CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 9ª 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 oito de abril 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 2º secretario Maicon Faria e a presença dos demais vereadores:
Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Gilmar Luis Cordeiro, José Eugenio
Huller, José Machado, Sidnei César Mamede e Valmir Soares “Rock”.
Verificada a existência de quorum 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 “Baianinho” 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 requerimentos o Sr. Presidente agradece. E passamos ao
GRANDE EXPEDIENTE: É acorda o tempo de cinco minutos para as
deliberações. O Sr. Presidente chama o vereador Pastor Valdeci: Sr.
Presidente senhores vereadores, senhoras e senhores que estão nesta casa
esta noite, eu quero dizer da nossa tristeza, hoje dia da educação, o que
acontece em frente ao palácio com os educadores, como disse Nelson
Mandela, a educação é a arma mais poderosa que o se humano pode usar
para a transformação da humanidade. Os homens poderosos que tem o
conhecimento e a educação de excelência, conquista o seu espaço, sua
carreira e juraram defender, pelas causas justas e os menos favorecidos, em
função de sua sabedoria e conhecimento, são os mesmos que vem denegrir a
imagem dos nossos educadores e vem de alguma forma lhes tirar os diretos
que lhes foi adquirido. É um absurdo e nos como legisladores, não podemos
compactuar com isso. Que seria de nós sem os nossos direito, somos contra
os deputados que votam contra os professores, por culpa de uma má gestão de
seus administradores, obrigado. Com a palavra o vereador Eugenio: obrigado
Sr. Presidente, vereadores, comunidade presente, quero agradecer a Mari e a
Secretaria de Saúde, pelo esforço que ela teve com um garoto, por causa de
fio de cerol, os meus parabéns pelos poucos recursos, o prefeito esta agindo
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corretamente com a concessão da SANEPAR, e tive lá em baixo onde caia a
água do Bela Vista e do Araçatuba, o Eduardo atendeu o nosso pedido e ta
limpando tudo lá e vou cobrar mais coisas dele. Fiquei triste com um vereador
que chegou lá no UPA, e gritou no meio de todo mundo falando do mau
atendimento, tão ganhando um monte. Tem que ter jogo de cintura os
pacientes não tem que ouvir isso, o vereador tem de estar mais bem
preparado. Obrigado. Com a palavra o vereador Baianinho: Sr. Presidente,
nobres vereadores, comunidade presente, agradeço em nome de Deus por
estar aqui presente nesta tribuna. Quero dizer que o vereador Eugenio tem
uma conscientização muito grande quando fala de nossa cidade, nós vivemos
em uma cidade, onde temos um legislativo, junto com o executivo que
precisamos ter uma harmonia e respeito e democracia que se prega nesta
tribuna, na teoria, mas na pratica a uma diferença muito grande. Quero dar os
parabéns ao prefeito desta cidade, tem uma equipe qualificada e preparada
para trabalhar nessa cidade, muitos falam de nossa Secretaria da Saúde, mas
não conhecem nada que venham a desrespeitar a nossa Secretaria. Esta
secretaria veio para fazer a diferença e dar uma resposta, hoje senhores
vereadores e comunidade presente, eu confesso se eu morresse hoje já me
sentiria realizado dentro desta cidade, de ser vereador junto com o prefeito
Marquinhos. Nós levamos uma farmácia no Guarituba que atende mais de
3.200 pessoas por mês, também uma ambulância, pedida por este vereador, e
também está sendo construído uma unidade de saúde na Julio de Elenei, para
desafogar o posto Caiçara. Por isso quero agradecer por uma administração
desta, e também agradecer ao secretario de Obras o Dr. Eduardo que pintou a
rua das andorinhas em frente ao colégio e deixou uma maravilha. Que Deus
abençoe a todos. Com a palavra o vereador Zé Machado: Sr. Presidente,
vereadores, comunidade aqui presente, boa noite a todos, quero dar os
parabéns para o prefeito Marquinhos por uma assinatura importante do plano
da concessão da SANEPAR, que isso já vem rolando desde 2009, a população
sempre nos cobra das benfeitorias de Piraquára de água e esgoto. E a
SANEPAR não pode fazer sem um contrato de concessão, este é mais um
passo que o prefeito Marquinhos esta dando para resolver os problemas dos
bairros. Estamos em contagem regressiva. É lamentável o que esta
acontecendo com os professores ontem e hoje, o sofrimento, sem água sem
banheiro, espero que seja resolvido tudo da melhor maneira possível, para que
os professores não venham a perder os benefícios que irão ter no futuro, de
suas aposentadorias. E também parabéns pela saúde e pelo atendimento que
o povo piraquarense, sempre bem atendido, mesmo com dificuldade, parabéns
para toda a equipe que vem atendendo a todos. Muito obrigado a todos. Com a
palavra o vereador Rock: excelentíssimo Sr. Presidente, nobres vereadores,
aos senhores procuradores que estavam presente, à comunidade presente,
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meu sincero boa noite a toda a comunidade, não sei como iniciar esta fala,
talvez eu esteja envergonhado, temos algumas ações que beiram a
irracionalidade, o importante é o respeito. Referente a ordem de serviço para a
elaboração do plano municipal de saneamento básico das obras, quero fazer
uma correção, ainda não é com a SANEPAR. É uma empresa contratada para
a elaboração do plano que provavelmente vai levar uns seis meses para que
fique pronto, e nós já estamos a cinco anos sem o contrato de concessão para
água e esgoto, SANEPAR estatal mista, e eu volto a dizer da cúpula daquela
estatal, a mais relapsa do estado do Paraná, quero agradecer ao Valnei pelo
serviço na Vila Macedo, mas estou aguardando para fazer uma reunião e ainda
não tivemos uma resposta. Parque Nacional do Morumbi, serra do mar é uma
vergonha e está sendo invadida, esta sendo desmatada, fizemos uma denuncia
e nada. Nós fomos ameaçados e tivemos que usar força policial para nos
acompanhar, tivemos um acidente em frente ao Hospital San Julian, tenho um
requerimento para a instalação de uma rotatória que englobe as ruas, seria de
suma importância antes que venha alguém morrer ali, e algumas travessias
elevadas para evitar mortes em nossa cidade, muito obrigado. Com a palavra o
vereador professor Gilmar: boa noite a todos e a todas, munícipes presente
em especial ao meu colega de chão de escola, João Pinto, e que a consciência
de todos aqueles que estão no Centro Cívico, seja pela paz, pela amônia e
pela democracia, e que não precisemos entrar em confronto para defender os
direitos da categoria, não só dos professores mas de todo o estado do Paraná.
Eu não vejo elogiar a saúde, tem de dizer que esta faltando Neprasol nos
postos de saúde, ta faltando remédio, ta faltando médico e ta faltando consulta,
são 15.115 consultas em aberto em nossa cidade. Não se esta atendendo os
munícipes de forma correta, não vejo o que elogiar, basta entrar nas redes
sociais e ver o quanto se reclama doa saúde desta cidade. Fui eu sim quem
falou da UPA 24 horas, e falo novamente. Será que não teríamos capacidade
para fazer concurso publico e colocarmos dentro daquela unidade
concursados, médicos enfermeiros, e não uma empresa levando R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) desta cidade. Temos obras
para fazer nesta cidade e não tem dinheiro, mas o pagamento da empresa
nunca atrasa. Não parabenizo nada e assumo o que falo e o que faço, só
somos tratado bem quando eu levo, tem muitas reclamações quando o doente
vai sozinho a aquela unidade. Aquela empresa não da conta, um exame, as
pessoas esperam por dois anos, as pessoas entram em estado de falência
para daí atender, parabéns secretario, oito servidores faziam serviços de
motorista e não de acessória, com salários de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00,
cabide de emprego esta virando a nossa cidade com mais de 140 cargos
comissionados, obrigado. Com a palavra o vereador Miguel: Sr. Presidente,
vereadores, comunidade presente, não posso concordar, a administração do
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prefeito Marquinhos em obras de pavimentação asfáltica, ela vai de acordo
com o que foi deixado para Piraquára de divida, graças ao governo do Estado ,
graças ao prefeito, graças a Câmara, e graças as reivindicação do povo que a
anos vem pedindo e hoje esta acontecendo. Não posso deixar de concordar
que a saúde é difícil, a saúde com 100.000 habitantes com uma UPA, não
oferece condições para os habitantes. Talvez para 40.000 habitantes, Piraquára
é muito grande, fomos até o prefeito e pedimos para que se fizesse uma
cobertura no Guarituba, pelo menos um pronto atendimento, a saúde não esta
indo bem. Todos sabem que vamos ou em Curitiba ou no Caron, por que o
hospital nosso em certos momentos era bom, em certos momentos nos não
íamos lá. A saúde tem precariedade gigante, para acertar a saúde nos
precisaríamos de um hospital, ou uma ampliação de 60% do que temos. Temos
de ver sobre os cachorros lançados nas ruas, que ninguém quer. Obrigado.
Com a palavra o vereador Mamede: boa noite Sr, Presidente, senhores
vereadores, comunidade que se encontra presente nesta casa de leis, meu boa
noite a todos. Não vejo onde o prefeito esta tão bem assim nesta cidade, ele
esta terminando algumas coisas que já tinham começado lá atrás com o
dinheiro depositado, com alguns reajustes, com algum sacrifício, mas estamos
no terceiro ano e precisamos ver os colégios desta cidade como é que anda,
no Guarituba a praça esta acabada, nas outras cidades esta tudo bonitinho,
aqui não sei, qual a tendência de Piraquára que caminha na contra mão,
valores absurdos, mas de 100 famílias estão as escutar, temos de dar solução
o antigo prefeito resolvia o atual não resolve. Funcionários da saúde tem
atendido bem mas por outro lado a dona Eliete tem maltratado as pessoa, ela
não tem capacidade para gerenciar. Nos temos um fiscal de obras que esta 24
horas no parque das águas, tirando fotos, e passa a semana inteira lá, me
estranha muito esta paixão pela obra ali. E quero agradecer que voltou para
fazer o PAC lá no Guarituba, iniciou as obras novamente e até o final do ano
desempaca. Com a palavra o vereador Ernani: boa noite Sr. Presidente,
senhores vereadores, Comunidade aqui presente, boa noite a todos e a todas,
quero estender aos que nos acompanham pela internet, e aos componentes do
movimento Aquário Piraquára, quero estender o meu boa noite ao Jece pelo
belo trabalho realizado nesta honrosa corporação do corpo de Bombeiros do
estado do Paraná, os bombeiros colocam suas próprias vidas para que outras
vidas possam ser salvas falo isto como cidadão quero agradecer como
piraquarense ao Maicon que publicou o titulo de cidadão honorário a este
grande cidadão. Quero agradecer que nesta ultima quarta feira foi assinado a
ordem de serviço com o vereador Maicon, vereador Josimar, da unidade de
saúde do São Cristóvão, uma unidade ampla que vai atender os bairros, e o
novo empreendimento que esta sendo realizado que em alguns meses será
entregue que são 341 casas do conjunto Vista da Serra. A construtora que
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ganhou a licitação estava lá fazendo as medições. Fiquei feliz por que a
assessoria parlamentar do deputado federal Toninho da fazenda, que nos
agraciou com a emenda parlamentar de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta
mil reais) e o deputado Vanhone destinou no final do seu mandato mais R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) para Piraquára estaremos articulando eu e o
vereador Erondi para ver onde vai ser aplicado este montante. Quero me
solidarizar ´com o que esta acontecendo no centro cívico do estado do Paraná,
onde os professores levaram tiros de borracha, bomba de gás lacrimogêneo,
spray de pimenta, isto é lamentável, fica aqui o meu repudio. No dia 1º de maio
estaremos nos organizando para fazer um grande evento que é o passeio
ciclístico do dia do trabalhador, convido a todos e estaremos fazendo o sorteio
de sete bicicletas, e haverá almoço gratuito a todos que participarem. Obrigado
e boa noite a todos e todas. 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 Erondi Lopes.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
038/2015: que assim o fez, Processo 038/2015 projeto de lei 028/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
76.801,68 (setenta seis mil oitocentos e um mil e sessenta e oito centavos) e
da outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, votação global maioria simples artigo por artigo, 2ª discussão: o
Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O
artigo 1º esta em discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o 1º artigo esta
aprovado. Pedido para votação global: o pedido de votação global esta em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem,o pedido foi aprovado. O projeto esta em discussão: o projeto esta
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem, o projeto 028/2015 aprovado em 2ª discussão. Autoriza a
abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente no
valor de R$ 76.801,68 (setenta seis mil oitocentos e um mil e sessenta e oito
centavos) e da outras providencias.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
039/2015: que assim o fez. Processo 039/2015 projeto de lei 029/2015:
Iniciativa executivo municipal, dispõe sobre, autoriza a abertura de credito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 1.757,81 (um
mil setecentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e um centavos) e da outras
providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação simbólica maioria simples 2ª discussão. O projeto
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esta em discussão: O Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o artigo
1º, que assim o fez. O artigo 1º esta em discussão, esta em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o
1º artigo esta aprovado. O Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o
artigo 2º, que assim o fez. O artigo 2º esta em discussão, esta em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o
2º artigo esta aprovado. O Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o
artigo 3º, que assim o fez. Pedido para votação global: o pedido de votação
global esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem,o pedido foi aprovado. O projeto esta em discussão:
o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, o projeto de lei 029/2015 aprovado em 2ª
discussão. autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 1.757,81 (um mil setecentos e cinqüenta e
sete reais e oitenta e um centavos) e da outras providencia
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
040/2015: que assim o fez. Processo 040/2015 projeto de lei 030/2015:
Iniciativa executivo municipal, dispõe sobre, autoriza a abertura de credito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 350.000,00
(trezentos mil reais) e da outras providencias. Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global votação simbólica maioria simples 2ª
discussão. O Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que
assim o fez. O artigo 1º esta em discussão, esta em votação, os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o 1º artigo
esta aprovado. Pedido para votação global: o pedido de votação global esta em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem,o pedido foi aprovado. O projeto esta em discussão: o projeto esta
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem, o projeto de lei 030/2015 aprovado em 2ª discussão. autoriza a
abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente no
valor de R$ 350.000,00 (trezentos mil reais) e da outras providencias.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
041/2015: que assim o fez. Processo 041/2015 projeto de lei 031/2015:
Iniciativa executivo municipal, dispõe sobre, autoriza a abertura de credito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 679.442,66
(seiscentos e setenta e nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais e
sessenta e seis centavos) e da 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 esta em discussão, esta em votação, os vereadores
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favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o 1º artigo
esta aprovado. Pedido para votação global: o pedido de votação global esta em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem,o pedido foi aprovado. O projeto esta em discussão: o projeto esta
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem, o projeto de lei 031/2015 aprovado com o voto contrario do
vereador Gilmar em 2ª discussão. autoriza a abertura de credito adicional
especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 679.442,66
(seiscentos e setenta e nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais e
sessenta e seis centavos) e da outras providencia
. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
036/2015: que assim o fez. Processo 036/2015 projeto de lei do legislativo
001/2015: Iniciativa mesa executiva, dispõe sobre: referente ao convenio
07/2014 do município de Piraquára, através da secretaria municipal de
assistência social e associação de apoio a criança e adolescentes a Crica da
outras providencias.Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global, votação simbólica maioria simples 2ª discussão: O Sr.
Presidente solicita ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O
artigo 1º esta em discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o 1º artigo esta
aprovado. Pedido para votação global: o pedido de votação global esta em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem,o pedido foi aprovado. O projeto esta em discussão: o projeto esta
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem, o projeto de decreto do legislativo 001/2015: aprovado em 2ª
discussão. Referente ao convenio 07/2014 do município de Piraquára,
através da secretaria municipal de assistência social e associação de apoio
a criança e adolescentes a Crica da outras providencias.
. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
037/2015: que assim o fez. Processo 037/2015 projeto de lei do legislativo
002/2015: Iniciativa mesa executiva, dispõe sobre: referente ao convenio
08/2014 do município de Piraquára, através da secretaria municipal de
assistência social e associação de apoio a criança e adolescentes a Crica da
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 esta
em discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem, o 1º artigo esta aprovado. Pedido para
votação global: o pedido de votação global esta em votação, os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem,o pedido foi
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aprovado. O projeto esta em discussão: o projeto esta em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o
projeto de decreto do legislativo 002/2015: aprovado em 2ª discussão.
Referente ao convenio 08/2014 do município de Piraquára, através da
secretaria municipal de assistência social e associação de apoio a criança e
adolescentes a Crica da outras providencias.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
153/2014: que assim o fez. Processo 153/2014 projeto de lei do 138/2014:
iniciativa vereador Edson o Baianinho dispõe sobre: autoriza o executivo a
nominar de Maria Francelina dos Santos a unidade de saúde que será
construída na rua Jarí Lenço no Guarituba no município de Piraquára, e da
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 esta
em discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem, o 1º artigo esta aprovado. Pedido para
votação global: o pedido de votação global esta em votação, os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem,o pedido foi
aprovado. O projeto esta em discussão: o projeto esta em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o
projeto esta aprovado. projeto 138/2014: aprovado em 2ª discussão: Autoriza
o executivo a nominar de Maria Francelina dos Santos a unidade de saúde
que será construída na rua Jarí Lenço no Guarituba no município de Piraquára,
e da outras providencias.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
026/2015: que assim o fez. Processo 026/2015 projeto de lei 017/2015:
Iniciativa executivo municipal, dispõe sobre, autoriza a concessão de
subvenções e auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro de
2015 e da outras providencias Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global, votação simbólica maioria simples 1ª
discussão: O projeto esta em discussão: o projeto esta em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem. O
projeto de lei 017/2015 aprovado em 1ª discussão dispõe sobre: autoriza a
concessão de subvenções e auxílios financeiros e contribuições para o
exercício financeiro de 2015 e da outras providencias
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
013/2015: que assim o fez. Processo 013/2015 projeto de lei do 009/2015:
iniciativa vereador José Eugenio Huller dispõe sobre: obriga os cartórios
públicos do âmbito do município de Piraquára a colocar pessoal suficiente para
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atendimento ao publico a fim do tempo despendido seja efetuado em tempo
razoável: Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão
global, votação simbólica maioria simples 1ª discussão: O projeto esta em
discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem. O projeto de lei 009/2015 aprovado
em 1ª discussão dispõe sobre: obriga os cartórios públicos do âmbito do
município de Piraquára a colocar pessoal suficiente para atendimento ao
publico a fim de o tempo despendido seja efetuado em tempo razoável:
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
042/2015: que assim o fez. Processo 042/2015 projeto de lei 003/2015
iniciativa do vereador pastor Valdeci Andrade, dispõe sobre: institui o 2º
sábado de outubro de cada ano do dia municipal do acorda Piraquára: Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global, votação
simbólica maioria simples 1ª discussão: O projeto esta em discussão: o projeto
esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem. O projeto de lei 003/2015 aprovado em 1ª
discussão dispõe sobre: institui o 2º sábado de outubro de cada ano do dia
municipal do acorda Piraquára:
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo 043/2015
que assim o fez. Processo 043/2015 projeto de lei 004/2015 iniciativa mesa
executiva: dispõem sobre: o regimento interno dos vereadores mirins da
câmara municipal de Piraquára. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global, votação simbólica maioria simples 1ª
discussão: O projeto esta em discussão: o projeto esta em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem. O
projeto de lei 004/2015 aprovado em 1ª discussão. o regimento interno dos
vereadores mirins da câmara municipal de Piraquára.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
044/2015: que assim o fez. Processo 044/2015 projeto de lei 004/2015
iniciativa nessa executiva, dispõe sobre: a obrigatoriedade de uso de trajes
formais, terno e gravata durante as sessões plenárias ordinárias. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global, votação
simbólica maioria simples 1ª discussão: O projeto esta em discussão: o projeto
esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem. O projeto de lei 004/2015 reprovado em 1ª
discussão por sete votos contrários e quatro a favor. dispõe sobre: a
obrigatoriedade de uso de trajes formais, terno e gravata durante as
sessões plenárias ordinárias.
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O Sr. Presidente comunica passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: como
acordado no tempo de dois minutos. Com a palavra o vereador Mamede: Sr.
Presidente, gostaria de falar sobre o vale alimentação que esta defasado que
hoje esta em R$ 200,00 (duzentos reais), que hoje não da pra mais nada.
Gostaria de agradecer a SANEPAR, que nos mandou um oficio através do
nosso gabinete, do meu e do vereador Gilmar, onde colhemos algumas
assinaturas e pedimos a extensão da rede de esgoto lá na planta Bosque
Centenário, e que prontamente nos mandou um oficio 07/2015 sobre a
extensão da rede de esgoto com 18 novas ligações com um custo de R$ 45,74,
agradeço a SANEPAR e estarei entregando em mãos estes ofícios onde a
SANEPAR estará realizando ainda este ano a extensão da rede de esgoto, e
vamos brigar por outras localidades também. Com a palavra o vereador Zé
Machado: Sr. Presidente , Vereadores, comunidade aqui presente, vou iniciar a
minha fala sobre o dinheiro que o prefeito Marquinhos tinha em caixa, nos
vereadores fomos na SEDU e veio os R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) que
esta sendo aplicado no Bela Vista, Ipanema, Cohapar e Recanto das Águas e
mais R$ 6.000.000,00 (seis Milhões) que esta vindo ai para concluir os serviços
de Piraquára, e a UPA que esta abandonada, o motivo foi que aumentou de
900 para 1200m² com as salas de gerador o necrotério a recepção as lixeiras
por isso atrasou a UPA 24 horas, esperamos que até o 1º semestre do ano
2016, e a respeito da juventude de 16 anos que pode votar, pode matar, mas
pagar pelos seus erros não podem, ser preso não podem. Boa noite a todos e
que Deus os acompanhem até suas casas. Com a palavra o vereador Rock:
vou me ater a apenas um tema do decreto 745/2015 veio dar norte aos
condomínios de nosso município, pessoas do ramo da construção me
chamaram, ai eu aventei para que pudéssemos abrir um espaço para falarmos
com estas pessoas a respeito deste decreto, falamos com o prefeito
Marquinhos que tem um entendimento, a COMEC tem outro e o IAP, tem outro
entendimento. É importante que se unifique estes entendimentos. Temos que
solicitar uma informação ao nosso executivo. Por hora seria isso, peço a Deus
que nos ilumine e boa noite. Com a palavra o vereador Maicon: Sr.
Presidente, nobres vereadores, comunidade presente, quero iniciar minha fala
com um ato de indignação de minha parte, fico triste em saber que la em frente
ao palácio do Governo os professores que se dedicam para educar e ensinar
para que tenhamos um futuro, aqui meu ato de indignação. Que fique
registrado. A nossa cidade merece muito mais da SANEPAR. E deixo os meus
parabéns pelo trabalho do Jessé que eu propus o titulo hoje de cidadão
honorário que tem feito dentro do corpo de bombeiro você é um grande
merecedor disso, obrigado e uma boa noite. Com a palavra o vereador Gilmar:
hoje tive conhecimento de mais uma licitação vergonhosa na cidade de
Piraquára, temos contratado R$ 1.277.000,00 (um milhão duzentos e setenta e
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sete mil) em veículos, e hoje abriu mais uma licitação concluída já de R$
73.424,00 (setenta e três mil quatrocentos e vinte e quatro reais), muito carro
alugado na cidade de Piraquára e poucos investimentos nas ruas, e quando
tem é através de empréstimos, e trouxe os contratos de propaganda vários
jornais mas não tem dinheiro para pagar o piso nacional dos professores mas
tem para pagar jornais que o povo de Piraquára não lê, muito obrigado. Com a
palavra o vereador Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade presente, quero agradecer aos que votaram favorável o projeto,
quero dizer que nos estamos passando hoje é porque os antepassados que
passaram por esta casa tomassem uma postura diferente não igual, não sou
piolho para ir pela cabeça dos outros, muito obrigado e que Deus abençoe a
todos. Com a palavra o vereador Ernani: sou pessoa de uma palavra só, se eu
falar sim eu vou até o final, quero aqui agradecer com relação ao passeio
ciclístico, aos comerciantes, aos deputados que nos deram as bicicleta para
sortearmos no dia 1º de maio, muito obrigado a todos e a todas. Com a palavra
o vereador Miguel: quero dizer que me sinto a vontade e respeito cada um da
população, independente se é contra a minha pessoa ou é a favor. Piraquára
não oferece nem saúde de qualidade, nem saneamento de qualidade, para que
nos vamos vir aqui de gravata para ver os piraquarenses, clamando para que
melhore a cidade, temos de ser o que nós somos. Quem quer enfeitar pavão,
eu não vou me perder. Eu queria falar aqui sobre a 53ª festa de São Cristóvão
na igreja matriz no dia 03/05/2015, que é a festa dos motoristas. Vai ser um
domingo agradável em Piraquára. Jessé você amassou barro, desde quando
veio para cá quando piazão sempre foi o Jecé ensinando os recrutas ali no
corpo de bombeiro salva vida, Jecé você esta levando um titulo de uma cidade
querida e gostosa por este legislativo, que é de coração. Você merece. Não
havendo mais inscritos agradecemos a cada um dos senhores e senhoras, aos
convidados o nosso muito obrigado, e também aqueles que nos
acompanharam pela rede mundial de computadores a internet. Convocada a
próxima sessão para terça feira no horário regimental. Para constar
_____________________________________________________________ eu
(Luiz Antonio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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