CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 12ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 3ªsessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquára, Estado do
Paraná, no dia dezenove de maio 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: Edson Manoel “Baianinho”,
Ernani Winter, Gilmar Luis Cordeiro, José Eugenio Huller, José Machado Valmir
Soares “Rock” e Sidnei César Mamede. 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 que 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 salienta sobre a mensagem de nº 38 onde
autoriza o chefe do poder executivo municipal a proceder a revisão dos
profissionais do magistério publico municipal nos termos da lei federal de nº
11738/2008. trata da reposição dos nossos professores. A casa esta feliz, e
agradece a grandeza do executivo.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: É acordado o tempo de três minutos
para as deliberações. O Sr. Presidente chama o vereador Pastor Valdeci: Sr.
Presidente senhores vereadores, senhoras e senhores que compõem a casa,
muito boa noite, nós queremos agradecer ao prefeito e a sua equipe pelo
atendimento ao nosso oficio 033/2015 e 034/2015, que solicitamos para que
fosse retirada os entulhos que havia em duas ruas do bairro Santa Mônica, foi
consideravelmente rápido, tenho só agradecer é raro nós agradecermos um
oficio destes a Secretaria de Obras e que possam sempre estar atendendo
nossas solicitações, hoje vamos fazer uma homenagem ao Leandro e a sua
turma de teatro, vejo que quando fazemos isso estamos incentivado essa
turma a darem continuidade nesse trabalho que esta contribuindo as pessoas
que precisam de uma diversão, é bom quando alguem se voluntária a fazer
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algo que da certo, é um tempo em que esses jovens vão estar fora do caminho
do mal, estarão ocupados, então fica aqui meus parabéns a essa turma, é isso.
Com a palavra o vereador Gilmar: Boa noite a todos e a todas, os que estão
presentes e também em suas residências, começamos a nossa fala em relação
a todo o contexto de abandono que se encontram os bairros de Piraquara, Vila
Macedo, vila Militar, Vila Fuck, Guarituba pequeno, um total abandono da
cidade, embora tenhamos montanhas de saibro sendo colocado na cidade e
talvez a gerencia dessa pasta não tenha a capacidade para estar
administrando esses serviços. O nosso município tem o compromisso moral
com professores e funcionários, porque gastamos anualmente com cargos
comissionados cerca de R$ 5.124.000,00 (cinco milhões cento e vinte e quatro
mil reais) com 122 servidores, locação de veículos cerca de R$ 1.277.000,00
(um milhão e duzentos e setenta e sete mil reais) por ano, UPA 24 horas cerca
de R$ 2.336.000,00 (dois milhões trezentos e trinta e seis mil reais) por ano,
locação de moveis cerca de R$1.616.000,00 (um milhão e seiscentos e
dezesseis mil reais) por ano, empresa de publicidade R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais) por ano, Fabro e Gomes R$169.000,00 (cento e
secenta e nove mil reais), gastos com cortinas e divisórias que foram feitas pela
prefeitura de Piraquara R$ 595.000,00 (quinhentos e noventa e cinco mil reais)
por ano, empresa de informática R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil
reais), locação de caminhões, maquinas e equipamentos R$ 5.188.000,00
(cinco milhões cento e oitenta mil reais), serviços gráficos alem dos que são
contratados por terceirizadas R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), e
impressão de jornal e outras instituições R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil),
isso nos da uma despesa de R$19.308.000,00 (dezenove milhões trezentos e
oito mil reais) por ano, então tem que cumprir com as suas obrigações. Tem
que fazer ao menos o básico para servir os servidores, Obrigado.
Com a palavra o vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, quero agradecer primeiramente a Deus por
mais um dia aqui e em segundo todos os presentes, Sr. Presidente confesso ao
senhor e todos presentes que diante destes gastos que estão tendo na cidade
para mim é uma honra ser vereador dessa cidade. Diante de todos esses
gastos, não podemos esquecer que mais uma prova esta nessa mensagem
que chegou para esse poder legislativo, votar a reposição salarial do servidor e
os 13,1% que o prefeito esta honrando, não vejo nenhuma preocupação com o
que o prefeito esta gastando, porque como foi mencionado, muitos municípios
não estão pagando os 13,1%, o prefeito vai pagar os professores, então podese gastar, tem que se gastar com responsabilidade, mas ela é do poder
executivo de repassar os 13,1% dos professores, não digo gastar como os
antepassados faziam, era jogar dinheiro no ralo, mas gastar de uma forma
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inteligente é preciso, gostaria de dizer que como esta sendo dado aumento
para o servidor publico essa casa também vai ter aumento para o servidor dela,
a lei manda e quem tem juízo obedece. Então não vejo o porque das questões
dos gastos, e os professores tem que receber, porque são eles que sofrem
para educar nossos filhos em dentro do colégio. Não gostaria que os
professores batessem palmas para essa casa de lei, mas sim para eles
mesmos, pois são eles os merecedores, eles que lutaram, foram atrás, eles
que buscaram, isso sim merece palmas. Obrigado Sr. Presidente.
Com a palavra o vereador Rock: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade presente, servidores, agradeço a todos em especial aos
professores, aos servidores do quadro geral. Fiz aquela referencia no momento
passado, apenas porque acabei de participar da assembléia geral a qual
aceitou a proposta do executivo onde o quadro geral dos servidores públicos
de Piraquara recebera 8.34%, quero dar os parabéns ao prefeito Marquinhos
por estar cumprindo com aquilo que a lei determina, até porque municípios
como a nossa cidade vizinha esta oferecendo 7% ao servidor do quadro geral,
tenho que parabenizar muito mais a união, a garra com que esses servidores,
tanto do quadro dos professores quanto do quadro geral desenvolveram ao
longo desses últimos dias, onde a associação através da Silvia e da Ana não
mediram esforços e foram até as ultimas conseqüências para conquistar o
direito que é da categoria, então meus parabéns a esse grupo de pessoas que
participaram da campanha vitoriosa e aqui não precisaremos de cachorros,
pois conquistamos com dignidade o que é de direito, cabe ressaltar ainda, e
quero agradecer ao Felipe pela colaboração, que nos estamos dentro do limite
providencial com todos esses aumentos, com todos esses gastos nos estamos
em um numero menor que 51.3% da arrecadação anual, com gasto de folha de
pagamento, então tem que parabenizar o gestor que esta com
responsabilidade, não estamos sofrendo nenhuma ameaça externa de
intervenção nesse quesito, com relação aos nossos processos que votaremos
na seqüência, quero parabenizar ao presidente e agradecer ao prefeito por
finalmente voltarmos a questão dos honorários de sucumbência. Esta presente
nossa procuradora Dra. Mônica e Dr. Evandro que representam todos os
procuradores do município, eu fiquei chateado em um determinado momento,
mas acabei entendendo que depois de muita luta isso volta a luz e nós
teremos a possibilidade de resolver de uma vez por todas. Então ficamos
agradecidos pela presença dos procuradores e feliz que finalmente será
resolvido, tivemos ainda na sexta feira uma reunião com o prefeito e os
construtores da nossa cidade. Se não bastasse a movimentação financeira
com a consulta amarela, com o ITBI, com os IPTUs que geram isso, trazemos
muitos empregos para nossa cidade e varias famílias se alimentam com esses
empregos, como pedreiro, pintor, azulejista. O movimento da nossa cidade
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cresceu absurdamente, os nossos imóveis valorizaram, a cidade ta inchando,
já são 102 mil habitantes pelo IBGE, obrigado.
Com a palavra o vereador Mamede: Passo a palavra
Com a palavra o vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores e comunidade
presente eu acho que aqui é o debate, por isso, eu acho que o dialogo é o
melhor caminho, mas tem que ser claro que a batalha de aumento ou
reposição dos professores em especial, quem fez acontecer não foi só o
prefeito, foi o sindicato através da Silvia, da Ana Lucia, da comunidade escolar,
do Adriano que é da comissão de educação não se curvou em ajudar, porque
por poucos dias poderia ter tido ate um confronto entre os professores, o
prefeito e até a câmara, porque nós há 10 dias, não sabíamos qual seria o
índice de aumento, a Ana Lucia tem prioridade nessa parte, por isso todo
mundo ganhou, eu acho que até outro dia já veio aqui, grande parte desse
aumento foi as receitas que vieram de ultima hora para que o Marquinhos
pudesse cumprir, mesmo o Rock falou que ainda tem limite, qualquer gestor da
maquina publica vai trabalhar dentro de uma margem para não sofrer seqüelas,
como é fácil você abrir conta, comprar tudo e depois não conseguir pagar,
então a prudência é o melhor caminho, hoje quero dar o parabéns a todos,pena
que grande parte das pessoas não participem, mas 30% das pessoas estavam
apresente, e a classe geral vai levar 8,34% para todo mundo, inclusive da
câmara, o presidente vai fazer um esforço. Acho que o esforço do sindicato, da
Ana Lucia, as conversas com o prefeito, com os professores e com a câmara
isso que enriquece o processo. Obrigado.
Com a palavra o vereador Adriano: Boa noite Sr. Presidente e nobres
vereadores. Os servidores do quadro geral presentes, aos professores
presentes aqui, a semana passada foi muito trabalhosa, para chegarmos ao
pagamento dos 13.1%, sabemos que é uma lei federal, mas como foi dito
vizinhos não estão cumprindo e nem o 8.34% foi pago aos servidores, também
não esta sendo cumprido pelos outros municípios, então o prefeito marquinhos
esta de parabéns, embora seja sua obrigação ele poderia fazer igual seus
municípios vizinhos e não pagar também ou fazer uma proposta menor, esta de
parabéns também os professores, na sexta feira eu aproveitei para agradecer a
oportunidade de trabalhar com vocês, ver como a classe de vocês é unida e
sempre lutando por uma educação de qualidade, porque como falei em outras
vezes, a educação é a base de tudo, então novamente eu queria agradecer a
oportunidade, gostaria de pegar um pouco da fala do professor Gilmar com
relação as estradas que realmente estamos com algumas dificuldades
principalmente na área rural, temos algumas que estão intransitáveis, como a
Rua Nova Tirol, todas as do bairro Santa Maria, então precisamos
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urgentemente, os produtores estão tendo dificuldades para esgotar sua
produção, no facebook os moradores estão fazendo seus protestos e com
direitos de fazer, pois eles são pagadores de impostos. Muito obrigado.
O Sr. Presidente passa para ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario
vereador pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: com todos
presentes. Com a ausência justificada do vereador Maicon.
O Sr. Presidente, passamos agora a apresentação da moção de aplausos que
o pastor Valdeci propôs a vários membros da comunidade.(chamados os
homenageados e feito as entregas dos certificados). Esta moção de aplausos
proposta pelo vereador pastor Valdeci de Andrade é em função, pela iniciativa
do Grupo de voluntários de teatro amador, pela brilhante apresentação da peça
“A Caixa de Brinquedos” nesta casa no dia 28 de março. Parabéns aos
homenageados e ao pastor Valdeci pela iniciativa.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
151/2014: que assim o fez. Processo 151/2014 projeto de lei decreto
legislativo 136/2014: Iniciativa executivo municipal, dispõe sobre: cria o
conselho municipal de urbanismo 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 de lei 136/2014 foi aprovado em 2ª
discussão. Cria o conselho municipal de urbanismo e da outras
providencias
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
050/2015: que assim o fez. Processo 050/2015 projeto de lei 038/2015:
Iniciativa vereador Valmir Soares “Rock”, dispõe sobre: denomina de
Bernardina Struginski Valeck, a atual via publica sem denominação oficial,
localizada no Guarituba redondo, conforme croqui em anexo: 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
5

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ
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 038/2015 aprovado em 2ª
discução. denomina de Bernardina Struginski Valeck, a atual via publica
sem denominação oficial, localizada no Guarituba redondo, conforme
croqui em anexo:
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
053/2015: que assim o fez. Processo 053/2015 projeto de lei 041/2015:
Iniciativa vereador Erondi Lopes, dispõe sobre: denomina de rua das Baitacas
a rua sem denominação oficial, localizada no Recreio da Serra, conforme
especifica: Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão
global votação artigo por arquivo 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
041/2015 aprovado em 2ª discussão. denomina de rua das Baitacas a rua
sem denominação oficial, localizada no Recreio da Serra, conforme
especifica:
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
056/2015: que assim o fez. Processo 056/2015 projeto de lei 044/2015:
Iniciativa vereador Edson Baianinho, Dispõe sobre: Concede o titulo de cidadão
Honorário do município de Piraquara ao Sr. Tenente Coronel Samir Vasouf
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 de lei
044/2015 foi aprovado em 2ª discussão. Concede o titulo de cidadão
Honorário do município de Piraquara ao Sr. Tenente Coronel Samir Vasouf
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
057/2015: que assim o fez. Processo 057/2015 projeto de lei 045/2015:
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Iniciativa vereador Josimar Froes, dispõe sobre: institui o dia municipal de
combate ao crack, 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 a emenda do projeto o artigo
2º, que assim o fez. A emenda esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, a emenda esta
aprovada. 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 045/2015 aprovado em 2ª discussão.incluindo
a emenda, institui o dia municipal de combate ao crack, e da outras
providencias
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
166/2014: que assim o fez, Processo 166/2014 projeto de lei 150/2014,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a procuradoria
geral do município de Piraquara. A perceber honorários de sucumbências na
forma que especifica e da outras providencias. Parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global votação simbólica maioria
simples 1ª discussão: o Sr. Presidente. O projeto 1º esta em discussão, esta
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem, O projeto de lei 150/2014 foi aprovado em 1ª discussão. :
Autoriza a procuradoria geral do município de Piraquara. A perceber
honorários de sucumbências na forma que especifica e da outras
providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
010/2015: que assim o fez, Processo 010/2015 projeto de lei 006/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Institui o fundo rotativo
de recursos para a manutenção das unidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social, e conselho municipal de assistência social e da outras
providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente. O
projeto esta em 1º discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, O projeto de lei
006/2015 foi aprovado em 1ª discussão. : Institui o fundo rotativo de
recursos para a manutenção das unidades da Secretaria Municipal de
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Assistência Social, e Conselho Municipal de Assistência Social, e da
outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
058/2015: que assim o fez, Processo 058/2015 projeto de lei 046/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional suplementar no orçamento programa vigente altera metas
financeiras do plano pluri anual e da lei de diretrizes orçamentárias para o
exercício de 2015 no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e da
outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação simbólica maioria simples 1ª discussão: o Sr.
Presidente. O projeto 1º esta em discussão, esta em votação, os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o projeto de
lei 046/2015 foi aprovado em 1ª discussão. Autoriza a abertura de credito
adicional suplementar no orçamento programa vigente altera metas
financeiras do plano pluri anual e da lei de diretrizes orçamentárias para o
exercício de 2015 no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e
da outras providencias..
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
063/2015: que assim o fez. Processo 063/2015 projeto de lei 052/2015:
Iniciativa vereador Josimar Froes, Dispõe sobre: Concede o titulo de cidadão
Benemérito do município de Piraquara ao Sr. Renato Cardoso dos Santos
Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global
votação simbólica maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente solicita O
projeto esta em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem. o projeto de lei
052/2015 foi aprovado em 1ª discussão. Concede o titulo de cidadão
Benemérito do município de Piraquara ao Sr. Renato Cardoso dos Santos
O Sr. Presidente comunica passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: como
acordado no tempo de cinco minutos. Com a palavra o vereador Mamede: Sr.
Presidente preciso me ausentar. Tem o entendimento da Presidência. Obrigado
vereadores e comunidade. Com a palavra o vereador Jose Machado: Sr.
Presidente, vereadores comunidade aqui presente, obrigado ao Gico,
Presidente do Democratas, e dando os parabéns à Silvia e aos professores
pela vitória da quarta feira, nós estávamos pensando num desgaste, mas
graças a Deus deu tudo certinho e nos estamos ai, e neste embalo no quadro
geral, embarcou junto os funcionários da casa. Parabéns a todos pelo reajuste
de 8.34%, e a respeito da iluminação publica, agora esta liberado, na Laranjeira
as luminárias já foram colocadas, no Jardim dos Estados III, deve ter ali umas
20 lâmpadas, todas apagadas. Agora vamos iluminar o município de Piraquara.
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Um eleitor me solicitou como ficou o voto dos ex prefeitos, então eu pedi à casa
que colocasse a apreciação o mais breve possível, como foi feito a do Sr. Gil,
que venham as contas dos outros Prefeitos para dar explicações a esta casa.
Demais agradecemos aos professores, ao Fontoura que fez aniversario na
terça, e estava nos assistindo de sua casa, mais um cravo no teu jardim, e
parabéns e um abraço para todo mundo. Com a palavra o vereador pastor
Valdeci: Senhor presidente e senhores vereadores, eu gostaria de trazer a
minha indignação, por nos não termos a competencia de legislar sobre uma
materia importante, que diz respeito a sanepar, é complicado o que esta
acontecendo com nossos asfaltos, tudo estragado, e nos não temos a
competencia de elaborar uma lei (que não é nosso dever), para que isso pare,
tentamos fazer uma lei mas ela era insconsticional porque não era da nossa
competencia. Eu lembro do Miguel, agora deve estar mais quieto, pois cansou
de brigar, ele tinha a esperança de ser ouvido, mas nada acontecia, eu creio
que estamos proximos de rever esse contrato, porque ate agora só conversas,
e isso é um absurdo, creio tambem que nesse contrato deve ter uma clausula
que proiba, para que eles parem de fazer esse tipo de coisa, o asfalto é bom,
quando bem feito eles vão la e estragam, e nos ficamos com as mãos
amarradas, por mais que eles tenham nos atingidos muitas vezes, eu tenho
tirado foto de todo lugar que eles tem recortado, imprimo e faço oficio para que
eles façam o reparo, porque eles sempre deixavam aberto, uma empresa
recortava e a outra empresa fazia o serviço, a partir do momento que
começamos a fazer oficios, logo em seguidas eles arrumavam, mas mesmo
assim não fica um serviço bom, temos que achar alguma solução, para acabar
com isso, então fica aqui a nossa indignação, vemos tambem que algumas
obras estão acontecendo, no Bela Vista, no parque das águas, isso nos deixa
contente, mas vemos nossos bairros carentes, gostariamos muito que nosso
prefeito ajude nossos bairros, o nosso em particular faz 3 anos que a maquina
não passa, pedimos varias vezes ao prefeito e o secretario Dirlei, que façam
um multirão e conserve nossos bairros, gostaria de pedir aos nossos
vereadores que não quebrem mais o protocolo. Com a palavra o vereador
Miguel: Senhor presidente, vereadores e comunidade presente, agora não
adianta defender ninguem, isso é falha da prefeitura, as leis existem e não são
cobradas, lei de mão única não é cobrada, a lei dos bancos não é cobrada, a
lei dos bancos não é cobrada, a lei de cobranças não é cobrada, essas
buraqueiras na rua, é só o prefeito colocar um fiscal e aplicar multa, isso é falha
nossa tambem, acho que as leis que existem ali tem que ser cobrada, muitas
vezes não atendem o vereador, imaginem o contribuinte. A questão da sanepar
é gigante, Piraquara esta detonada, nós vamos na laranjeira e o esgoto vai pro
rio, se nem no centro tem esgoto, imagine em lugares mais longes, o
Marquinhos tem que se espertar com a fiscalização, lixo esta tomado, um
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exemplo é o Guarituba. Queria mais uma vez parabenizar os professores aqui
presente e todo o corpo do sindicato, pelos 30 dias de luta, e todos os
funcionarios do quadro geral que foram conversar, foram bem recebidos pelo
prefeito e sairam com esse aumento de reposição salarial, queria registrar a
presença dos meus amigos e de um senhor que conheci esses dias, e que a
rua dele encontra abandonada e até o prefeito prometeu de concertar, queria
agradecer a todos aqui presente. Vou pedir para o Presidente a questão do
regimento que seja cumprido. Com a palavra o vereador Baianinho: Senhor
presidente, nobres vereadores e comunidade presente, estou feliz que meu
amigo, irmão e respeitado nessa cidade Sr. Fontora, ele fez mais um ano de
vida, quero dar meus parabens, não só para ele, mas tambem a sua esposa.
Sr. Presidente eu concordo em numeros, que o regimento tem que ser visto, e
tem quebrado o protocolo, o regimento nunca foi cumprido dentro dessa casa,
foi feito igual o nariz de quem o mandou fazer, tenho ate vergonha, quem
mandou elaborar é um lixo, e quem não gostou, me denuncia, e ainda mandam
cumprir um lixo desse regimento, então se gastou um rio de dinheiro para se
fazer uma revisão no regimento, quero dizer tambem que a qual o nobre
vereador Rock esta preocupado com os construtores dessa cidade, eu tambem
estou, mas a minha maior preocupação é das crianças que estão fora das
creches, pois o nosso municipio não tem como acolher as nossas crianças,
essa é uma grande preocupação que esse vereador tem com essas crianças, e
quando o senhor colocou esse projeto do combate ao crack, esta relacionado a
isso. Então Sr. Presidente me preocupa, os construtores tem o direito de
construir, mas e a cotrapartida para o muncipio, quero dizer tambem, que
quando fala desse prefeito, concordo em numeros com o pastor Valdeci, dois
anos e cinco meses eu posso dizer algo desse secretario de obras e desse
prefeito, mas não posso falar três anos, pois não venceu ainda, concordo sim
pastor Valdeci, tem ruas cheias de buracos, mas essa é uma cidade que nunca
teve planejamento, então Sr. Presidente quero dizer que nós precisamos é de
planejamento. Muito obrigado. Com a palavra o Vereador Rock: Sr. Presidente
e nobres vereadores muita calma nessa hora, quero dar meu boa noite ao
Gico. Estamos nessa semana vendo um exemplo de administração, mas a
questão da reposição das perdas salariais muito me agrada, então tem que
parabenizar todos os entes que participaram dessa negociação, acredito que
os tecnicos contratados pelo prefeito estudaram todo o impacto durante o ano
para garantir a continuidade da folha salarial, importante avisar que a UPA 24
horas ainda tem uma situação a se definir, mas compacto com vossa
excelencia quando falam dos nossos bairros, Vila Macedo em abril de 2013
recebeu uma recuperação basica, desempenharam um bom trabalho, mas
agora precisa de uma nova ação, tenho andado bastante em alguns bairros, e
tem lugares pésimos, tem alguns lugares que transporte coletivo estão
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impossiveis de transitar, iluminação publica precaria, alunos que saem do
Colegio Estadual Vila Macedo a noite e tem que caminhar até a Vila Militar,
total perigo. Contas publicas, me sinto honrado em dizer que esse plenario
deliberou e aprovou as contas de Gil Lourusso e que se credencia a disputar as
proximas eleições, mas em relação aos proximos anos estamos encontrando
algumas dificuldades, a comissão pertinente já despachou e a casa esta
procurando notificar um dos prefeitos, infelizmente ainda não foi possivel,
parece que esse cidadão sumiu, mas ele precisa tomar ciencia que esse
ciencia de que suas contas serão analizadas, segundo a acessoria juridica da
casa, caso não venha assinar, sera publicado via edital e teremos que fazer,
afinal já são mais de 12 anos que essas fontes estão esperando por essas
analizes, fica uma situação até constrangedora para que consigamos dar a
resposta que a comunidade quer. Nós temos em andamento um plano
municipal de saneamento basico, a partir dos apanhados desse estudo e a
configuração final, talvez nós tenhamos aqui a discussão da concessão com a
sanepar, na minha opnião, não acredito mais, esta complicado, temos um
emissario que disse que marcaria uma reunião com o presidente daquela
estatal mista. Sr. Presidente quero desejar boa noite, a toda nossa
comunidade. Com a palavra vereador Ernani Winter: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade aqui presente, boa noite a todos e todas. Quero aqui
dizer que tenho orgulho de ser vereador dessa cidade, sabemos que tem
muitos politicos que aonde eles vão eles falam que não são politicos, já eu
tenho orgulho de fazer parte dessa cidade, demorei 12 anos para estar aqui,
participei da primeira eleição, juntamente com o Caca, em 2004 naquela
campanha quando eu chegava com a minha bicicleta pegar meu material de
campanha, as pessoas falavam: coitado, esse vai fazer 50 votos, mas quero
dizer que não é na grandeza do que a pessoa tem, mas sim no carater e na
conduta que podemos ver o que essa pessoa é, graças a Deus hoje estou aqui
e tenho muito orgulho de ser vereador dessa cidade, queria dizer para algumas
pessoas hoje, ser honesto é um motivo de chacota em um pais com tanta
corrupçao. Nunca minha mãe e meu pai me ensinaram a trapacear com
alguem, para poder subir na vida. Com a palavra vereador Eugenio: SextaFeira estivemos la prestigiando o sindicato, o qual eu quero dar parabens
tambem ao Prefeito Marquinhos. Quero falar sobre o meio ambiente, o
secretario entrou e parece que vai mostrar pro que veio, fez uma limpeza do
tropical, prometeu a limpeza a respeito da dengue ali no Guarituba, estamos
preocupado com aquelas familia que moram ali do lado, espero que na semana
que vem já coloquem as maquinas para fazer a limpeza de outros bairros,
espero que eles terminem um bairro e depois comecem outro, assim como
fizeram na Vila Franca, ficamos triste pelo tanto de acidentes que esta tendo no
Araçatuba, pedimos lombadas, mas não estamos sendo atendidos, a hora que
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sair morte quero ver se o secretario de obras vai ter coragem de chegar la,
essa semana vou falar com ele novamente, estamos pedindo isso só para
preservar a vida de todos. Obrigado. Com a palavra vereador Gilmar: É
importante uma cidade ter a oposição, pois se não é ela, muitas coisas ficam
paradas ou a principio existe um receio de colocar em votaçao, mas se temos
que agradecer a essa arrecadação que paga o salario dos servidores é o IPVA,
se não é ele queria ver se iriamos cumprir efetivamente isso com o tanto de
gastos que estamos tendo, espero que o planejamento orçamentario seja
consciente e aguente ate o final do ano, pois temos que enchugar a maquina,
quando eu falo em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de despesas em
licitações muitas vezes sem fundamento, por exemplo, ano passado R$
1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) em veículos e agora mais R$
1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), que a licitação vai ser
aberta em junho, R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais),
comprariamos 60 celtas com 3 anos de garantia e que depois poderiamos
fazer um leilão publico, vender e renovar a frota novamente, é mais facil
aluguel, me causa espanto tambem em relação a planejamento nessa cidade,
o secretario faz um mês que falou que ia arrumar a Vila Macedo e Militar, os
bairros estão abandonados porque o secretario não tem planejamento de obras
nessa cidade, e a verdade que esta perdido na pasta, já deveria ter saido
desse cargo e colocado um engenheiro civil para dar continuidade em tudo,
quando se fala em meio ambiente, um plano municipal de saneamento nos foi
apresentado aqui em 2012, do qual o executivo deveria ter feito a parte dele e
nos mandado aqui para a votação, 3 anos apos a nossa reunião começa a falar
em elaborar um plano de saneamento, o que esse executivo esta fazendo?
Não existe planejamento, fiz um pedido para implantar rede de esgoto na Vila
Militar, R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) em esgoto para fechar tudo na
Vila Militar, mesmo sem planejamento o Munir presidente da sanepar tem feito
investimentos, me causa espantos, mesmo com 3 anos de mandato, esse
governo não conseguiu fazer um plano de ação consciente. Nossa cidade esta
abandonada em todos os setores, foram me dizer que o posto de saude da Vila
Macedo foi assaltado e por isso não tinha medicamentos, mas a verdade é que
a secretarioa municipal de saude não teve competencia para atender os
postos. Aonde esta indo o dinheiro da nossa cidade ? Com a palavra vereador
Erondi: Precisamos refletir, 40% de aumento no IPVA, a cada dia mais
impostos estão sendo aumentados, quero lembrar aos senhores que o CBS é o
imposto estadual e graças ao governador Beto Richa tivemos aumento em tudo
e mais 2.800 itens de aumento, e inclusive esses dias ele deu 26.4% para os
deputados 16.4% para ele proprio, para os professores balas de borracha e
bombas, para o funcionario publico mesma coisa, quer pagar 5% parcelado
sem ter data, nós queremos do estado 8.17% e o camarada tem a capacidade
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de querer oferecer 5% sem ter data, e o governador mais uma vez me
envergonha, as vezes a saude de Piraquara vive dos consórcios da saude, e
sabemos que o governador não repassa o dinheiro no dia certo, assim como os
soldados da policia não receberam nada, o governador não esta pagando, a
midia esta mostrando, o amigo dele la em Londrina, falou que repassou 2
milhoes para a campanha dele, e depois vir na midia dizer que o estado esta
quebrado, só não ve isso quem quer enganar o povo, estive hoje la na luta com
os outros professores, e o governador não atendeu, e mais uma vez todos nos
sem nenhuma proposta. Boa noite a todos e a todas. Com a palavra vereador
Adriano: Realmente vereador Erondi, voltando um pouco ao discursso do
projeto no dia do combate ao crack temos que lembrar que o sistema
penitenciario de Piraquara custa em torno de R$ 240.000.000,00 (duzentos e
quarenta milhões de reais) no ano, aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil
reais) mês,o investimento em educação por aluno é aproximadamente R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ano, R$ 208,00 (duzentos e oito reais)
mês então é mais fácil e mais caro investir no presidio do que na educação,
vemos varios escandalos, dinheiro de campanha, mensalão, dinheiro na
calcinha, na realidade é um grande descaso, temos uma das maiores empresar
petrolificas, sendo humilhadas por cidadões, só no rombo da petrobras tivemos
desvio somente de um cidadão R$156.000,00 (cento e cinqüenta e seis
milhões de reais), ou seja, maior que o orçamento do nosso municipio, alguns
programas foram cortados, porque não investe o dinheiro que saiu da
petrobras, em educação, estamos na contra-mão, na seção passada tivemos
uma pessoa que falou que era do tempo que trocava nota fiscal por figurinhas,
na verdade hoje nos perdemos o ato de pedir nota fiscal e isso é inadimissivel,
porque sem duvida alguem esta sonegando. Com relação a situação que se
encontra o lugar das ambulancias, é lastimavel como se encontra aquele
predio, a vigilancia sanitaria se for la, não da alvará, um lugar daquele não
merece isso, quando falamos que precisamos de reajuste é porque na verdade
o funcionario é tudo no nosso municipio. Muito obrigado.
Não havendo mais inscritos declaro encerrada a sessão, 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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