CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 19º sessão ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
legislatur
realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, dia vinte e cinco de
junho do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da mesa executiva sob
presidência do vereador Gilmar Luís Cordeiro, vice-presidente
vice
Erondi Lopes,
Lope 1º secretário
vereador Josimar Aparecido Knupp Froes e 2º secretário vereador Valdeci de Andrade e na
presença dos demais vereadores: Adriano Rodrigo Cordeiro,
Cordeiro, Edson Manoel dos Santos
“Baianinho”,
aianinho”, Ernani Winter, José Eugênio Huller, José Machado, Maicon Figueiredo Faria,
Miguel Marçalo Brudeck Scrobot, Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares “Rock”.
ock”. Verificada a
existência de um quórum regimental com a presença de treze vereadores membros da Casa, o
senhor presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do
Regimento Interno. Após
pós convidou
co
o vereador Pastor Valdeci 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
para conhecimento dos vereadores. A ata está em
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem,
levantem a ata
está aprovada. No PEQUENO EXPEDIENTE: O 1º secretário Professor Josimar Froes fez a leitura
dos requerimentos, ofícios, pedidos de informação e correspondências recebidas pela Mesa
que terão encaminhamento regimental. Inscritos os vereadores a se pronunciar No grande
expediente os quais; Erondi Lopes, Ernani Winter, Pastor Valdeci, Adriano Cordeiro, Edson
Baianinho, Valmir Soares, José
Jos Machado, Miguel Scrobot, Mamede, Gilmar, José
Jos Eugênio e
Josimar; Ficaram acordados três minutos para cada vereador.
vereador O senhor convida o
representante do Rotary Clube Almari Ribeiro dos Santos para fazer o uso da tribuna,
tribuna tem
cinco minutos para falar, cumprimenta todos fala do crescimento do Rotary e um dos projetos
é a vacinação da poli, toda a vacina é paga pelos rotarianos e tem parceria com a secretaria de
saúde que faz a distribuição, outro projeto é a sala de fisioterapia valor doado
doado é de 40 mil reais
em aparelhos que uma sala de fisioterapia necessita, tem o projeto dia do rio e fala do projeto
de intercambio de jovens um dos projetos mais bem sucedidos,
sucedidos Piraquara completou 37
3 e pela
primeira está mandando uma menina para o México e vai ficar
ficar um ano estudando fora,
Piraquara receberá dia 15 de julho um intercambista da Turquia que ficará um ano em
Piraquara, e deixa um convite a todos para participar das reuniões que acontece nas segundassegundas
feiras as 19h00min horas na casa da amizade Francisco Leal no bairro São Cristóvão e agradece
a todos. O senhor presidente fala que como foi solicitado uma bandeira para ser levado para o
México, o presidente pede que o ver. Mamede entregue para o representante do Rotary e
parabeniza o Rotary. Fala o ver. Erondi
Er
Lopes cumprimenta todos fala de um ex-aluno
ex
que
encontrou no supermercado que atualmente trabalha na Viação Piraquara e está preocupado
porque se fala que em Piraquara tem pessoas ameaçando os funcionários
funcionários da viação Piraquara,
o ver. disse que isso é coisa de bandido,
bandido não parte da Câmara de vereadores, quando foi falado
em CPI há quinze dias, em nenhum momento está se colocando contra os funcionários da
viação Piraquara pelo contrário,
contr rio, em nenhum momento esse vereador é contra a viação
Piraquara quando se fala em CPI na qual o ver. assinou
ssinou e hoje assinou novamente,
novamente está
querendo cumprir com o papel de legislador
legi
porque o transporte público é feito dentro do
município e cabe aos vereadores
dores legislar, quem trabalha na viação o dia todo sabe do que o
vereador está falando, no horário de pico as pessoas não tem acomodação, as pessoas não
cabem dentro do ônibus, a demanda é muito grande, então precisa apurar de quem é a
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responsabilidade se é URBS que não abre novas linhas,
linhas o que não dá para continuar assim há
caso de assédio sexual dentro dos ônibus,
ônibus não culpa dos funcionários porque é impossível
controlar isso, há uma superlotação e tem uma lei municipal que diz:
diz lei nº1043 de 14 de
dezembro de 2009, “institui
institui a obrigatoriedade das empresas permissionárias ou
concessionária do serviço pú
úblico
blico e transporte coletivo do município de Piraquara para a
construção de coberturas para os pontos de ônibus da área urbana do município e dá outras
providencias” e lê o artigo 1º e agradece. Fala o ver. Ernani Winter cumprimenta todos fala da
final da sétima copa Winter
inter de futsal, agradece aos mais de quinhentos alunos que
participaram da sétima edição da copa, aos professores e coordenadores, ao assessor
parlamentar João e aos amigos que ajudaram de forma voluntaria, agradece a secretaria de
saúde que disponibilizou uma ambulância e uma enfermeira e a secretaria de cultura e esporte
que tem o funcionário Ica, agradece a Deus porque sabe o quanto é difícil lidar com
adolescente, mas foi tranquilo
ilo não houve agressão nenhuma e agradece a todos. Fala o ver.
Pastor Valdeci cumprimenta todos fala da questão do vandalismo e observa que a
comunidade esta usando um instrumento muito importante porque estão se manifestando
manif
e
dizendo o que querem e a democracia dá esse direito, a comunidade se mobiliza isso
i
é legal e
importante que a comunidade respeite,
respeite que não seja necessário que a polícia
cia precise
precis utilizar
suas forças, os vândalos precisam ser presos porque quem paga
paga a conta no final do mês somos
nós, veja a PEC 37 o povo está dizendo que não quer, que bom é assim que funciona essas
manifestações são bem vindas, a corrupção ainda impera e é preciso olhar para o país e ver
que há necessidade de habitação, melhoria do transporte, tantas coisas precisam
precisa mudar, a
questão da educação os professores não são bem remunerados e agradece. Fala o ver.
Adriano Cordeiro cumprimenta todos parabeniza os funcionários da prefeitura que se
dedicaram em ajudar as pessoas por causa da chuva, e justifica a sua falta na última sessão
que estava com problemas de saúde e diz que não abandonou o posicionamento em relação a
CPI do transporte
nsporte municipal, tendo em vista que seja uma necessidade de passar informações
a população o que realmente acontece em nossa cidade, sabemos que falta terminal
adequado, ponto de ônibus, precisa saber de quem é a responsabilidade, na realidade o intuito
de abrir uma CPI não era para prejudicar ninguém e sim para chegar uma condição melhor
para todos tendo em vista até os familiares dos funcionários da viação também utilizam
utiliza o
sistema de transporte, diz que cobra muito a melhora do transporte, mas não pode esquecer
as condições de trabalho dos motoristas e cobradores, precisa trabalhar com relação à
segurança e diz que se alguém falou em seu nome, ninguém fala em seu nome e assume
publicamente seu posicionamento,
posicionamento não falou que é contrário
rio para prejudicar funcionário
fu
nem
para mandar embora como falaram, quem falou isso é mentiroso quer esconder a verdade do
povo e não a idéia, e agradece. Fala o ver. Baianinho cumprimenta todos agradece a Deus por
estar aqui vivo depois do “pau” que levou na semana passada, agradece
gradece o prefeito, o
secretário de obras que acompanhou na ação de sexta-feira
sexta feira debaixo de chuva, e diz que não
n é
contra os funcionários da Viação
Viação Piraquara se está abrindo a CPI é para dar melhoria ao
transporte e usuários, os funcionários tem familiares que usam o transporte e tem uma
matéria que daqui a pouco vai estar no jornal, é o que os vereadores estão defendendo e os
familiares dos funcionários também,
também como disse na terça-feira
feira passada que o senhor
presidente dessa casa de leis havia pedido para abrir
abrir para que elaborasse o documento para
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que esses vereadores assinassem e um desses que assinou foi o ver. Baianinho,
Baianinho e ele me diz
que não, que bom que os funcionários estão aqui hoje para saber mais uma vez que tem
alguém hipócrita dentro dessa Câmara de vereadores, e diz se o senhor não tivesse pedido
para elaborar o documento eu pedia perdão ao senhor, mas está aqui senhor presidente na
minha mão o senhor falou ainda bem que é gravado foi ele que pediu para elaborar o
documento para a abertura CPI e se alguém tiver duvidas tem aqui na mão, o ver. diz que não
é mentiroso, nem hipócrita é vereador que tem
tem vergonha na cara, e fala que o senhor
presidente arrancou muitos aplausos na sessão passada hoje eu quero ver a atitude de cada
um aplaudiu os vereadores e agradece. Fala o ver. Rock cumprimenta
umprimenta todos fala que conhece
essa empresa a muitos anos,, que conheceu senhor Jose Simbalis um dos primeiros motorista
da Viação
iação Piraquara, e hoje também conhece
conhece muita gente que trabalha na Viação
V
tem o seu
assessor, amigos e até primos e diz que assinou sim,
sim senhor presidente, e re-assinou
re
e entrou
novamente com o pedido e deixa claro que em momento
mome
algum
m está tentando prejudicar
qualquer que seja funcionários da viação, só estão tentando resgata a qualidade do transporte
transp
a todos os moradores Piraquarenses, o senhor presidente falou na sessão passada que achava
curioso que os vereadores que pediram a abertura da CPI não estavam presentes, foi
indelicadeza da parte da vossa senhoria porque já sabia que estava com a filha
filh no médico o
meu assessor fez um ofício
cio avisando que estaria fora;
fora o senhor presidente diz que na semana
passada também estava doente e não faltou;
fal
o vereador Rock diz: mas era minha filha que
estava doente o dia que a seu filho estiver doente o senhor vai
vai entender isso e diz que fica
indignado porque o senhor colocou em dubiedade a minha palavra e está
est aqui o atestado para
que não haja dúvidas,
vidas, de qualquer forma tem varias controversias
controvers as nessa casa têm pessoas que
falam uma coisa aqui dentro e falam
fala outra lá fora, acredito que precisa ter caráter, vergonha
na cara e isso graças
raças a Deus meus pais me deram,
deram, eu espero que o senhor continue desta
forma pode ter certeza seu futuro será brilhante e agradece. Fala o ver. José Machado
cumprimenta todos agradece a presença
presença dos presidentes das associações dos bairros e fala da
CPI diz que retirou sim e não se arrepende não assinou de volta e não assina porque vieram
atropelando sem tomar conhecimento sem requerimento nenhum da CPI como que se coloca
uma CPI sem conhecimento
imento de nada, precisa ter conhecimento para poder assinar um
documento que não é da Câmara de vereadores, sendo da COMEC ou do governo do estado
ou da URBS, mesmo que nós precisamos de ônibus e a empresa compre ônibus ela não
consegue colocar e diz que não
n é contra nenhum usuário e também não é contra a CPI, a
Viação
iação Piraquara dentro da lei ela está
est certa no município de Piraquara; o ver. Baianinho pede
aparte e diz já que a empresa está
est toda certa não precisa se preocupar com a questão da CPI
vai ser apurado
rado e se a empresa não deve nada,
nada “quem
quem não deve não teme”;
teme o ver. José
Machado diz que a empresa tem 35 anos no município,
município por que que não montou a CPI antes
com os vereadores, o ver. Miguel tem 16 ou 12 anos de mandato e a empresa tem 35 anos em
Piraquara e agradece. Fala o ver. Miguel Scrobot cumprimenta todos fala que o senhor
presidente está equivocado quanto ao regimento dessa casa,
casa a comissão de CPI está assinada
hoje, oferecida
recida a presidência dessa casa seguindo o artigo 64 do regimento interno da casa de
leis e o senhor se perde com o artigo 63 desta casa e no parágrafo 2º do artigo 64 o senhor
pode ler que a comissão de inquérito,
inquérito ela mesmo elege o presidente e os relatores,
relato
quem
necessário achar indispensando
dispensando a presidencia da casa só queria deixar o senhor ciente disso e
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fala que com todo respeito ao vereador José
Jos Machado, e precisa respeitar
tar o contribuinte que
paga o salário
lário de todos nós, o usuário do transporte coletivo
coletivo e as leis vem caindo, não
querendo ser deselegante mas a lei é de 2009 quando o senhor José
Jos Machado também era
vereador e não teve atitude, eu tive atitude porque denunciei o terminal no Promotor Marco
Aurélio, os funcionários da empresa sabem que o terminal
terminal não é compatível com a cidade de
Piraquara que tem 100 mil habitantes, precisa fazer o melhor para Piraquara, sabe que não
temos ponto de ônibus, diz aqui na lei e pode entregar para quem quiser que a empresa é
obrigada a construir 5% ao mês de acordo com a secretaria de urbanismo, diz que não quer vir
fazer cavalo de guerra, vai defender os funcionários da empresa e usuários do transporte
coletivo porque é legitimidade do vereador, quem falou o contrário
rio não conhece leis e não
sabe o poder que tem, quando
uando indago palavras foi da empresa que não assume suas
responsabilidades com o município e com o contribuinte de Piraquara,, na Planta Deodoro não
tem ponto de ônibus, falta horários e é de conhecimentos de todos e fala que as vais são
benéficas para vocêss mesmos no dia de amanhã
amanh e o senhor Everaldo precisa vir na casa de lei
através dessa CPI justificar para nós porque não cumpre
cumpr as leis e por isso convidamos os
funcionários para acompanhar a CPI e pede desculpas aos funcionários. Fala o ver. Mamede
cumprimenta todos diz que não é contra a empresa de ônibus é a favor dos usuários,
usuários sua
família é usuária de ônibus, é justo ter o melhor neste município, mas precisa entender quem
é que vai fiscalizar quem vai tomar a posição no Guarituba,
Guarituba no governo Requião
Requi tinha ponto de
ônibus foi doado pelo governo e foi colocado, mas veio à empreiteira fazendo a Rua Juri
Danilenko e Betonex e retirou esses pontos de ônibus,
ônibus agora pergunta quem fiscaliza é a
empresa de ônibus ou o município, não tem um fiscal com prancheta
prancheta no terminal fiscalizando
são coisas que primeiro precisa entender melhor essa situação, não é contra ninguém,
ninguém nem a
vereador nem a comunidade nem a empresa de ônibus, só quer o melhor para a cidade,
cidade mas
precisa fazer a coisa certa e correta, tem mais de
de 1300 leis nesse município precisa olhar todos
os dias para entender o que fazer com essas leis que aparecem a todo o momento aqui, se
realmente tem futuro vamos aplicar,
aplicar não problema nenhum, e disse que ouviu na fala da
presidente Dilma o investimento na mobilidade urbana no transporte coletivo,
coletivo é um ponto
positivo, já deu o primeiro passo, na saúde e na reforma política e outros, vamos aguardar que
isso aconteça através do nosso governador através do nosso prefeito que serão os fiscais para
que isso aconteça
teça nesse investimento que vira para o transporte coletivo e diz que está com a
população, com os funcionários da garagem e com os vereadores não assinou a CPI e não vai
assinar e agradece. Fala o ver. Gilmar cumprimenta todos e fala que realmente está gravado
gr
que pediu a abertura naquele momento porque foi instigado pela mesa para que fizesse e fez
e depois os próprios membros que assinaram retiraram com grande sabedoria, porem não é
hipócrita para desviar a atenção da cidade vereador Rock, quando passei ao senhor a CPI do
seu partido o qual teve Gil Lorusso,
Lorusso prefeito dessa cidade, que até hoje o senhor membro da
comissão de finanças não deu um parecer a essa casa o que querem é tirar o foco dos exex
prefeitos dessa cidade: Gil Lorusso, João Guilherme e Gabão,
Gabã que não prestaram contas nos
últimos anos e nós temos que fazer isso, e agora quer tirar o foco,
foco cadê o relatório,
relatório vereador
pede assessoria, mas não vi fazendo relatório,
relatório nenhum questiona posicionamento da casa,
mas na hora que precisa tomar as devidas posições não tomam, não adianta ficar olhando com
ar de intimidade porque não me intimido, a verdade precisa ser dita, roubaram essa cidade no
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passado, muitos que estão aqui faziam parte de governos e agora não querem fazer a
avaliação, não querem fazer a grande prestação de contas que essa cidade merece,
merece porque,
vereador Miguel, é a única cidade da região metropolitana que não avaliou,
avaliou então vamos
colocar como metas, vamos analisar prestação de contas no recesso de julho e vamos dar
efetivamente o que a cidade
dade merece, independente precisa ter coragem de colocar a
prestação de contas e passar a limpo para essa cidade que desviado milhões de reais e agora
querem achar um culpado o transporte coletivo mas esquece
esquece que aqui diz no “inciso III da lei
de 2009” a secretaria
ecretaria municipal do urbanismo tem que dar um prazo de 90 dias da publicação
para verificar quem vai instalar as coberturas de ônibus,
ônibus por que não fizeram isso vereadores
quem estava naquele momento?
momento é fácil querer julgar a casa, querer transferir
responsabilidades,
nsabilidades, mas é fácil senhores vereadores,
vereadores nós temos que ter coragem de fazer a
avaliação da prestação de contas dessa cidade talvez lá vamos encontrar praças, parques,
academias e ruas que não foram feitas e agradece. Fala o ver. José Eugê
ênio cumprimenta
todos agradece o prefeito os secretários por estarem na batalha nesses dias de chuvas e fala
do motivo da retirada da CPI:: falta de requerimento e conhecimento, abrir uma CPI sem saber
o motivo é uma vergonha, precisa ter conhecimento, por que que hoje foi citado o artigo 64?
64
eu citei na sessão passada, veja no artigo 64 está ilegal não tem fundamento,
fundamento disse que
conversou com o senhor Everaldo a respeito da falta de ônibus,
ônibus é a URBS que não libera e
convida o presidente e todos os vereadores para
para visitar a URBS e pedir mais ônibus,
ônibus não
precisa fazer guerra em cima de uma coisa que não tem fundamento, os funcionários da
garagem têm um ótimo serviço, não se abre CPI no calor de emoções,
emoções só desgasta
desgast a todos e
qual a vantagem disso, os ônibus daqui tem
t
qualidade e agradece. Fala o ver. Josimar
cumprimenta todos e diz que a responsabilidade da viação Piraquara é muito grande devido ao
número
mero de habitantes, quem carrega verdadeiramente a Viação
iação Piraquara é o motorista,
cobrador, é o funcionário da empresa
empresa que levanta de madrugada para levar os usuários e mais
para enriquecer os bolsos dos patrões que faturam milhões, não estamos contra o funcionário
pelo contrario, a CPI é para apurar de quem é a responsabilidade,
responsabilidade é da prefeitura, da COMEC
ou da Viação porque
orque a hora de pagar a conta é o usuário,
usuário é o funcionário, o Brasil vive um novo
momento dos movimentos sociais,
sociais é o povo na rua
ua chamando a responsabilidade da classe
política, dos vereadores, a população está aqui discutindo uma causa com a casa de leis com
os vereadores que vocês elegeram isso é no mínimo sensacional, e justifica que na sessão
passada faltou e justificou perante a secretaria,
secretaria e foi lida e de maneira maldosa,
maldosa a presidência
disse: por que será que aqueles vereadores faltaram,
faltaram estavam com medo
edo de que, está aqui
senhor presidente o documento legítimo apresentando a minha falta e diz que a prestação de
contas dos prefeitos anteriores não é de responsabilidade do vereador e sim da presidência da
casa é de sua responsabilidade e foi o senhor que não colocou em votação;
votação o senhor
presidente diz o nobre vereador sabe que
q está na comissão de finanças; o vereador Josimar
volta a tribuna e diz que vai continuar falando porque o presidente faz isso com todos os
vereadores; o presidente diz que é uma prerrogativa da presidência; o vereador Josimar diz
que não, ele é vereador como os demais e foi eleito pelo voto direto e precisa respeitar os
vereadores dessa casa; o senhor presidente diz que
que nunca deixou de respeitá-los;
respeitá
o vereador
Josimar diz que o presidente
esidente nunca respeitou e sempre foi hipócrita e todos sabem disso;
disso o
presidente encerra a palavra do vereador e diz:
diz “com
com a sua hipocrisia sim o senhor é um
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grande hipócrita”. Ordem do dia.
dia Dando continuidade o 1º secretário
rio faz a chamada dos
vereadores,, constando a presença de todos. Nesse momento passou--se a leitura da
publicação. O senhor 1º secretaário
secreta rio faz a leitura do processo 054/2013 projeto de lei 050/2013
o projeto está em discussão; o projeto está
est em votação; o senhor presidente pede que os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto está
est
aprovado em primeira discussão; iniciativa do executivo municipal; Dispõe sobre: dá
d nova
redação ao §2º do artigo 1º e ao artigo 9º da lei municipal nº 1232/2013 e dá outras
providências. Terminada a ordem do dia passa as Explicações pessoais. Com a palavra
vereador Miguel diz que o pú
úblico
blico merece o respeito, quando o presidente fala que o processo
das contas do governo passado e antepassado ainda não chegou até a comissão
ssão e diz que é de
conhecimento da presidência,
presidência, que só chegou às contas do governo Gil Lorusso, e eu não tenho
nada a teme das contas que vir do ex-prefeito
ex
porque o vereador foi um dos que foi contra
barracões do Mister M. que foi construído com o dinheiro
dinheiro dos pobres e por isso não tem medo
nenhum de trazer a população para apreciar as contas,
contas para isso precisa chegar até a comissão
da qual faz parte e deixa claro,
claro as contas do ex-prefeito
prefeito Gil não são os vereadores que vão
julgar, respeita os funcionários da empresa, mas não pode deixar de exercer o papel de
vereador na cidade e não está aqui para agradar empresas,
empresas, o município está soterrado,
exemplo: a exploração de matéria prima há anos e não tem saneamento básico, não tem
esgoto tratado, no artigo 37 da constituição diz que temos que cobrar 5%, por que que não é
cobrado, e diz que está aqui há tempo
tempo e denunciou em Brasília e no Ministério Público
Pú
se não
funcionou cabe a cada um ver o informativo todas as denuncias que pode fez e seu gabinete
está aberto para qualquer anseio popular que queira fazer qualquer documento, e quando fala
da empresa é para defender cada usuário que cobra,
cobra e a crítica de algum
um funcionário é porque
alguém expressou alguma coisa contra,
contra e deixa claro que tem vários amigos que trabalham
traba
na
empresa de ônibus, diz que vai cumprir o regimento interno,
interno o ver. Eugênio
nio se perdeu no
discurso, porque está fundamentada na CPI e quem não entende de lei não adianta explicar, a
lei 1043 e a lei do artigo 64 que o senhor falou que não tem fundamentação
ntação, está ai para o
senhor lê, não adianta erguer papel e agradece. Com a palavra vereador Baianinho diz que
tem alguns vereadores que não
nã tem fundamentos, quando o vereador José Machado diz que
os vereadores não fiscalizaram,
fiscalizaram não fizeram CPI, na verdade alguns buscaram fazer alguma
coisa, outros foram negociar o “faz me rir”,, hoje essa casa de leis não funciona como no
antepassado, aquele vereador que se achar no direito da negociação do “faz me rir” essa
“marreta vai comer”,, tem alguns pode ser que é só dar um pirulito para ele e começa a chupar
e o resto que se dane, eu não estou atrás de um pirulitinho não, estou para cumprir com o
papel de vereador fiscalizar e legislar, não retirou a assinatura e assinou de volta e se for
necessário assina novamente e se tiver que se retratar a inocência da empresa,
empresa vou me
retratar sim, e diz que o ver. José
Jos Machado esteve aqui em 2009 e foi criada essa lei e o senhor
foi omisso e não fiscalizou para cumprir,
cumprir conheço o seu caráter,, mas esse discurso de trazer
traz
para dentro dessa casa um discurso que não me convenceu, e gostaria que esse povo se
revoltasse como nas outras cidades e viesse para essa casa de leis,
leis quebrarem tudo aqui, será
que iria ficar bem para os vereadores?
vereadores e diz que não é o momento de passar por uma situação
dessas, nem é o momento de ficar amaciando as costas de alguém, que a verdade apareça e a
justiça prevaleça, quer fazer justo pelos seus votos e dizer que é vereador de posição,
posição tem
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caráter e tem educação com a população,
população e agradece. Com a palavra vereador José
Jos Machado
fala que o vereador Baianinho diz que tem caráter, mas conhecimento não tem porque se fala
em 2009 não é, fui vereador em 2011 não sabe nem o que está falando, e o vereador Eugênio
Eugê
falou uma palavra bonita “qualidade
qualidade”,, a empresa de ônibus tem qualidade e é o que interessa
para a população, é só aumentar os ônibus e fica tudo certo, agradece o senhor Girlei que
estava trabalhando debaixo de chuva para recuperar ruas, a presença da polcia Militar e
agradece. Com a palavraa vereador José
Jos Eugênio diz que acha engraçado o vereador Miguel
que é veterano dessa casa, ele pensou que eu me referi ao requerimento de hoje,
hoje não, foi o da
sessão passada, o senhor é veterano dessa casa e vai tocar no nome das pessoas,
pessoas eu tenho
conhecimento de lei sim, falei na sessão que art. 64 do regimento não tinha fundamento,
fundamento pedi
a retirada, assineii e depois retirei a assinatura e não assino mais, porque o senhor tem tanto
conhecimento de lei montou outra CPI em cima do que já tem, qual é o seu conhecimento,
con
não tem fundamento essa outra que o senhor abriu, mostre seu conhecimento nessa que o
senhor abriu em cima, é fácil criticar, mas abra uma CPI legal e diz ao vereador José
Jos Machado
não vamos tremer por qualquer coisa vamos pensar na população no geral vamos pensar na
empresa e funcionários e vamos atrás da URBS reivindicar mais ônibus, somos vereadores
eleitos pelo povo e vamos defender o povo,
povo e agradece. Com a palavra vereador Pastor
Valdeci parabeniza o vereador Ernani pelo trabalho que está
est realizando
alizando e lembra “violência
gera violência” e não leva a lugar nenhum, parabeniza o Osmar junto com o prefeito
Marquinhos e os demais que ali estiveram na manifestação que é um caso aparte onde os
secretaários e prefeito vão até a comunidade e dão resposta
resposta entendendo que o município tem
interesse em ajudar e faz um apelo para não fazer mais essas manifestações de fechar a rua
até para não atrapalhar as pessoas que vão trabalhars
trabalhar e reorganize essas pessoas já que vão
reivindicar alguma
guma coisa e faz uma marcha
march e vir até a prefeitura seria melhor, sem quebradeira
sem violência, agradece a todos os presentes e pede para que não deixe de vir às sessões,
sessões cada
um pensa diferente, o importante é que a comunidade ganhe e agradece. Com a palavra
vereador Mamede fala daa retirada dos pontos de ônibus do Guarituba, a prefeitura terá que
montar uma equipe de fiscalização junto à empresa de ônibus, a URBS e COMEC estão
est
envolvidas em todo o processo, e diz que os vereadores precisam convocar uma reunião para
que possa ter umaa linha dar direção naquilo que pretendem fazer de verdade, não fazer
política, precisa mostrar para a comunidade que algo precisa mudar o vereador tem esse
conhecimento e deixa seu respeito aos funcionários e a comunidade e pede aos vereadores
para que possam
ssam estar juntos fiscalizando melhor esses órgãos que foram citados e agradece.
Com a palavra vereador Maicon cumprimenta todos parabeniza
beniza os Rotarianos da cidade, onde
vem desenvolvendo um ótimo trabalho, e diz que não é contra funcionários,
funcionários que sabe do
trabalho que fazem para a empresa, a CPI do transporte público
p blico é para investigar de que é a
competência dos pontos de ônibus, do terminal e que coloquem mais ônibus isso aumenta
empregos e não diminui como falaram,
falaram queremos melhorias a todos, diz que é favorável
fav
a CPI
e concorda
corda com o vereador Baianinho,
Baianinho quem não deve não “teme” e agradece. Com a palavra
vereador Gilmar fala que temos que cumprir com o papel da verdade e cabe a nós fazermos
todas as prerrogativas necessárias e diz que concorda com o vereador
vereador Miguel só passou
pa
uma
prestação de contas para a comissão e se possível vai passar todas nas sessões extraordinárias
extraordin
e pede a todos os vereadores para que faça em regime de urgência a analise dos pareceres
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que já estão prontos, uns aprovados e outros desaprovados,
desa
façamos a analise
ise e encaminhe ao
Ministério Público
blico não é justo que a cidade fique sem fazer a prestação de contas dos exex
prefeitos, fazendo isso estaremos sendo um marco político na cidade, é difícil,
difícil precisa ter
coragem, mas acho que não falta coragem a nenhum aqui,, precisa ter coragem de avaliar
avalia
todos os processos que chegam a essa casa, a semana passada questionei que temos uma
deficiência muito grande na área de saúde e todos são sabedores disso e diz que já está
est
terminando as solicitações das
da audiências públicas e vai passar o relatório é justamente a
saúde pública
blica da cidade de Piraquara isso é outra coisa que talvez em um futuro bem próximo
tenha que abrir CPI, o porquê de muitas pessoas morreram nessa cidade e não foram
atendidas então tem muito trabalho pela frente, talvez precise ampliar as sessões se o
regimento e lei orgânica desse município permitir, porque não vamos dar conta nos quatro
anos, esse é o papel dessa casa de leis, e diz que não assinou como presidente e não assinaria
como vereador porque já tem duas CPIs
CPI abertas e estão abrindo a terceira e quando coloca
muito alimento no prato você acaba não comendo as coisas de forma correta, e concorda com
o vereador Eugênio
nio estamos atropelando as coisas e querendo abrir uma CPI em cima da outra
sendo que a casa não tem condições técnicas para fazer a avaliação, está
est aberta às inscrições
do concurso público
blico e encerra no dia 17 de julho e será contratados mais dois juristas, mas
enquanto não tiver, vai gastar quanto com advocacia,
advocacia está fazendo
endo a solicitação para contratar
um atendimento jurídico para assessorar os vereadores, mas precisa fazer essas contratações
correta e com valores que sejam compatíveis na cidade de Piraquara,
Piraquara poderíamos sim fazer um
termo de ajuste
ste e chamar a COMEC, Câmara
Câm
e Prefeitura e chamar
hamar os vereadores para fazer
uma avaliação antes de abrir uma CPI para verificar quais os pontos necessários para
chegarmos ao meio termo e espera que façam isso no mês de julho e agradece. Com a palavra
vereador Rock fala que em três unidades de saúde da cidade será estendido o horário a partir
do mês de julho com horários das 07h00min as 20h00min serão as unidades Central, Caiçara e
Vila Macedo, a farmácia central vai funcionar de segunda a sexta das 07h30min às 19h30min
19h30
e
no sábado das 08h00min as 20h00min e isso é de grande importância para a população, e fala
do requerimento que partiu de seu gabinete,
gabinete uma reestruturação e isso já esta sendo feito no
terminal é de grande satisfação trazer essa resposta, talvez depois
depois da CPI vamos descobrir de
quem é a responsabilidade e ai começa sobrar dinheiro para outras pastas incluindo
medicamento e faz uma leitura dizendo “pode se enganar poucos por muito tempo, muitos
por pouco tempo, mas não se pode enganar todos o tempo todo”
todo” e agradece. Com a palavra
vereador Josimar pede desculpas a vossa excelência se em algum momento se excedeu, as
pessoas que vem aqui não merecem ver a Câmara numa situação de emoção exaltada o
grande objetivo do vereador é buscar soluções para os grandes problemas do município, o
povo elege e cobra e a saúde tem muito a melhorar, o prefeito Marquinhos tem se
preocupado muito com isso, mas sabemos que é difícil o hospital de Piraquara não tem serviço
de atendimento imediato para ortopedia é isso que os vereadores
ver
precisam buscar melhorias
na saúde e educação, em nenhum momento quer bater de frente com os funcionários,
funcionários a CPI
vai buscar com URBS e a COMEC, e tem a questão segurança dentro do transporte coletivo é
questão como essa que é importante colocar e tentar
entar levantar os problemas que existem na
questão que refere diretamente ao cliente da empresa Viação
iação Piraquara ao usuário aquele que
paga a tarifa, e agradece. O senhor presidente agradece a polícia
pol cia militar por estar presente e a
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todos os munícipes, convida
ida a todos para a sessão extraordinária para quinta-feira
quinta
as
15h00min. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou a sessão encerrada.
Para constar, lavrei __________________________________________________ (Ivanilda
Tupech) a presente ata.

