CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 19ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia oito 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, 1º secretario vereador Valdeci de Andrade e a presença dos demais
vereadores: Adriano Cordeiro, Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi
Lopes, Gilmar Luís Cordeiro, José Eugenio Huller, José Machado, Sidnei Cesar
Mamede e Valmir Soares “Rock”. Verificada a existência de quórum regimental
com a presença de doze vereadores membros da casa, o Sr. Presidente invoca
as benções de Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do
regimento interno. Após informou que a sessão será transmitida ao vivo pela
internet, e convidou o vereador “Mamede” para fazer a leitura da passagem da
bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo a presença de todos,
convida para fazer parte da mesa o deputado estadual Osenback e também o
promotor de justiça Marco Aurélio e fala que a ata da sessão anterior está
publicada no Diário da Câmara e no site para conhecimento dos vereadores. A
ata está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem a ata está aprovada.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
1º secretario vereador Valdeci de Andrade para fazer a leitura das publicações,
ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências recebidos
pela mesa das quais terão encaminhamento regimental. Lido os requerimentos:
O Sr. Presidente agradece a presença dos demais, e teremos o momento de
homenagem ao aniversario do 51º do Batalhão de Guarda da Policia Militar do
Paraná, e ao comando dos militares da entidade e aos soldados aqui
presentes.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador pastor
Valdeci: Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores,
autoridades nominadas, aqueles que nos acompanham pela internet nesta
noite. Sr. Presidente, gostaria de deixar nessa noite um voto de repudio a
vossa excelência, com todo respeito, porque nós estamos vendo que a
situação no nosso município está cada vez pior, elaborei 3 ou 4 projetos que
não consigo entender na cabeça de quem, que é inconstitucional,
acompanhamos diariamente todos os processos legislativos, todos eles podem
legislar tranquilamente sobre qualquer assunto, nosso regimento permite
legislar sobre qualquer assunto, independente se mandar em forma de
preposição ou não, sumula de projeto ou não, é direito adquirido, legislar sobre
projetos, independentemente de qualquer que seja, se alguém tem que decidir
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e derrubar, derruba-se no plenário, porque legalmente, tenho esse direito,
fizemos 3 ou 4 projetos importantes que mechem com a mobilidade urbana que
estamos brigando faz horas, acabamos de ver o Miguel falando que precisa de
estacionamento, as ruas não tem mais como passar de tanto carro que para de
um lado e do outro, não entendo porque nosso projeto não pode ir para frente,
porque é inconstitucional? Estou brigando faz tempo, já pedi que fosse retirado,
fiz oficio para recolocar novamente para ser votado, acho um desrespeito, na
comissão de justiça e redação, enquanto estamos a frente dessa comissão,
temos julgado a legalidade, a viabilidade, dois aspectos, a questão legal e a
política porque sabemos que ela pode perfeitamente dar sequência depende
do entendimento e depois se a casa achar que não deve, derruba, então fico
indignado com isso, porque gastamos tempo estudando, fazendo pesquisa,
indo atrás, para chegar aqui e o projeto não ser colocado para votar, estou
muito chateado, independente da justificativa que vai ser dada, eu conheço um
pouco do regimento, um pouco de lei, então eu sei o que estou falando, até
questiono muitas vezes, projetos que vão daqui para lá, e lá o jurídico diz que é
inconstitucional, hora, o que o advogado de lá sabe, e o daqui não sabe, para
dizer que é inconstitucional, com todo respeito, estou chateado, sei que hoje é
uma noite para poder celebrar, mas queria que isso fosse levado em
consideração, ou que se derrube aqui, ou que se vete lá, não tem nenhum
problema, quero meu direito de legislar, já temos pouco, então seria isso, a
princípio.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, internautas que nos acompanham nesta
noite, quero primeiro agradecer a Deus por mais uma oportunidade que ele me
concedeu de estar aqui, mais um dia, se não fosse assim, eu não estaria aqui,
eu quero nesta noite estender meu abraço a todos os presentes e também
quero dar os parabéns a todos os vereadores dessa casa de leis, a qual
também faço parte, participando da devolução de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais) devolvidos para a prefeitura, e também o novo anexo que foi
construído com dinheiro economizado desta câmara, muito se fala desse
legislativo, falam até mesmo de mim, mas quero entrar em defesa desse
legislativo, se alguém fala mal desse legislativo e desse executivo, é porque
quer estar sentado em uma cadeira dessas, mas eu gostaria que essas
pessoas quando vai fazer alguma crítica a esses vereadores, que fizesse uma
crítica construtiva, sem falsidade, sem hipocrisia e menos covardia, estou
bastante chateado com algumas falas na internet que é igual papel higiênico,
toda vez que você precisa, você pode usar ela, mas não vale para nada se
você não souber usar ela, se você não souber fazer o aproveitamento da
internet, ela serve para falar mal injustamente, como tem falado desses
vereadores, mas quero entrar em defesa, eu quero também agradecer nosso
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prefeito Marquinhos que está empenhado em relação a Rua Gerhard Von
Scheidt, a qual foi esquecida pelo governo, pelo PAC, mas o prefeito prometeu
que vai tomar as devidas providencias para arrumar aquela rua, que está um
caos, não tem como andar naquela rua do Guarituba, a qual o vereador
Mamede tem feito muitos pedidos para que seja tomada as devidas
providencias, quero aqui estender meu abraço ao nosso querido, amado
prefeito da cidade, melhor prefeito que nós já tivemos nessa cidade, a qual até
hoje não vi nenhuma, é claro que não tem outro, e não vai ter mesmo, porque
ele teve coragem de sair candidato a prefeito, ganhar a eleição e assumir a
responsabilidade da cidade, e se alguém quiser ser igual ele, saia candidato,
ganhe a eleição, e se eu estiver aqui eu vou dar os elogios, seria isso Sr.
Presidente.
Com a palavra vereador Eugenio Huller: Boa noite Sr. Presidente,
vereadores, comunidade presente, parabéns a todos que estão na sessão,
para nós é uma alegria recebe-los, venham mais vezes ver o trabalho da
câmara, estou bem contente, porque estivemos vendo vários bairros e mais
contente fiquei que dia 21 de janeiro de 2016, já está licitado as Ruas, Tenente
Antônio Cardona de Aguiar, Pedro Alvares Cabral, Araucária, Araçatuba,
Guilhermina Clipel Caio, Campo Mourão e Marechal Deodoro da Fonseca, 7
ruas que vão ser asfaltadas, na planta Araçatuba, fico feliz, porque viemos
batendo de frente, cobrando o prefeito várias vezes, não moro sozinho no
bairro, tem muita gente que mora ali, bairro merecido para fazer alguma coisa,
e como o prefeito está fazendo em vários outros bairros, então ficamos feliz
porque vai acontecer as obras, eu não agradeço ao prefeito, sempre cansei de
falar, não sou de agradecer a prefeito e nem secretario nenhum, o que temos
que fazer é cobrar, depois de fazer essa, cobrar mais para frente, estou falando
o que está aqui licitado que vai ser feito, dou os parabéns ao prefeito por estar
trabalhando honestamente, está ali mostrando pro que veio, esperamos que
faça muito mais em vários outros bairros, deixo minha fala por aqui, tenho mais
coisas nas explicações pessoais, obrigado.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite aos vereadores, presentes em
especial ao nobre professor Noel, parabéns pela presença o nobre professor
Alexandre dos Santos Ferreira, a pastora Malia, e ao pastor Tiago Ferro, em
nome de todos nossos alunos e moradores da Vila Macedo, hoje é uma noite
especial onde vamos prestar uma pequena homenagem ao clube da arvore,
projeto pequeno que não teve reconhecimento nacional, produziu 200.000
mudas de arvores dentro do Colégio Vila Macedo, sem estrutura e sem apoio
de órgão público nenhum, muito menos dessa prefeitura de Piraquara, não
poderíamos deixar de passar a limpo o nobre trabalho que a igreja sara nossa
terra, realiza na cidade de Piraquara, trabalho de evangelização dos mais
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bonitos, como todas as igrejas realizam, em especial o Alexandre e a pastora
Malia fazem em Piraquara com toda nossa juventude, reconhecendo,
resgatando e fazendo com que façam parte de uma família muito forte que é a
família sara nossa terra, então que Deus continue iluminando a cabeça de
todos que compõem está igreja e que continuem fazendo o que fazem pelo
bem e para o bem da cidade de Piraquara, para mudar a realidade da nossa
cidade. Em relação as obras, fiz centenas de pedidos, da Vila Macedo, não
fomos atendidos porque o prefeito e a secretaria são ruins, não tenho que
agradecer nada, só tenho que lamentar o abandono das ruas da Vila Macedo,
o abandono das ruas da Vila Militar, estive caminhando esses últimos dias, é
uma vergonha o descaso e o abandono que acontece na nossa região, sou
vereador de oposição, mas tem vereador da situação que compõe também, o
Rock talvez seja oposição no futuro, não sei como vai ficar, mas é uma
vergonha o que estão fazendo com o nosso bairro, fomos eleitos pela aquele
bairro e parece que é uma cratera lunar, até ônibus estão tirando das linhas
porque não há condição de trafego, então eu fico muito chateado e não tem
nada que agradecer, quando falam que vão fazer asfalto, porque não estão
fazendo na Vila Macedo? Só vamos deixar algo bem claro aqui, em uma
eleição anterior nessa cidade, dois prefeitos disputando uma eleição, a
diferença foi de 1.600 votos, entre dois prefeitos em uma das eleições
anteriores, em 2004, e pode ser justamente a diferença da Vila Macedo, vamos
ficar unidos contra o abandono e o descaso dessa cidade com a nossa região,
planta criada em 11 de marco de 1961, que não recebe investimento, recebe
favores, e não temos que receber favores porque nós pagamos impostos,
vocês elegeram dois vereadores naquele bairro, aprovamos todas as emendas
e tudo que veio nessa casa, podemos ter tido debates, mas não é justo o que
esse prefeito tem feito com nossa cidade, e o que esse secretário de obras tem
feito com nosso bairro, então fica aqui minha indignação pelo abandono que
nossa região vem recebendo, não é justo com nossos moradores, e que digam
ao prefeito que não vou me calar, vou continuar na oposição, não temos que
agradecer coisa nenhuma, executivo e vereador não fazem nada mais que a
obrigação de trabalhar pelo povo, obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Boa noite excelentíssimo Sr. Presidente
Josimar, ao cumprimenta-lo estendo meus cumprimentos aos nobres
vereadores, ao clube da arvore representado pelo nobre professor Noel, a toda
comunidade evangélica sara nossa terra, em especial ao Tico, me permita
Alexandre lhe chama-lo de Tico, a Malia sua esposa, conselheiras tutelares,
eleitas e reeleitas, alunos do Colégio Estadual Vila Macedo, conselheira tutelar
representando a Vila Macedo Luciane Faria, ao estender esses cumprimentos
aos internautas que nos assistem, quero salientar, não só faço parte da base
como defendo muito nosso bairro, vossa excelência é sabedor de quantos
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ofícios assinei, quantos ofícios acabamos compartilhando, e hoje acabei de
ouvir preposição do vereador Miguel Scrobot em relação a Vila Macedo,
concordo em algumas situações e discordo em outras, as vezes você recebe
um aplauso hoje e uma vaia amanhã, não vim procurar aplauso nesta casa,
nós estamos legislando mas é muito importante em dizer que não temos a
prerrogativa de executar obras, tivemos juntos no governo do estado liberando
recurso, fomos solidários ao executivo e aprovamos todos os projetos que
vieram para essa casa e ainda tenho esperança que a Vila Macedo será
agraciada, temos alguns projetos que vão entrar em execução, com a relação
da promessa do executivo, o contraponto é importante, oposição e situação,
apoio o que é justo e necessário, sabemos das necessidades do bairro Vila
Macedo, sabemos das necessidades do Santa Monica, Esmeralda, Vila Militar,
Roça Nova que a Viação tirou o ônibus daquela comunidade, do Itaqui, enfim,
todos os bairros tem problemas e não é diferente o nosso, mas quero acreditar
que é possível, caso não seja possível, nós tomaremos uma atitude, tenha
certeza disso. Estive hoje na rua Imbituba, criaram até uma página na internet
sobre o buraco, está resolvido o problema, onde a galeria se rompeu, mas hoje
está resolvido. Pastor Valdeci falou com grande propriedade com relação as
nossas leis, esse parlamento foi instituído para criar leis, mas as leis não são
observadas, aprovei uma lei do estacionamento, onde proíbe estacionamento
de um dos lados da via, nunca foi executado, veículos abandonados como
proposição, como lei aprovada nessa casa pelo vereador Ernani, acesso a
Santiago, acesso a Planta Deodoro, na frente da delegacia veículos
abandonados na contramão, acumulando agua, trazendo problemas de saúde
pública, como a dengue, precisamos rever os conceitos, muito obrigado,
continuo nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Zé Machado: Abro mão da palavra, a respeito do
tempo, temos bastante projeto a ser votado e mais a homenagem que temos
que apresentar a população.
Com a palavra vereador Mamede: Sr. Presidente, também sou solidário ao
tempo que temos aqui e abro mão da palavra, só quero agradecer a presença
de todos, do pastor Tiago Ferro da igreja sara nossa terra, estamos aí para
colaborar com esse tempo precioso.
Com a palavra vereador Miguel Scrobot: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente em especial nosso amigo, professor Noel representando
a comunidade escolar, também em especial o pessoal que veio da Vila Macedo
e Militar nos prestigiando, eu acredito que a população vem atrás de algo, e é
notório que quanto mais gente vendo o trabalho dos vereadores, o que é
legislar, o que é executar, e a população vem ajudando bastante com a cidade,
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muitas crianças aqui são o futuro e isso é muito importante, estava vendo o
pastor Valdeci, indignado com os projetos, situações colocadas, e não é
diferente, a indignação se torna clara, porque a malha viária do município de
Piraquara no longo dos seus cento e poucos anos, é transtornada em todos os
bairros, em especial o Sr. Ironi, ex-vereador pediu para mim fazer um
requerimento aos carros aqui perto dos prédios públicos, prefeitura, fórum, da
qual não tem onde parar, para as pessoas verem suas demandas, as ruas
Barão do Cerro Azul, Getúlio Vargas e Jose Eliseu Hipólito não há condições
de trafego, fim de semana para ônibus, para caminhão obstruindo as vias, a
malha viária fica congestionada e a população fica sem o direito de ir e vir, não
é diferente dos bairros, as vezes vou no Santa Monica e em outros bairros e
um ônibus ou caminhão para nas vias em sentido contrário, não oferece trafego
nem pro carro, nem pro pedestre, muitas vezes as calcadas obstruídas por
sujeiras ou entulhos, então precisamos fazer muito, o executivo na questão de
malha viária deve bastante, mais de 3 anos estamos pedindo, na situação dos
asfaltos quando o vereador Eugenio fala do Araçatuba e São Pedro, eu acho
que Vila Macedo próximo dos seus 50 anos, o Araçatuba é o bairro mais
idôneo, mas já precisava a muito tempo atrás e não fizeram, esse dinheiro é
bom deixar claro que a prefeitura entra com contrapartida, porque esse dinheiro
do asfalto é dinheiro do governo do estado, como muitas obras estão saindo no
município de Piraquara, é dinheiro do governo do estado, não tem a placa de
prefeitura municipal de Piraquara com recurso próprio, quando é governo do
estado, vem a plaquinha, pode estar a prefeitura municipal com o governo do
estado, isso deve ser claro, acho que é bom a presença da população, porque
nós vamos estar aqui amanhã e vamos perpetuar na cidade que gostamos, na
Vila Macedo, Militar, um nome só, para nós é tudo Piraquara e temos que
gostar da nossa cidade como essas crianças que estão aqui, termino depois
nas explicações pessoais, seria só, muito obrigado.
O Sr. Presidente passa para o MOMENTO DE HONRARIAS, com a
homenagem das nossas conselheiras, de moção de Aplauso, à Vera Lucia,
Cristiana Ramos Beler, Rosimeri Bertuci. Ao Clube da Arvore, plantando uma
idéia.os vereadores entregam aos homenageados com a foto para a
posteridade, e foi aberto o momento do pronunciamento para o prof. Noel para
os agradecimentos. Honraria a comunidade evangélica Sara Nossa Terra, onde
os vereadores entregaram as homenagens e com fotos para a posteridade. E
para o uso da palavra é convidado o pastor Tiago Ferro, para agradecer.
O Sr. Presidente passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario vereador
pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que assim o fez, estando
todos presentes. Com a ausência justificada do vereador ++++++++++++
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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 artigo
por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o
artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º está em discussão, está em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o
1º artigo está aprovado. Pedido para votação global: o pedido de votação
global está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, o pedido foi aprovado. O projeto está em
discussão: o projeto está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem. Aprovado em 2ª discussão o
projeto de lei 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 artigo
por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o
artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º está em discussão, está em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o
1º artigo está aprovado. Pedido para votação global: o pedido de votação
global está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, o pedido foi aprovado. O projeto está em
discussão: o projeto está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem. Aprovado em 2ª discussão o
projeto de lei 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
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dezembro de 2013 e dá outras providencias. Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global votação artigo por artigo 2ª discussão:
o Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O
artigo 1º está em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o 1º artigo está
aprovado. Pedido para votação global: o pedido de votação global está em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem, o pedido foi aprovado. O projeto está em discussão: o projeto está
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem. Aprovado em 2ª discussão o projeto de lei 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 artigo por artigo 2ª discussão: o Sr. Presidente solicita
ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º está em
discussão, está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados
os contrários que se levantem, o 1º artigo está aprovado. Pedido para votação
global: o pedido de votação global está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o pedido foi aprovado. O
projeto está em discussão: o projeto está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem. Aprovado em 2ª
discussão o projeto de lei 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 artigo por artigo 2ª
discussão: o Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que
assim o fez. O artigo 1º está em discussão, está em votação, os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o 1º artigo
está aprovado. Pedido para votação global: o pedido de votação global está em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem, o pedido foi aprovado. O projeto está em discussão: o projeto está
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
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se levantem. Aprovado em 2ª discussão o projeto de lei 120/2015 Institui
no município de Piraquara o dia do educador social e dá outras
providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
115/2015: que assim o fez, Processo 115/2015 projeto de lei 097/2015,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Institui o programa de
Regularização fundiária do município de Piraquara 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 097/2015 Institui o programa de Regularização fundiária do
município de Piraquara e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
137/2015: que assim o fez, Processo 137/2015 projeto de lei 115/2015,
iniciativa vereador Ernani Winter, que dispõe sobre: Denomina de Rua Monte
Sião a rua sem denominação oficial, conforme especifica 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. Projeto 115/2015 está aprovado: Denomina de Rua Monte Sião
a rua sem denominação oficial, conforme especifica e dá outras
providencias
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
144/2015: que assim o fez, Processo 144/2015 projeto de lei 122/2015,
iniciativa vereador Gilmar Luis Cordeiro, que dispõe sobre: a
obrigatoriedade da instalação de armários e guarda volumes nas agências
bancárias privadas providas de portas giratórias do município de Piraquara 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. Projeto 122/2015 está aprovado: a
obrigatoriedade da instalação de armários e guarda volumes nas agências
bancárias privadas providas de portas giratórias do município de
Piraquara e dá outras providencias
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O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
149/2015: que assim o fez, Processo 149/2015 projeto de lei 126/2015,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Revoga a lei municipal Nº
1260/2013 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. Projeto 126/2015 está aprovado: Revoga a lei
municipal Nº 1260/2013 e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
150/2015: que assim o fez, Processo 150/2015 projeto de lei 127/2015,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Revoga a lei municipal Nº
1262/2013 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. Projeto 127/2015 está aprovado: Revoga a lei
municipal Nº 1262/2013 e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
151/2015: que assim o fez, Processo 151/2015 projeto de lei 128/2015,
iniciativa vereador Josimar Froes, que dispõe sobre: Institui a escola do
legislativo da Câmara Municipal de Piraquara 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. Projeto 128/2015 está
aprovado: Institui a escola do legislativo da Câmara Municipal de
Piraquara e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
152/2015: que assim o fez, Processo 152/2015 projeto de lei 129/2015,
iniciativa vereador Erondi Lopes, que dispõe sobre: Institui o programa de
combate a pedofilia do município de Piraquara Lei Raquel Lobo Genofre.
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 1ªdiscussão Projeto
129/2015 está aprovado: Institui o programa de combate a pedofilia do
município de Piraquara lei Raquel Lobo Genofre.
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Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra o
vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente me perdoe, não poderia abrir mão
da minha palavra, tenho que agradecer pelo grande trabalho do nosso exsecretário do desenvolvimento econômico, Laudir Slompo dessa cidade, tomou
frente daquela secretaria, eu sei que muitas vezes causa algumas polemicas
no que eu falo, mas doa a quem doer, eu não tenho medo, nessa cidade não
tenho amigos, nem inimigo, mas sim compromisso com essa cidade, foi assim
que fiz o juramento nessa casa de leis, não poderia deixar de agradecer pelo
excelente trabalho que nosso secretario desenvolveu naquela secretaria, quero
também agradecer o prefeito Marquinhos que nos deu essa oportunidade, para
o PHS ficar diante de uma secretaria de grande importância, como a secretaria
do desenvolvimento econômico, quero agradecer eternamente esse prefeito
que nos deu oportunidade e o Laudir demonstrou a capacidade técnica de
conduzir uma secretaria, quando os ex-prefeitos dessa cidade tinham uma
mesa velha, duvido que se colocar ela na beira da rua, vai pegar aquela mesa,
era a única mesa que a secretaria de indústria e comercio dessa cidade, tinha,
hoje vai lá e veja quantas pessoas estão acoplados naquela secretaria, tem
que dar os parabéns a esse secretario e ainda mais a esse prefeito que nos
deu condições de tocar essa secretaria, Laudir Slompo saiu da secretaria, os
negócios dele nesse momento são mais importantes, o nobre secretario
capacitou um cidadão que tem compromisso com nossa cidade, Riba que está
diante daquela secretaria, o PHS veio para essa cidade para fazer a diferença,
junto com o prefeito dessa cidade, único prefeito de boa índole, como o nobre
vereador Gilmar frisou aqui, ele está certo, a eleição é ano que vem, vamos
disputar voto a voto, se o sucesso estiver diante da face do pai e designado
para o nobre vereador Gilmar, ele vai ter o sucesso dele, se não for, assim
alguém vai ter o sucesso dentro dessa cidade, então eu digo pro vereador,
neste momento, tem que ter bastante tranqüilidade e sabedoria para que se for
da vontade de Deus, seja feita a vontade sobre ele, em diferentes questões
partidárias, mas precisamos de uma só coisa, pensar no crescimento dessa
cidade, muitos passaram por aqui e não tiveram a hombridade de fazer algo de
melhor para a cidade com o dinheiro público, se eu estiver errado, alguém me
corrija, qual prefeito passou nessa cidade, Gabão, João Guilherme, Gil
Lorusso, e os demais, será que tiveram o cuidado que hoje esse prefeito
Marquinhos está tendo com essa cidade, a resposta não precisa dar para mim
e sim para o povo, muitas vezes as pessoas falam desse legislativo, falam do
executivo, injustamente, como disse o próprio parceiro, esse vereador está
equivocado, mas não estou equivocado, acho muito pouco para uma qualidade
de tantos processos que foram levantados, onde que hoje temos 50.000
pessoas no Guarituba, 10% tem as suas propriedades registradas em seus
nomes, 90% não tem, quantos títulos da terra prometida, foi dado para aquele

11

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ
povo? Agora, espero que esteja alguém com bastante propriedade para dar a
resposta, não para esse vereador, mas sim aos moradores do Guarituba, seria
isso, muito obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Sr. Presidente, apenas para finalizar sem
causar nenhum tipo de polemica, os títulos da terra prometida continuam sendo
distribuídos como foi agora recentemente, tem 3.600… e alguns processos no
judiciário, aqueles que se encontram no judiciário e dependem exclusivamente
do tempo do judiciário, estão sendo entregues como o vereador Eugenio
mencionou que essa semana ou semana passada foram entregues outros 20 e
alguns títulos, não tenho os números porque é de improviso e estou com a
palavra, então gostaria desse momento de continuar com a palavra, até porque
respeito é moeda de troca, mas não estou aqui polemizando ou trazendo fatos
passados, estou falando a realidade que é importante, precisamos aprovar
esse projeto para dar subsídio a justiça para regularizar outras áreas que ainda
não estão ajuizadas. Estive na Vila Militar no período da tarde, pós 17:00hrs
acompanhando a instalação de um pequeno equipamento de lazer e de saúde,
a academia ao ar livre, mas é importante para uma comunidade que não tem
nada, vemos algumas crianças brincando nesses equipamentos como se fosse
um parquinho, que a secretaria de cultura e esporte é responsável, ou é
irresponsável porque não temos nenhum, aqueles anexos aos campinhos de
futebol que cada bairro tinha 9 ou 10 campinhos, hoje foi o último dia de vossas
excelências entregarem suas emendas, apresentei uma com parceria ao
vereador Miguel e ao Zé Machado, estamos analisando a LOA que
disponibiliza, lei orçamentária anual que disponibiliza R$ 4.370.000,00 (quatro
milhões trezentos e setenta mil reais) para uma secretaria que não tem um
programa pro Guarituba ou pra Vila Macedo, não tem nada se não fosse o
MOV e o Jiu Jitsu, as questões das artes marciais que o Pintado e o Eliel
desempenha com grande desenvoltura, um departamento já resolveria aquilo,
claro que o secretario não vai permanecer nessa pasta, ele foi eleito diretor do
Colégio João Batista Vera, é lamentável que a gente continue com um
secretario até esse momento com um orçamento de mais de R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais) e não consegue fazer a manutenção de um
alambrado em um campinho onde centenas de crianças vão ao seu lazer no
final de semana, adultos também, campinhos de areia estão sem areia, barro e
terra. Vereador Ernani presenteou um fato esse final de semana onde teríamos
uma luta, ‘a mas tem a copa das águas’, quantos times participaram? Quantos
do Guarituba? R$ 4.370.000,00 (quatro milhões trezentos e setenta mil reais)
para uma secretaria, que deveria ser apenas um departamento na minha
concepção, aí dizem, ‘a você está perseguindo’, de maneira nenhuma, estou
detectando essas falhas, aula de violão, uma funcionária da prefeitura que está
tentando aprender, a 1 mês não consegue acesso porque o professor não vem,
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mas o orçamento está indo. Sr. Presidente, muito obrigado, que Deus nos
permita retornar a nossas casas com segurança, peço a Deus que nos ilumine
e proteja sempre.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, eu ia abrir mão da
palavra, mas eu soube que inclusive a comunidade que pediu um projeto em
especial, e estão nos assistindo, então eu vou passar essa resposta, Sr.
Presidente, gostaria de apelar a vossa excelência a sua boa vontade, sua
dignidade, sempre lhe respeitei e admirei, inclusive tem projetos seus ali e que
temos a plena confiança, passamos agora na comissão de justiça um projeto
seu, que nós só questionamos uma questão, mas entendemos o sentido, é
interessante esse projeto, não sou eu que vou julgar o mérito, se for mesma
cosia que a da casa, não tem nenhum problema, os próprios vereadores vão
achar se deve ou não deve aprovar, gostaria de apelar pelo bom senso a
questão da regulamentação do horário de transporte de crianças que está lá,
foi impedido desde o ano passado, os pais estão pedindo, sentamos juntos,
elaboramos juntos o horário para que os pais tivessem mais segurança para
deixar seus filhos nas portas de escolas, porque eles não conseguem fazer
isso, não conseguem estacionar, caminhão estaciona, ônibus escolares tem
dificuldades, isso está sendo cobrado, então gostaria que o senhor, gostaria de
chegar aqui, como eu sempre faço, esses dias eu lhe convidei para que tivesse
em nossa comunidade porque eu iria fazer um agradecimento, e não era pra
ser então, porque depois eu iria ter que falar uma coisa dessas, e contradiz o
que eu falei, convidei o prefeito que também não vai, eu faço o apelo, a sua
função é colocar independente, está na sua mão, vimos agora no senado a
guerra que está na questão do impeachment da Dilma, se é ou não é, o
presidente tem o poder de colocar, e ele podia simplesmente não colocar, mas
ele foi e colocou, acho que o presidente tem que ter esse companheirismo, o
que me deixa mais indignado é que nos foi pedido, sentamos juntos, não
desenvolvemos sozinhos e a questão do transporte pesado que circula nas
vias públicas dos bairros, tanto quanto o horário de carga e descarga porque
não tem isso, então gostaria que o senhor reconsiderasse isso, coloque para
votação, aqui na casa os pares vão decidir e o prefeito se quiser ele veta, se
ele vetar de volta qual o problema? Eu quero estar tranqüilo com a minha
comunidade que me pediu para fazer esse projeto, quero ver esses projetos
aqui na mesa para ser votado, quero pedir a sua gentileza, e quero continuar
lhe tendo com um bom presidente, pessoa não só imparcial mas também
independente do executivo quando for preciso, não sei o que aconteceu porque
os outros projetos continuam, agora mesmo fizemos um que insistiu alguma
coisa, então se for olhar por esse aspecto, queria deixar bem claro pro pessoal
que nos pediu esse projeto, que estou apelando hoje ao presidente da nossa
casa, que ele reconsidere e possa colocar para votação, creio que ele vai ter
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esse bom senso e vai reconsiderar, quem vai ganhar com isso é a comunidade,
quero lembrar que é muito importante o trabalho que o pessoal está fazendo na
vila, uma reivindicação antiga desde a passada, colocação das placas com o
nome da rua e o CEP que está sendo colocada agora, isso é importante, outra
coisa que quero deixar aqui, é o seguinte, quando foi para fazer o asfalto na
Vila Esmeralda, parece que algum cidadão levantou e disse que era o pai da
criança, e eu tive agora andando pelos bairros, andei na Vila Militar, Vila
Macedo, Santiago, e vi o caos que a chuva causou, as ruas estão
estraçalhadas, claro que agora está chovendo e não dá para fazer muita coisa,
mas uma coisa que chama atenção é o seguinte, quero ver se esse cidadão
agora vai se dizer o pai da criança quando já está reclamando que a rua esta
esburacada, acabaram de fazer o asfalto, não sei qual empresa que fez,
empresa sem vergonha, rua toda esburacada, quero ver se esse cidadão que
se levantou e disse ‘nós que fizemos, nos que trouxemos’ quero ver se esse
cidadão vai se levantar agora e dizer que a culpa é dos vereadores, fazem uma
porcaria no serviço, só para gente pensar também, seria isso.
Com a palavra vereador Gilmar: Vereador pastor Valdeci, já estão falando, nas
redes sociais já me cobraram que ao começarem a Av. Brasília, a
pavimentação do Esmeralda começou a esburacar todinha, não culpo os
funcionários da secretaria de obras que foram fazer aquela obra que demorou
muito para ser feita, culpo sim o engenheiro, aqueles técnicos que estavam a
frente e não souberam dosar a quantidade de material naquele solo tufo,
fizeram mais uma vez, talvez, uma obra eleitoreira como já foi feita em governo
passado naquele lugar e que está abrindo toda, não sei se esse município vai
ter capacidade para fechar os buracos que estão lá, porque ao mesmo tempo
que os buracos se abrem, colocam licitações das mais loucas, não sei se
consolidou-se ontem, a licitação teto máximo de roçada na cidade de
Piraquara, R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), e então não tem
dinheiro para fazer asfalto e fechar valeta mas tem dinheiro para pagar
empresa de roçada, será que não era mais fácil ampliarmos o convenio com a
unidade de penitenciaria e dobrarmos o número de detentos para roçar,
uniformizá-los, colocá-los para roçar a cidade de Piraquara, do que contratar
mais uma empresa terceirizada nessa cidade, não entendo algumas situações,
pregão que aconteceu, o 67/2015, registro de preço para locação de
equipamentos de som, iluminação, estrutura para eventos, decoração,
brinquedos, barracas de alimentação, para atender os eventos de Piraquara,
R$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais), licitação recente, que eventos?
Nem a festa do carneiro conseguem fazer a dois anos, tamanha
incompetência, mas tem uma empresa com R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) que venceu para locar equipamentos para festa nessa cidade, uma
vergonha, eu fico triste, é hora de repensarmos essa cidade para o futuro,
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enxugarmos a máquina pública, parece que tem mais uma licitação de locação
de carro em aberta, mais do que temos de carros locados nessa cidade, será
que não está na hora de comprar uma frota própria de veículos nessa cidade?
Secretaria de esporte como o vereador Rock falou R$ 4.300.000, secretaria de
governo, secretaria de comunicação, para que? Esses dias eles vieram
acompanhar um evento, e eu estava prestando atenção, na hora de tirarem
fotos, eles só tiram foto de quem está ligado à secretaria, só dos secretários e
do pessoal ligado à secretaria, é uma comedia essa secretaria de
comunicação, se o prefeito tivesse preocupado com a cidade, transformava
isso em uma diretoria, enxugava a maquina, esse cabide de emprego, não vejo
solução nesse governo, não vejo futuro nesse governo, está preocupado com
voto, no PROERB semana passada, quem esteve lá, viu, boa parte dos pais se
levantaram e na hora do prefeito falar, ficaram de costas para ele, isso,
pessoas e pais que estavam presentes, isso é o retorno da população, hoje a
Vila Macedo estava aqui em mais de 160 pessoas, estão insatisfeitos, agora
começaram a instalar uma academia ao ar livre na Vila Militar e não instalam
na Vila Macedo de forma simultânea, são dois bairros irmãos, falta
planejamento, cabeça, coração, falta cuidar da cidade de Piraquara, queira
Deus que esses meses passem rápidos, para que esse governo vá embora, a
gente se esqueça e fique só com o nome, obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, eu só queria
pegar um gancho quando o Valdeci falou dos pais da criança, prefeito
Marquinhos talvez fique escutando muita gente que não tem captação pública,
por exemplo, quando o Valdeci fala do pai da criança, não me interessa nem o
nome, porque o que acontece? A câmara liberou R$ 3.500.000,00 (três milhões
e quinhentos mil reais) para que fizessem ações próxima ao posto de saúde,
CMEI, escola, e no primeiro evento que tivemos em público, nem o presidente
da casa, falou, quem falou foi um rapaz da associação de moradores, da qual
eu tenho respeito, não estou falando mal desse rapaz, mas se os 13
vereadores deram R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para a
prefeitura, no dia do evento teria que no mínimo o presidente da câmara, falar,
esses asfaltos, o Marquinhos vai ter que dar uma resposta pública, porque
parte desse dinheiro foi da câmara, se o lugar foi escolhido e deixou muitas
escolas sem colocar o asfalto porque hoje tem várias escolas, se ele não
retomar esse trabalho que fez, vai ficar perdido, essa chuva de verão vai
arrebentar tudo, nem terminaram o serviço e o pai da criança, será que vai
estar lá? Eu vi o ex-prefeito sentado tomando caldo de cana, estive junto com o
vereador Gilmar, e outras pessoas, fomos lá e tiramos foto, o cara de vez de
trabalhar para o governador, estava sentado tomando caldo de cana e dizendo
para fazer a desgraça da qual foram dois mandatos desastrosos em Piraquara,
trocou uma barragem por prainha que não existe, levando a agua embora e
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não trazendo nada em troca para a população de Piraquara, o Marquinhos está
pegando doença e ele tem que expurgar isso, trabalhar com a câmara,
trabalhar com a população, eu não queria estar lá inaugurando, esses dias
reclamei para ele, e ele vai fazer a travessa da rua Antônio Esteves atrás do
San Julian, não entendo muito de obra, mas um pouco a gente entende, ali eu
acredito que dá para ir junto inaugurar porque estão fazendo bem feito, como já
teve prefeito no passado, e temos que falar mesmo, contrataram uma empresa
que o nome do rapaz se chamava Balão, e deram balão no Guarituba, no
Primavera, jogando um logra bobo para obter os votos, não quero estar junto
com prefeito nenhum, está ai a chance do Marquinhos, acho que dá para
enxugar alguma coisa, colocar algum anti-pó melhorado nos bairros, tem rua
que hoje está intransitável, parabéns ao Marquinhos quando dá o 20% de
contrapartida que é dinheiro de recurso próprio pros asfaltos que vem de
encontro com o governo do estado, 80% é empréstimo financeiro, a malha
viária como o pastor Valdeci falou, é a população de Piraquara que está
sofrendo, não tem sinalização, a cidade está mal, precisa enxugar, tira esse
secretário de comunicação, não sei de quem tira tanta foto, não vejo nada da
câmara a não ser esses que dão uma de peitudo, o Rock fala dos campinhos,
mas estão abandonados, R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), meio
ambiente R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), claro que tem a
carga do lixo, da iluminação pública, mas ainda quero dizer, a iluminação
pública rompesse com essa empresa e põe os funcionários para trabalhar,
daria para nós fazermos saneamento básico, e mais anti-pó, acredito que o
Marquinhos ainda recua em algumas situações porque ele tem vontade de
fazer mas tem que trocar o time, pelo menos o que está de ponta, seria só,
muito obrigado, boa noite a todos.
Não havendo mais vereadores inscritos, agradecendo a cada um dos
senhores, das senhoras obrigado pela presença, agradecendo a todos que nos
acompanharam pela internet, nosso acesso pela internet está aumentando
cada vez mais, milhares de pessoas acompanham pelas suas casas, pelos
seus trabalhos, muito obrigado pelo interesse em acompanhar as matérias na
casa de leis, boa noite a todos e muito obrigado. Para constar _____________
_______________________________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto)
lavrei a presente ata.
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