CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 4ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 3ªsessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquára, Estado do
Paraná, no dia dezessete de março 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 Miguel Scrobot, 2º secretário vereador
Maicon Figueiredo Faria e a presença dos demais vereadores: Adriano
Cordeiro, Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luis
Cordeiro, José Eugenio Huller, Sidnei César Mamede e Valmir Soares “Rock”.
Verificada a existência de quorum 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
convidou o vereador Mamede para fazer a leitura da passagem da bíblia, que
assim o fez. O Sr. Presidente fala que a ata da sessão anterior está publicada
no Diário da Câmara e no site para conhecimento dos vereadores. A ata esta
em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários
que se levantem, a ata esta aprovada. No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor
Presidente, Josimar Froes solicita ao 1º secretario Maicon Faria para fazer a
leitura das publicações, ofícios, requerimentos, pedidos e informações e
correspondências requeridos pela mesa das quais terão encaminhamento
regimental. Lido os ofícios. Passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: O Sr.
Presidente Josimar Froes salienta que temos a honra de podermos contar com
a presença do movimento sindical do Paraná, hoje muito bem representado, e
gostaria de chamar o Sr. Edson dos Anjos, representando a Força Sindical, e
também a jornalista Jose Martins para que fiquem a vontade para usar a
tribuna, onde teremos também a participação do Conselho Municipal da Mulher
de Piraquára, representada pela professora Ana Lucia Zambão, e após o
conjunto Primo Amore, nos abrilhantando com dança Italiana. Com a palavra o
Sr. Edson que cumprimentou a todos e falou em defasa à mulher e do março
Laranja, e convidou a companheira Gilce para tomar o púlpito. Cumprimentou a
todos e falou dobre a defesa e os dados em defesa da mulher, e que Piraquára
é o segundo município no pais em que se comete crimes contra a mulher, para
que a mulher denuncie seus agressores. A força sindical quer que apenas
cumpramos as leis em vigor. E agradeceu em nome de todos os presentes. O
Sr. Presidente agradeceu a presença de toda a equipe em especial ao
Presidente do estado Sergio Butica, e que a casa esta aberta a todos, e
convida profª. Ana Lucia Zambão para usar a tribuna: que agradeceu e
cumprimentou a todos e falar sobre o trabalho em defesa da mulher e dos
trabalhos que já estão sendo feitos e que as nossas mulheres identificam seus
agressores, por isso ser o segundo colocado, por isso esta classificação, e
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estamos fazendo palestras e informando dos direitos da mulher, são vários
setores que protegem estas mulheres, e encaminha estas mulheres. É um
município que não para em prol da defesa da mulher, assim como somos
considerados a cidade com mais violência, também somos considerados como
referencia no combate a estas agressividades do direito da mulher. Agradeço a
todos e muito obrigado. O presidente agradece ao tempo dos vereadores que a
câmara cede às homenageadas, na seqüência: As meninas da melhor idade
com o Grupo Primo Amore. PASSAMOS A ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente
agradece a apresentação e presença de todos e aos sindicatos que trabalham
contra a violência da mulher e agradecendo aos vereadores por comprometer e
ceder o tempo do grande expediente da casa e pede ao vereador Eugenio para
assumir a 2ª secretaria, e o vereador Maicon assume como 1º secretario e que
faz a chamada de presença dos vereadores, constando a presença de 11
vereadores, com a falta justificada do vereador José Machado, e do vereador
Pastor Valdeci de Andrade. O Sr. Presidente solicita ao 1º secretario que faça a
leitura do processo 011/2015: com a palavra o vereador Baianinho:
cumprimentar a nobre Presidência, e os nobres vereadores,e a comunidade
presente, o assunto de hoje é uma convocação para abrir uma CPI, para
investigar os ex presidentes desta casa de leis, eu gostaria de convocar todos
os membros para quinta feira as 14:00 hs. Nesta casa de leis para discutirmos
a pauta e o inicio desta pauta de investigação dos presidentes que passaram
por esta casa de leis para eximir as todas as duvidas com o cuidado de não
prejudicar ninguém, e ver como foi gasto o dinheiro dos impostos, pois nós
economizamos R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) que foi
devolvido para a prefeitura e mais R$ 2.000.000,00 (dois milhões)
aproximadamente neste novo prédio para a construção da Câmara Municipal
de Piraquára. Esta ai a convocação oficial para os membros da comissão para
darmos inicio a isso. Obrigado presidente e srs. Vereadores. Com a palavra o
vereador Gilmar: obrigado pela palavra pela compreensão, gostaria de
parabenizar ao grupo e também as mulheres que fazem parte do programa
agentes de saúde, em nome de todas as mulheres pela luta e coragem, para
que recebam retroativo à lei assinada pela presidenta da republica, endossado
o que o Baianinho falou, temos sim que colocar em pauta e ver o que
aconteceu nesta casa de leis nos últimos anos, não muitos anos, nesta gestão
tivemos uma economia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) através da
presidência minha do Erondi e do Josimar agora, nunca na história tínhamos
conseguido segurar tantos recursos nesta cidade e devolvendo de forma
legitima através de ações publicas, então esta CPI do qual eu sou relator é de
vital importância. Ex presidentes que contrataram serviços e não executaram,
temos um grande dever e passar a limpo as presidências desta casa.muito
obrigado. Com a palavra o vereador Rock: excelentíssimo Sr. Presidente
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nobres vereadores, quero parabenizar as agentes comunitárias de saúde que
com extrema competência carregam informações para nossas casas, vai aqui
as minhas desculpas pelo atraso das comissões, estive conversando no
sindicato que representa todos os servidores públicos municipais e me causou
preocupação nós temos um problema mesmo aprovando a lei referente aos
repasses. Quero parabenizar o grupo da “menininhas” do Primo Amore. Seria
isso Sr. presidente muito obrigado. Não havendo mais inscritos damos
continuidade a ORDEM DO DIA O Sr. Presidente pede ao 1º secretario para ler
o processo 011/2015: Processo 011/2015 projeto de lei 007/2015, que assim o
fez. Com pedido de votação global projeto esta em discussão: o projeto esta
em votação, os vereadores favoráveis se mantenham sentados os contrários
que se levantem, o projeto 007/2015 aprovado em 2ª discussão. Concede o
titulo de Cidadão Honorário do Município de Piraquára o Tenente Coronel
Washington Lee Abe: O Sr. Presidente pede ao 1º secretario fez a leitura do
processo projeto 012/2015: processo 012/2015, projeto de lei 008/2015 que
assim o fez. Pedido de votação global, projeto esta em discussão: o projeto
esta em votação, os vereadores favoráveis mantenham se sentados os
contrários que se levantem, o projeto 008/2015 aprovado em 2ª discussão:
Concede o titulo de Cidadão Benemérito do Município de Piraquára ao Sr.
Capitão Marcio Antonio Machado Pereira: O Sr. Presidente pede ao 1º
secretario para fazer a leitura do processo 007/2015: processo 007/2015,
projeto de lei 003/2015 que assim o fez. O projeto esta em discussão: o projeto
esta em votação, os vereadores favoráveis mantenham se sentados os
contrários que se levantem, o projeto 003/2015 aprovado em 1ª discussão:
Iniciativa do executivo municipal: dispõe sobre institui o piso Salarial dos
profissionais e dos agentes comunitários de Saúde e dos agentes combate as
endemias do município de Piraquára, e da outras providencias. O Sr.
Presidente pede ao 1º secretario para fazer a leitura do processo 008/2015:
processo 008/2015, projeto de lei 004/2015 que assim o fez. O sr Presidente
atende ao pedido de retirada do projeto: esta em votação, os vereadores
favoráveis mantenham se sentados os contrários que se levantem, o projeto
008/2015 Iniciativa do executivo municipal: dispõe sobre a concessão de uso
de bem publico para exploração de serviço de lanchonete no terminal
rodoviário do municipal e da outras providencias. esta retirado. O Sr.
Presidente pede ao 1º secretario para fazer a leitura de mensagens: que assim
o fez.passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: com a palavra o vereador
Erondi: Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite a
todos e a todas. O vereador Mamede é especialista em dança, só que em
dança espanhola. Meus parabéns ao grupo de dança, esta homenagem às
mulheres de Piraquára, este vereador é favorável a tudo em defesa da mulher.
O aparato publico não esta preparado, o governo não da condições de trabalho
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ao policial, aos hospitais públicos, é um absurdo o que acontece, não tem
funcionário nem para fazer o B.O. isto é uma vergonha. Em todos os órgãos
públicos, que não se repita os casos de finais de semana que o homem vão
para os bares no fim de semana beber e depois volta e bate na mulher. O
governo não oferece condições de trabalho. A mídia leva todos os recursos a
Rede Globo que o diga, só não vê quem não quer. Bate se em quem não
anuncia. Se começa a anunciar para de bater e criticar. Os governos deste pais
se tornaram reféns da mídia. Boa noite a todos. Muito obrigado. Com a palavra
o vereador Baianinho: Sr. Presidente também quero contribuir com a fala do
vereador. Sou sincero em dizer aos nobres vereadores e comunidade presente,
a sua esposa esta presente. Este camarada tem que bater em homem se for
macho, mulher muita das vezes sofre calada. Nem os animais devem apanhar,
ela colocou esta lei por que estava com medo. O que o Lula fez a Dilma
enterrou. Não posso aceitar que um pai vai ao mercado com cem reais e só
trás duas sacolas com sete filhos. E isso que eu tenho para falar. Sr. Presidente
muito obrigado. Com a palavra o vereador Gilmar: É triste, “dando
continuidade a fala”, ver o Brasil enterrado em corrupção, denuncias,
enterraram a Petrobras no présal, somos chacota no exterior mas dia 12 de
abril teremos outra passeata o povo esta se rebelando e saindo as ruas
pedindo justiça. Vai faltar presídio para colocar essa gente envolvida neste
contesto. Ai vem a questão dos abandonos de nossa cidade. Não da para
esquecer o que ocorreu na Câmara Municipal com os ex Presidentes, Leonel,
Eliseu Meira, que aqui passaram e deixaram rombos também prováveis que
vão ser verificados pela CPI desta casa e outros que aqui passaram, vamos
apurar, como esta sendo feito na Petrobras, não sobra nada em 2014 foram
gastos na imprensa R$ 651.000,00 (seiscentos e cinqüenta e um mil reais), ai
não tem asfalto, não tem saúde. Que leva mais de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais) e não paga nem o almoço dos funcionários. Nosso dinheiro é
valoroso e tem de ser respeitado.nossos munícipes tem de ser bem tratados,
obrigado. Com a palavra o vereador Rock: Sr. Presidente nobres vereadores,
munícipes presente quero externar meu abraço a força sindical, a avó Carmela,
as meninas do grupo de dança e a todos os que por aqui passaram, não
importa o que acontece, , é extremamente urgente aos nossos munícipes não
podem ficar sem remédios. Quero parabenizar esta casa por que ficamos 15
anos sem a apreciação de uma única conta de ex prefeitos nesta casa, varias
presidências passaram por aqui, e esta legislatura passou por aqui com o
presidente Gilmar hoje vereador Gilmar, continuou com o vereador Erondi, e
acredito vá continuar com Vossa excelência. Aqui um pedido deste humilde
vereador, vamos colocar a próxima a população necessita urgentemente de
esclarecimentos á 14 anos tem contas aprovadas pelo tribunal de contas e não
foram apreciadas de ex prefeitos que a câmara não se fez presente.é um
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pedido que lhe faço, e que venham a próximas. A reforma do nosso mini
terminal onde passa nossa população, hoje lá ta uma “porqueira” ta complicado
transitar por ali com dignidade, responsabilizar a quem. Serei incansável temos
que ditar regras. Muito obrigado. E que Deus nos ilumine e nos proteja sempre.
Sou solicito a seus pedidos baste fazer os encaminhamentos, com a palavra o
vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade presente, acho que
no Brasil nos manifestos que vem acontecendo, já ta sendo tarde, mas agora
vai andar, e no nosso município nós fizemos uma reunião e fomos reclamar do
pronto atendimento que não é compatível com a nossa realidade, Piraquára ta
largada por 25 anos, é o ministério publico não vem de encontro com as
denuncias que os vereadores fizeram, não sei o que temos de fazer. É as
empresas de ônibus que estão ficando milionárias com o transporte coletivo, e
as coisas que estão acontecendo em Piraquára em um grau relevante, o único
governo do estado que começou uma obra com grande valor financeiro foi o
governo do Beto Richa, o nosso prefeito pegou o município endividado, mas
cabe a nós alertar onde esta o erro, fiscalizar e tentar melhorar esta cidade, o
sistema prisional não da nada para Piraquára, onde vamos tirar recurso para
arrumar a cidade em 4 anos, precisamos de dinheiro, graças ao Beto o prefeito
ta fazendo alguns asfaltos vamos ter uma reunião racional com o governador
Beto Richa e entender o ato da divergência e da democracia, vamos vencer
estas batalhas, seria só e muito obrigado a cada um que veio em nossa
sessão, e todos que estão aqui. Obrigado vereador Miguel, gostaria de
agradecer a presença dos suplentes que estão aqui, agradecendo a presença
de todos. O Sr. Presidente encerra esta sessão. Convocada a próxima para
terça feira no horário regimental. Para constar, _________________________
_____________________ eu (Luiz Antonio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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