CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 5ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 3ªsessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquára, Estado do
Paraná, no dia vinte e quatro 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, 1º
secretario Valdeci de Andrade e a presença dos demais vereadores: Adriano
Cordeiro, Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, 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
Adriano 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 Valdeci de Andrade para
fazer a leitura das publicações, ofícios, requerimentos, pedidos e informações e
correspondências requeridos pela mesa das quais terão encaminhamento
regimental. Lido os ofícios.: O Sr. Presidente Josimar Froes agradece a
presença de todos e salienta que temos a honra de podermos contar com a
presença com as agentes de saúde, que lutam pelos seus direitos, e quero
comunicar que na manhã de ontem a Câmara votou o projeto que institui o piso
salarial de vocês, e mais alem executivo retroagindo o pagamento desde o dia
18 de junho de 2014. O projeto do executivo teve votação unânime da casa. O
1º secretario fez a leitura do projeto. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario
para fazer a leitura das publicações: que assim o fez. Passamos ao GRANDE
EXPEDIENTE: O Sr. Presidente acorda o tempo de seis minutos para as
deliberações e chama o vereador Gilmar Luis Cordeiro: Boa noite aos
vereadores a comunidade presente aos munícipes, aqueles que sempre
participam das reuniões plenárias, como já comunicava e parabenizada as
agentes de saúde pela união e dedicação deste seguimento que tanto trabalha
e não tem o apoio, mas Piraquára é um pioneiro em atender esta normativa,
meus parabéns a todas. Fiz alguns pedidos de informações hoje de situações
que me causam espanto, temos vários jornalistas presente, e tem um jornalista
que trabalhou através da empresa Traid e recebeu míseros R$ 625,00
(seiscentos e vinte e cinco reais) em serviços, porem senhores e senhoras,
questionamos que não tem dinheiro nos cofres desta cidade, tem outros jornais
que receberam valores superiores a R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) em
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inserções no ano de 2014, tem um jornal 1º jornal de Colombo que nunca foi
distribuído nesta cidade, este jornal recebeu mais de R$ 28.000,00 (vinte e oito
mil reais) dos cofres publico da cidade, fazendo divulgação do que. Gastamos
mais de R$ 651.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) com publicidade no
ano de 2014, por isso que não tem dinheiro para asfalto e anti-pó, o pouco é
graças a economia desta casa. Me causa espanto é a quantidade de veículos
alugados, no valor anual de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
até Daster tem com o dinheiro de nossa cidade, daria para comprar uma frota
própria. Recursos que daria para melhorias. Veículos alugados, jornais fazendo
propaganda e sem remédio nos postos de saúde. Muito obrigado. Com a
palavra o vereador Rock: Boa noite excelentíssimo Sr. Presidente aos nobres
vereadores a comunidade presente e em especial as ACSs de nosso
município. A todos os que fazem parte da saúde da família, esta classe
merecedora. Estamos falando desta estatal mais relapsa do Paraná. A
famigerada SANEPAR a muito denunciada, pagamos muito caro pela nossa
água e pelo esgoto que esta sendo lançado no rio Iraizinho. Grande parte dos
dejetos de nossa cidade são lá jogados. Estarei no próximo domingo fazendo
uma expedição, entraremos com um grupo de amigos a partir do São Cristóvão
no rio Iraizinho e iremos mostrar a poluição até o rio Irai. Conversamos com a
secretaria de saúde referente a dispensação de medicamentos, me causa
preocupação a falta das fitinhas da glicemia que pode levar a óbito. A
população não pode esperar. Ta havendo falta de comunicação, consta na
pagina oficial da prefeitura que determinada rua esta em obras e sendo
recuperada, mas no local só uma esquina esta recuperado. Temos vários outra
situações como esta. Temos um problema grave com a nossa internet, nossa
comunicação esta muito prejudicada pois as marcações de consultas são via
on line. Muito obrigado. Com a palavra o vereador José Eugenio Huller: boa
noite Sr. Presidente senhores vereadores comunidade aqui presente, hoje
temos a presença do Sr. Albino sua esposa, Sr. Valdecir, e a todos que
apareceram nesta sessão. O pessoal da saúde, a SANEPAR a 4 anos com
muitas coisas, valetas a céu aberto, já fiz mais de 60 requerimentos. Já parou
de chover vamos ver se agora vai, 5:30 hs da manhã os bandidos estão
assaltando, quero ver se a policia esta indo nos locais pedido, o mato ta
tomando conta das ruas nos bairros. Cadê o pessoal do meio ambiente. Seria
isso, muito obrigado. Com a palavra o vereador José Machado: Sr. Presidente
vereadores comunidade aqui presente agradeço a cada um de vocês que estão
presentes nesta sessão, os terrenos baldio sujos que é um projeto meu que vai
em votação na próxima sessão, os alunos tem de desviar o mato no meio da
rua, então que doe para a população que limpe os terrenos, a SANAPAR não ta
fazendo ou a prefeitura não consegue, tem que ver o contrato, já são 3
requerimentos e o problema da Alm. Barroso não esta resolvido. Na saúde eu
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dei uma caixinha de fitinha do meu filho para dar a uma criancinha que estava
em falta no município, e ainda não tem e já faz 4 meses, o nosso abraço aos
agentes de saúde, já votamos, e parabéns ao prefeito Marquinhos que mandou
acelerar para vocês recebessem o quanto antes. E o projeto do vereador
Gilmar, que já foi lido, meus parabéns conte com meu apoio. Dia 22 foi o dia da
água a nossa maior riqueza, e hoje dia 24 dia internacional da tuberculose,
muita gente ainda sofre desta doença em nosso estado. Parabéns a todos os
presentes. Com a palavra o vereador Edson Manoel dos Santos Baianinho:
Sr. Presidente, nobres vereadores e comunidade presente, agradeço a Deus e
a todos os presentes e os agentes de saúde. Nos votamos o projeto em
respeito a vocês, e o projeto do vereador Gilmar, vai ter muita gente com dor de
barriga esta noite, eu trabalhei 12 anos para chegar até aqui nesta casa de leis,
nunca dependi de nem um prefeito para chegar ate aqui, e graças a Deus fui o
mais votado. Tem muita gente correndo atrás de um carguinho como muito
aqui.muitos que passaram por aqui viviam atrás dos negócios, quero falar da
CPI dos ex presidentes desta casa de leis esta sendo conduzidas por este
vereador, e convoco a todos os vereadores que quinta feira as 14:00 hs. Muito
obrigado. Com a palavra o vereador Miguel Scrobot: Sr. Presidente senhores
vereadores comunidade presente. Primeiramente quero falar do projeto do
vereador Gilmar, é um projeto que esta precisando em Piraquára, o prefeito
Marquinhos tem que fazer um choque de gestão e este projeto vem para
esvaziar a carroça que a coisa não esta andando, varias pastas não estão
andando, não é o vereador que esta falando eu converso com a população nos
bairro e escuto as reclamações, os asfaltos que chegam nos bairros é pouco,
ruas sem roçada com lixo a céu aberto, o vereador Roque vai trazer is vídeos
para nos vermos. O projeto do vereador Mamede para colocar um enfermeiro e
uma ambulância 24 horas. E os cachorros de rua tem que ter um destino. E o
patrolamento da cidade ta deixando a desejar. Obrigado. Com a palavra o
vereador Mamede: boa noite Sr. Presidente, nobres vereadores comunidade
presente, meu boa noite a todos, ta tudo difícil para o prefeito que nada vai,
que nada acontece, ta difícil a saúde, urbanismo, meio ambiente, em todas as
secretarias ta difícil, reclamação mato lixo tomam conta, os roçadores recebem
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em duas equipes ao mês. Duas equipes para
dar conta da cidade com 10 funcionários, esta faltando empenho. Este
vereador esta providenciando as luminárias que estão faltando no conjunto, e
R$ 170.000,00 (seno e setenta mil reais) para dar aulas de violão. Tem um Sr.
Com problema no pescoço e ninguém toma providencia para fazer uma
ressonância magnética, precisamos de solução e rápida , a rua da minha casa
nem vou falar pois sou oposição. Seria só muito obrigado. Com a palavra o
vereador Adriano Cordeiro: primeiramente boa noite a todos, quero lembrar
da concessão do serviço de lanchonete no terminal, e lembrar que no ano
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passado fizemos uma concessão da cancha reta e pelo que tive vendo nada
melhorou, ao contrario até o mato cresceu e ninguém cortou, não sou contrario,
as pessoas vão ter que dar satisfação do que esta acontecendo, notei que não
arrumaram as cercas não capinaram, não fizeram um banheiro, vamos ter que
chamar os membros da associação que nos digam o que esta acontecendo,
renda tem pois toda corrida tem churrasco tem cerveja e os recursos estão indo
para algum lugar, ver como ficou o comodato,ver as obrigações de cada um, lá
não é um espaço para fazer campanha. Os vários requerimentos estão se
acumulando, os munícipes estão ficando preocupados com as ruas
intransitáveis, e a falta de iluminação, seria isso para o momento, obrigado. O
Sr. Presidente passa para ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario para
fazer a chamada dos vereadores: todos presentes com a ausência justificada
do vereador Maicon e o vereador Erondi. O 1º secretario é solicitado para fazer
a leitura do processo 008/2015: que assim o fez, processo 008/2015 projeto
de lei nº 004/2015 iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre
concessão de uso de bem publico para exploração de serviços de
lanchonete no terminal rodoviário municipal e da outras providencias, o projeto
tem emenda que é solicitado para fazer a leitura, a concessão será contratada
por tempo limitado de 12 meses podendo ser prorrogado e não ultrapassado do
limite de 60 meses, leia-se contratada por 12 meses e não ser ultrapassado o
limite de 48 meses. A emenda esta em discussão: a emenda esta em votação,
os vereadores favoráveis mantenham se sentados os contrários que se
levantem, a emenda esta aprovada. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario
para ler o artigo 1º, que assim o fez. Por ser de conhecimento de todos é
pedido para fazer votação global. O projeto esta em discussão: o projeto esta
em votação, os vereadores favoráveis se mantenham sentados os contrários
que se levantem, o projeto 004/2015 aprovado em 2ª discussão com os votos
contrários do vereador Mamede e vereador Gilmar. Que dispõe de uso de bem
publico para exploração de lanchonete no terminal rodoviário municipal e da
outras providencias. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura
do processo 009/2015: que assim o fez. Processo 009/2015 projeto de lei
005/2015: Iniciativa executivo municipal, Por ser de conhecimento de todos é
pedido para fazer votação global. O projeto esta em discussão: o projeto esta
em votação, os vereadores favoráveis se mantenham sentados os contrários
que se levantem, o projeto 005/2015 aprovado em 2ª discussão: dispõe sobre a
revogação dos incisos 9 e 10 do artigo segundo da lei municipal de nº
1408/2014. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do
processo 015/2015: que assim o fez. Processo 015/2015 projeto de lei
006/2015: Iniciativa executivo municipal, altera o ceio da linha do inciso 2º do
parágrafo 7º do artigo 72 da lei municipal nº 960/2007 e da outras providencias
parecer favorável, 2ª discussão. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario para ler
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o artigo 1º, que assim o fez. Por ser de conhecimento de todos é pedido para
fazer votação global. O projeto esta em discussão: o projeto esta em votação,
os vereadores favoráveis se mantenham sentados os contrários que se
levantem, o projeto 006/2015 aprovado em 2ª discussão: Altera a linha C do
inciso 2º do parágrafo 7º do artigo 72 da lei municipal nº 960/2007 e da
outras providencias. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura
do processo 014/2015: que assim o fez. Processo 014/2015 projeto de lei
resolução 001/2015: Iniciativa mesa executiva, dispõe sobre, fica estabelecido
a programação financeira para exercício financeiro para 2015 e da outras
providencias. O vereador Valdeci, deixa um voto de louvor aos funcionários da
casa, pelo fato de quando veio para a comissão veio o resumo, mas toda a
informação que precisava. . Por ser de conhecimento de todos é pedido para
fazer votação global. O projeto esta em discussão: o projeto esta em votação,
os vereadores favoráveis se mantenham sentados os contrários que se
levantem, o projeto 001/2015 aprovado em 2ª discussão: Fica estabelecido a
programação financeira para exercício financeiro para 2015 e da outras
providencias. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do
processo 016/2015: que assim o fez. Processo 016/2015 projeto de lei
resolução 007/2015: Iniciativa executivo municipal, dispõe sobre, autoriza a
abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor
de R$ 245. 850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e cinqüenta
reais) e da outras providencias. O 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 1ª discussão: Autoriza a
abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente no
valor de R$ 245. 850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e
cinqüenta reais) e da outras providencias. O Sr. Presidente pede ao 1º
secretario que faça a leitura do processo 017/2015: que assim o fez. Processo
017/2015 projeto de lei resolução 008/2015: Iniciativa executivo municipal,
dispõe sobre, autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 3. 152.160,90 (três milhões cento e cinqüenta
e dois mil cento e sessenta reais e noventa centavos) e da outras providencias.
O projeto esta em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores
favoráveis se mantenham sentados os contrários que se levantem, o projeto
008/2015 aprovado em 1ª discussão: Autoriza a abertura de credito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 3.
152.160,90 (três milhões cento e cinqüenta e dois mil cento e sessenta reais e
noventa centavos) e da outras providencias: O Sr. Presidente pede ao 1º
secretario que faça a leitura do processo 018/2015: que assim o fez. Processo
018/2015 projeto de lei resolução 009/2015: Iniciativa executivo municipal,
dispõe sobre, autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento
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programa vigente no valor de R$ 1. 208.072,95 (um milhão duzentos e oito mil
e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) e da outras providencias. O
projeto esta em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis
se mantenham sentados os contrários que se levantem, o projeto 009/2015
aprovado em 1ª discussão: Autoriza a abertura de credito adicional especial
no orçamento programa vigente no valor de R$ 1. 208.072,95 (um milhão
duzentos e oito mil e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) e da
outras providencias: O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura
do processo 019/2015: que assim o fez. Processo 019/2015 projeto de lei
resolução 010/2015: Iniciativa executivo municipal, dispõe sobre, altera o
código de metas e prioridades da administração publica municipal nº
1.317/2013 alterada pela lei 1392 do plano pluri anual de 2014 a 2017 e da
outras providencias. 1ª discussão. O projeto esta em discussão: o projeto esta
em votação, os vereadores favoráveis se mantenham sentados os contrários
que se levantem, o projeto 014/2015 aprovado em 1ª discussão: Da nova
redação a lei 288/96 conforme especifica, este é o projeto 010/2015, altera o
código de metas e prioridades da administração publica municipal de nº
1317/2013 alterada pela lei 1392 do plano pluri anual de 2014 a 2017 e da
outras providencias. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura
do processo 020/2015: que assim o fez. Processo 020/2015 projeto de lei
resolução 011/2015: Iniciativa executivo municipal: O projeto esta em
discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis se mantenham
sentados os contrários que se levantem, o projeto 011/2015 aprovado em 1ª
discussão: Altera o código de metas e prioridades na administração da lei
municipal nº 1401/2014 das diretrizes orçamentárias do exercício de 2015 e da
outras providencias: O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura
do processo 023/2015: que assim o fez. Processo 023/2015 projeto de lei
resolução 014/2015: Iniciativa vereador Edson Baianinho: Dispõe sobre da
nova redação a lei 288/96 conforme especifica: O projeto esta em discussão: o
projeto esta em votação, os vereadores favoráveis se mantenham sentados os
contrários que se levantem, o projeto 014/2015 aprovado em 1ª discussão: Da
nova redação a lei 288/96 conforme especifica. O Sr. Presidente comunica
passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: como acordado no tempo de cinco
minutos. Com a palavra o vereador Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente confesso que muitas das vezes brinquei com
o nobre vereador Gilmar, quando nós pregamos moralidade, este projeto que o
prefeito trouxe aqui referente a concessão da lanchonete do terminal, isso é
uma moralidade. Tem que ter a aceitação da comunidade, hoje a Presidenta
não é aceita como a administradora de nosso pais, e os vereadores da CPI,
quero mais uma vez fazer uma convocação, para estar quinta feira analisando
as contas dos ex presidentes. Doa a quem doer, não vou amaciar ninguém.

6

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ
Que Deus abençoe a todos. Com a palavra o vereador Gilmar Cordeiro:
obrigado Baianinho pelo lançamento da minha pré candidatura, lá no
departamento da secretaria de cultura foi feito uma licitação no qual beneficia
um membro da família da diretora da cultura . este membro levou nada menos
que R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) em contratos, os carros alugados
custam R$1. 277.000,00 (um milhão duzentos e setenta e sete mil reais) por
ano. Por isso não tem dinheiro para obras nesta cidade. É isso , uma boa noite.
Com a palavra o vereador Pastor Valdeci: Sr. Presidente Senhores
vereadores, senhoras e senhores, sabemos que o prefeito tem de ter espaço
para poder trabalhar e nós temos mais de mil requerimentos e não da tempo
para fazer todos, estamos vivendo um novo tempo na cancha reta tem apostas
e é preciso ver isso, o povo tem que saber o que estamos fazendo, seria isso,
boa noite. Sr. Presidente estende o tempo regulamentar prorrogando por mais
10 minutos.Com a palavra o vereador Eugenio Huller: Sr. Presidente
vereadores, comunidade presente, quero deixar bem claro sobre a enchente
que sempre tem no Araçatuba a água vem arrebentando tudo, tem que ver os
pontos críticos, e arrumar as obras, o parque das águas é uma tartaruga, tenho
visto nos mercador famílias indo fazer compras com carros da prefeitura. Muito
obrigado. Não havendo mais inscrito encerro 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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