadores inscritos, gostaria de agradecer a presença de
todos, encerrando a sessão gostaria de convidar a todos para a próxima
sessão. Para constar ____________________________________________
eu (Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.

.
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