CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 13ª 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 seis 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, Erondi Lopes, Gilmar Luis Cordeiro, José Eugenio Huller, 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 Pastor Valdeci 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 recebidos
pela mesa das quais terão encaminhamento regimental. O Sr. Irone é
convidado a participar da mesa a convite do vereador Miguel. Lido os
requerimentos o Sr. Presidente agradece a presença da imprensa e dos
Sindicatos. Em tempo registrar a presença dos professores e coordenadores
do comando de greve, e dos procuradores.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Disponho o tempo de cinco minutos.
O Sr. Presidente chama o vereador Erondi: Sr. Presidente senhores
vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Sr. Presidente, temos
vivenciado inúmeras reclamações, até por parte de alguns vereadores, em
relação a algumas obras do município, tem algumas paradas, quero fazer uma
justificativa sobre algumas delas, aqui perto está sendo construindo um posto
de saúde, 60% do financiamento dela é por parte de município e que já foram
pagos, os outros 40% vem por parte do governo do estado estão em debito, a
construtora está tocando no peito mas ainda não recebeu, com isso acaba
atrasando as obras e o povo pagando o preço por um governo irresponsável,
Na rua Richard Liquefield, tem uma escola parada, a mais de 1 ano a rede
globo esteve em Piraquara fazendo uma matéria, a escola está com 96%
concluída, faltam 4% para ser entregue, no governo anterior, do gabão, o
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governo do estado não pagava o transporte escolar, e Piraquara teve que
bancar, o prefeito daquele momento, fez um acordo com o governador, com o
propósito de que o governo construísse uma escola na nossa cidade, para a
prefeitura poder economizar com transporte escolar. Essa escola gira em torno
de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), o governo então pagou
R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para a construtora, e ficou
devendo em torno de R$900.000,00 (novecentos mil reais), fez um novo
pagamento de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), e deve hoje
em torno de R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), enquanto isso a
prefeitura que é obrigada a pagar aluguel de igrejas e salões para arcar com os
alunos, a mais de 1 ano o governo deve, e a mais de 1 ano estamos sem
escola, já vimos que isso não é o forte do governo do estado, porque um
governador que manda bombardear professor, não gosta dos nossos
educadores e não suporta os funcionários públicos do nosso estado, algumas
situações falamos que a culpa é do prefeito, mas ele tem marcado reuniões
cobrando essa entrega da nossa obra, esse homem chamado de governador,
conseguiu quebrar o estado, já que ele pegou 8 bilhões da nossa previdência,
então que honre que pague essas escolas de Piraquara, mas não querer pagar
a data base de 8% que é o mínimo da inflação, oferecer 5% parcelado, uma
agora e outra pro ano que vem, e como fica a data base do próximo ano, e
inaceitável o que o nosso governador está fazendo, sem contar que a prefeitura
paga alugueis em lugares inapropriados para dar aulas as nossas crianças.
Com a palavra o vereador Pastor Valdeci: Sr. Presidente, senhoras e
senhores que compõem essa casa, boa noite. Gostaria de agradecer a vossa
excelência, por me ajudar com os requerimentos para arrumar as ruas do
Jardim Santa Monica, que haja pavimentação, limpeza de boca de lobo, fiz
vários requerimentos sozinhos, como não tive sucesso, fiz alguns com outros
vereadores, e agora vossa excelência veio para incorporar, eu imagino pelas
conversar que há uma ligação entre o executivo e o legislativo, então pode ser
que aconteça esse serviço no Santa Monica, pedimos que fosse feito tudo no
geral, depois pedimos rua por rua, porque acompanhamos e o estado lá é
péssimo, então obrigado pela sua contribuição. Queria também colocar a
minha preocupação com o transito da nossa cidade, mesmo com a triplicação,
creio que passou da hora do executivo, planejar novamente a nossa cidade,
estou com três projetos, e gostaria que os vereadores que fazem parte da
comissão de urbanismo não segurem esse projeto, analisem com carinho, uma
delas é a questão da regulamentação do estacionamento para carga e
descarga, a outra dela é a que regulamenta os horários escolares, e outro diz
respeito a estacionamentos de caminhões de grandes portes na nossa cidade
e isso causa acidentes, que seja estudado e planejado, é hora de pensarmos
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sobre isso, esse projeto já vai fazer 2 meses que foi apresentado, então
gostaria de deixar esse pedido para ajudar no nosso projeto.
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, não poderia deixar de
agradecer a presença dos cidadãos honorários Fontoura e a esposa Bela,
também o senhor Jessé, meu amigo Edson Nascimento, Doutora Monica e seu
Lauri do gás, quero agradecer a eles. Ouvi a palavra do vereador Erondi, o Sr.
está coberto de razão, mas tem uma diferença, que o nosso governo municipal
está cumprindo muito bem o papel dele nessa cidade, quero agradecer o
prefeito e o secretario de leis, pela extravagância que fizeram naquele tropical,
fizeram uma nova cidade dentro do Guarituba, quero agradecer também a
secretaria de meio ambiente, e ao Sr. Presidente muito obrigado, a qual sexta
feita eu consegui chegar nessa casa e falar para o senhor justificar a minha
falta, o Sr. tem meu grande respeito, eu fico preocupado quando se fala dos
bairros, das obras, sei que as dificuldades existem, mas nosso governo está
trabalhando para melhorar, muitas vezes uma crítica construtiva ajuda, mas
uma feita com maldade só prejudica, temos que estar juntos com o nosso
prefeito, até o final do ano alguém vai dizer, este é o melhor prefeito que existiu
em Piraquara, prefeito com caráter igual esse, eu desconheço, o passado não
era assim, era de qualquer jeito, hoje as coisas andam conforme a carroça vai
andar, até o final do ano as obras vão acontecer e muitos vão ter vergonha de
andar na rua e dizer, poxa falei tanto mal daquele prefeito e agora está tudo
pronto.
Com a palavra o vereador Rock: Sr. Presidente fica difícil falar após o Edson
Baianinho, meu boa noite especial ao Ironi, aos procuradores, aos munícipes,
para a Ana Lucia, para o Sr. Fontoura, ao me encaminhar para essa casa de lei
eu tinha um pensamento de falar sobre um secretário, não sei o que me
mudou, para que eu fale de outro secretário, e vai ser o Leverci, ‘convocamos
vossa senhoria para o evento de lançamento do plano municipal de habitação
de interesse social, que será realizado no próximo dia 18 de junho na câmara
municipal de Piraquara as 19 horas’, isso é um grande projeto para a nossa
cidade, esse projeto começou em 2006, quando o então prefeito Gabão foi a
Brasília, conseguiu trazer ex-presidente no nosso município, então quero
parabenizar o novo secretário, os procuradores que trabalharam com esse
projeto, o nosso secretario Leverci teve o carinho de nos responder,
‘cumprimentando cordialmente, visando atender vossa indicação realizada via
requerimento 42/2015 quando solicita uma rotatória na confluência das ruas
Júlio Quekes com Carlos Belão, Barão do Cerro Azul e Av. Getúlio Vargas,
informamos que está em fase de estudo, uma remodelação nas vias centrais
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que deverá apontar novas medidas para melhoria da mobilidade urbana, dentre
as quais as possibilidades uma rotatória, assina Leverci’, mais uma resposta do
secretário Leverci ‘cumprimentando o cordialmente vimos por meio deste
atender vosso pedido de informação quanto ao decreto 745/2015’, esse
decreto é o qual o governo do estado restringe algumas construções em nosso
município, só para fazer referência na responsabilidade com a resposta a esse
parlamento, sempre foi feito algumas solicitações e nunca tivemos uma
resposta tão imediata quanto essa. Quanto a lei de habitação, falei com o
secretário Leverci de forma informal, e hoje me deparo com essa resposta
maravilhosa, quero agradecer o nosso secretário de urbanismo e meio
ambiente, quanto a iluminação pública, nós temos alguns números 0800-60014-28, outro, 0800-647-14-67 e trocam em 24 horas as lâmpadas estragadas,
para a instalação de novas luminárias direto na secretaria, amanhã teremos
nesse plenário as 13 horas e 30 minutos uma reunião com os construtores do
nosso município, importante a participação de todos os vereadores e
comunidade em geral que queira participar, e inclusive o Leverci estará
presente.
Com a palavra o vereador Gilmar: Boa noite a todos, aos ouvintes, pessoas
presentes, aos procuradores, professores da rede municipal e estadual, ao
companheiro Mauriles do gás. Gostaria de ressaltar a importância dos 50 anos
da COAPAR, com a fundação dela começou uma grande trabalho de incentivo
à habitação no estado do Paraná, e Piraquara recebeu esse incentivo através
do conjunto Madre Teresa de Calcutá com 684 casas, tivemos mais 92 casas, e
agora mais 300 casas no fundo de arrendamento residencial, então parabéns a
COAPAR, a todo incentivo que vem dando a Piraquara e principalmente ao
Munir Chauifi. Semana passada recebi um oficio do presidente da Sanepar,
que a Vila Militar vai receber ligações de esgoto para 129 famílias, em um valor
total de R$714.000,00 (setecentos e quatorze mil reais), só tenho a agradecer
a Sanepar, na figura desse presidente Munir Chauifi, que também presidiu a
Sanepar e vem se demostrando como um dos maiores gestores da história do
Paraná, então parabéns ao Munir, a COAPAR pelos 50 anos, parabéns a
Sanepar que mesmo essa cidade, sem o plano de saneamento, continua
investindo nas redes de saneamento de Piraquara. Não vejo o que agradecer a
esse município, a esse gestor, ao prefeito municipal, ao secretário de obras que
está perdido, me pasma ver colegas agradecendo melhorias dessa cidade, não
temos remédios nos postos de saúde, não temos o posto 24 horas concluído,
não temos a pracinha do Guarituba, não temos trabalho efetivo nessa cidade, é
obvio que temos que defender um governo inoperante, que não consegue
resolver suas situações internas, inchado com a máquina pública, com cargos
comissionados nessa cidade, que ultrapassam 150 pessoas e que levam mais
de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) anuais de Piraquara, recebi
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companheiros daqui do Guarituba, oficio da empresa de ônibus, Viação
Piraquara pedindo para passar a máquina, pois estão se machucando dentro
dos ônibus, falta de respeito, e vem me dizer que temos que agradecer? Sendo
que não estamos vendo obra nenhuma sendo concluída, e as obras que
estamos concluindo são do governo passado, do Gabão, e que está sendo
condenado pelo tribunal de contas em devolver R$590.000,00 (quinhentos e
noventa mil reais), quem leu a gazeta do povo no domingo viu que nosso
município estava envolvido no desvio de verba para esse instituto de confiança
que contratava médicos, enfermeiros e que fazia favores políticos nessa
cidade, serão condenados, tem contrato dessa gestão 2013-14, estive no
tribunal de contas do qual esse prefeito, o melhor do Brasil, para alguns, o povo
está cansado de ser enganado, peço que o secretário de obras tenha
consciência e peça demissão.
Com a palavra o vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores e comunidade
presente. O que eu não consigo entender é a briga interna, e a cidade perde
com isso, falaram tanto do Beto Richa, mas aposto que esqueceram do
Mensalão, da luz, do pré-sal, esqueceram tudo, um Brasil engessado,
comprometido com a miséria, não consigo entender o Beto Richa, o qual trouxe
segurança, duplicação e triplicação, os asfaltos que estão saindo em Piraquara,
se não fosse Beto Richa, o nosso prefeito ia fazer asfaltos em poucas
emendas, Joaquim Simões no Guarituba, duas no São Cristóvão do Ratinho
quando era deputado federal, Manoel Alves Cordeiro do deputado Tacaiama,
mais algumas do Vanhoni, fora isso as obras que o prefeito fez é investimento
do governo do estado, o aumento dos professores 13.1% foi graças ao IPVA do
Beto Richa, se não o nosso prefeito não tinha como cumprir, o Marquinhos
assumiu essa prefeitura com dividas flutuantes de R$29.000.000,00 (vinte e
nove milhões de reais) erros nessa administração, tem sim, e muitos, a UPA
não comporta Piraquara, um morador em novembro pediu uma lombada, e hoje
acaba de sair um acidente, talvez amanhã, o Marquinhos coloque, hoje pedi ao
Marquinhos para que interferisse na secretaria de urbanismo na qual a
sinalização em faixa está errada, o carro para e multam o cara. Uma limpeza
feita no Guarituba, não foi mais que a obrigação, só olhar o foco de dengue,
secretaria de meio ambiente tem que funcionar, isso é uma vergonha, e não é
de agora, sempre teve, ruas sem asfalto, esburacadas, o Marquinhos está
sofrendo para ajudar, mas eu ainda aposto nele. Termino nas explicações
pessoais.
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 do vereador Maicon e vereador Adriano,
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justificados por motivo de saúde familiar. O Sr. Presidente convida o vereador
Eugenio Huller para ocupar a cadeira do 2º secretario.
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 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 discussão, 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
150/2014 foi aprovado em 2ª 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 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
006/2015 foi aprovado em 2ª discussão: 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.
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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 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
046/2015 foi aprovado em 2ª 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.
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 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 051/2015 foi aprovado em 2ª
discussão. Concede o titulo de cidadão Benemérito do município de
Piraquara ao Sr. Renato Cardoso dos Santos
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
069/2015: que assim o fez, Processo 069/2015 projeto de lei 057/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: prorroga o prazo
reversão de domínio que se refere ao artigo 3º da lei municipal nº 1053/2010 28
de janeiro de 2010, que dispões sobre a autorização da doação de terreno da
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municipalidade para Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação
simbólica, 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 057/2015 foi aprovado em 1ª
discussão. : prorroga o prazo reversão de domínio que se refere ao artigo
3º da lei municipal nº 1053/2010 28 de janeiro de 2010, que dispões sobre
a autorização da doação de terreno da municipalidade para Instituto
Nacional de Seguro Social, INSS.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
070/2015: que assim o fez, Processo 070/2015 projeto de lei 058/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e da outras providencias. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, 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, aprovado em 1ª discussão o projeto de lei 058/2015. Autoriza a
abertura de credito adicional suplementar no orçamento programa vigente
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e da outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
071/2015: que assim o fez, Processo 071/2015 projeto de lei 059/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
16.000,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) e da outras providencias. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, 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, aprovado em 1ª discussão o projeto de lei 059/2015. Autoriza a
abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente no
valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) e da outras
providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
073/2015: que assim o fez, Processo 073/2015 projeto de lei 061/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: da nova redação ao
Capt do artigo 62 da lei municipal nº 863/2006 de 20de dezembro de 2006, e
da outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação simbólica, maioria simples 1ª
discussão: o Sr. Presidente. O projeto esta em 1º discussão, esta em votação,
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os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem, O projeto de lei 061/2015 foi aprovado em 1ª discussão.: da nova
redação ao Capt do artigo 62 da lei municipal nº 863/2006 de 20 de
dezembro de 2006, e da outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
074/2015: que assim o fez, Processo 074/2015 projeto de lei 062/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: da nova redação ao
insisos 1 e 3 do artigo 18 da lei municipal 864/2006 de 20 de dezembro de
2006 e altera o requisito da escolaridade da função de contador, constante no
anexo 2. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão
global votação simbólica, 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
062/2015 foi aprovado em 1ª discussão.: da nova redação ao insisos 1 e 3
do artigo 18 da lei municipal 864/206 de 20 de dezembro de 2006 e altera o
requisito da escolaridade da função de contador, constante no anexo 2.
Em tempo agradecer a presença das procuradoras, Mônica e Carla que
gostariam de estender um muito obrigado a todos os vereadores pela
aprovação deste importante projeto
O Sr. Presidente comunica passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: como
acordado no tempo de cinco minutos. Com a palavra o vereador Rock: Pedi
ao Jose Machado que me trocasse a ordem, porque estou com um
compromisso no hospital Angelina Caron, e quero dizer as procuradoras que
nós que devemos agradecer. Sr. Presidente no próximo domingo teremos a 14ª
festa trentina, a servidora Elza está vendendo os convites pro almoço, esta ai o
convite a todos os cidadãos. Quero registrar que hoje recebi o no gabinete o Sr.
Vounei e o Fabio, vieram trazer boas notícias, sobre a Vila Militar, e quem
ganhou foi a nossa cidade, independente de quem foi atendido, e a Sanepar
nesse quesito está de parabéns, que mesmo sem o contrato renovado, está
fazendo os investimentos em várias ruas, então gostaria de parabenizar a
própria Sanepar. Na próxima sexta-feira, será colocada o parque que irá
construir a primeira pista de skate na Vila Macedo, já tem empresa que irá
fazer, está tudo certo, bem provável que trarei um vulto nacional, que ganhou
algumas competições nesse esporte, no dia da inauguração para doar alguns
skates, nesse mesmo momento em relação a Sanepar, temos alguns
problemas na Rua Goiânia, na parte de cima do jardim esmeralda onde não
tem como sair o esgoto, então tivemos a engenharia da Sanepar nos
oferecendo uma solução. Sr. Presidente quero pedir licença pois estou com um
problema no hospital, quero desejar que Deus nos ilumine e proteja sempre.
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Com a palavra o vereador Jose Machado: Sr. Presidente, vereadores
comunidade aqui presente, boa noite a todos, e Deus acompanhe o vereador
Rock. Temos uma notícia boa, em que começaram a limpar o posto 24 horas, e
até o primeiro semestre de 2016 vamos estar com ele em funcionamento, a
RPC já esteve na prefeitura para fazer uma reportagem sobre as obras
paradas, o transito está precário, porque cada um está tendo o seu
estacionamento próprio, imagine cada loja colocar uma loja de privativo, então
pedimos ao Leverci para rever isso, pois a rua de qualquer jeito é pública e
cada um pode estacionar, e a respeito das contas dos ex-prefeitos, o nosso
funcionário da casa esteve três vezes atrás de um ex-prefeito, e não conseguiu
a assinatura da notificação, esse prefeito deve ter alguma culpa no cartório,
pois está fugindo, agora vamos ter que ir com uma ordem judicial, para ele
poder assinar essa notificação, o Gilmar falou que o prefeito Marquinhos está
fazendo as obras do ex-prefeito Gabão, não tiro sua razão, o contrato feito do
Gabão e quem tirou do papel foi o Marquinhos. Para finalizar, chamamos as
pessoas para virem fazer o recadastramento biométrico. Que Deus acompanhe
cada um até as suas casas, muito boa noite.
Com a palavra o vereador Edson Baianinho: Senhor presidente, nobres
vereadores e comunidade presente. Quando se fala de obras nesse município,
muito se fala que não aconteceu nada, mas vai acontecer, esse prefeito veio
para fazer a diferença e esses vereadores aqui também, quando fala que é
obra do ex-prefeito Gabão, não tiro os méritos dele, mas o maior mérito tem
que dar a quem está tirando do papel. Quando o nobre vereador Gilmar, diz
que a Heitor Palú não dá para andar, acredito sim, mas também quero informar
que daqui a pouco ela está sendo pavimentada, vou convidar o senhor para ir
dar uma volta naquele asfalto, graças ao Beto Richa, sim podemos agradecer,
mas graças aos munícipes que vão pagar o que nós emprestamos dele. Sobre
a UPA 24 horas senhor Jose Machado, o prefeito vai fazer, o parque das
aguas, o prefeito vai fazer, mérito dessa casa, então precisamos torcer pra que
tudo isso saia, se o senhor conseguir alcançar seu êxodo de chegar a prefeito
dessa cidade, você vai ter problema também, pois o senhor vai trabalhar
sozinho na cidade, porque você não concorda com cargo comissionado, é
difícil tocar uma cidade sem os agentes públicos, tem alguns na internet que
dizem que os vereadores não tem coragem de ir no Guarituba, isso é tolice,
quero dizer que as pessoas tem que respeitar o legislativo, o executivo, os
munícipes dessa cidade, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra o vereador Ernani: Senhor presidente, nobres vereadores e
comunidade presente, boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer que
nessa última sexta feita foi assinada a ordem de serviço das 3 pistas de skate
que estarão contemplando 3 bairros, e junto nessa ordem de serviço foi
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assinada a reforma do Ginásio Poli, são emendas do famoso Ângelo Vanhoni
que foi um dos que mais ajudou a cidade de Piraquara, quero agradecer a ele,
quero pedir aos praticantes que utilizam aquele espaço que tenham a paciência
e entendam que o espaço ficara 2 a 3 meses para que essa obra seja
realizada, muito obrigado, boa noite a todos e a todas.
Com a palavra o vereador Gilmar: Eu estou aqui para executar o meu papel
de fiscalizador do dinheiro da cidade, eu que fiz a denúncia da festa do
carneiro, aquela que não teve esse ano, porque o ministério público cerceou o
direito da festa do carneiro enquanto não prestarem esclarecimento em relação
ao que aconteceu e vinha acontecendo em uma das mais tradicionais festas de
Piraquara, aulas de violão R$169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais)
com dispensa da licitação emergencial, o executivo esqueceu que o natal não
era emergencial, TREID comunicação R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais) em recursos públicos destinados a pequenos jornais, emissoras de
televisão, do qual o processo já ultrapassa 700 páginas e ainda não foi
ajuizado, luzes de natal, denuncia minha que saiu do ministério público e já é
ajuizada como ação civil, ontem me disseram que nos corredores do fórum
tinha mais uma ação contra a prefeitura municipal de Piraquara, para que
defina a questão da moradia das pessoas carentes, esse secretario de meio
ambiente quando desenvolve essa ação de um dia pro outro, é porque tem que
resolver o ministério público, agora eu pergunto, qual a marca desse governo?
Não tem marca, não consegue concluir as ações do ex-prefeito Gabão, que
responde no tribunal de contas para devolver R$590.000,00 (quinhentos e
noventa mil reais) da ONG CONFIANCE do qual esse governo também tem
problema, a mais o governo vai terminar o posto de saúde, não é mais de que
obrigação, vai terminar a pracinha do Guarituba, também não é mais que a
obrigação, é claro que a base desse governo tem que fazer a defesa, porque é
um governo inoperante, perdido, um governo que você vê um monte de carro
passando e agora renova a frota com mais R$1.400.000,00 (um milhão e
quatrocentos mil reais) de locação de veículos, é mais fácil comprar uma frota
de carro, com 3 anos de carro, motor e câmbio, igual os contratos de locação
dessa cidade, que são uns absurdos, não venham com demagogia e dizer que
o governo é bom, porque esse governo não tem marca, a o governo do estado
tem problemas mas está fazendo o maior investimento na cidade de Piraquara,
que é a triplicação da Rodovia João Leopoldo Jacomel, e daqui alguns meses
vocês vão verificar a satisfação sobre a triplicação da Rodovia, os secretários
estão perdidos, só fazem o que interessam a eles, não tem capacidade para
estar onde está. Secretaria de saúde, farei uma denúncia de recursos federais
que não foram aplicados devidamente na nossa cidade, vou passar dois
programas sociais, um que está sendo utilizado pela metade e outro que
estamos recebendo recurso a mais de 2 anos e não funciona na cidade de
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Piraquara, é mais um caso que vou levar ao ministério público de inoperância
na cidade de Piraquara.
Com a palavra o Vereador Erondi: Senhores vereadores, a verdade tem que
ser sempre dita, vereador Gilmar, o senhor acabou de dizer que as aulas de
violão foram contratadas com dispensa da estação, o senhor está enganado,
não sei se o senhor se enganou ou age assim para fazer com que as pessoas
que não sabem, acreditem que foi sem licitação, então licitado sim, só pra
deixar claro, outra coisa, o ministério público não cerceou o direito da festa do
carneiro, o senhor fez uma denúncia, mas falar que foi cerceado, o senhor está
mentindo, o senhor disse também que as casas do novo loteamento, em vista
da serra, falou que é da COHAPAR, minha casa minha vida foi votado aqui
nessa casa a redução de impostos porque era destinado a pessoas de baixa
renda, programa social do governo, elas não vão pagar acima de R$75,00
(setenta e cinco reais), a COHAPAR não tem uma unha ali, governo federal,
programa de cunho social. Quando falta remédio no posto de saúde, as vezes
o cidadão vai no posto buscar 20 remédios e acaba faltando 1, então ele sai
falando que não tem remédios, algum ou outro falta, mas gostaria de lembrar
que o governo do estado está em dificuldade financeira e acaba não
repassando o dinheiro daqueles medicamentos. O prefeito tem dificuldade na
cidade, todos sabem que Piraquara tem um dos menores IDH do Paraná,
quando o governador empresta dinheiro para fazermos os asfaltos, ele está
emprestando, nós vamos pagar, ele não está doando nada, mas se ele nos
pagasse só a questão da PEC, viria a Piraquara mais de R$100.000.000,00
(cem milhões de reais) que o governo do estado e Sanepar devem para nossa
cidade, e com esse dinheiro se quiséssemos fazer asfalto, faríamos pelo
menos 100 km de asfalto na cidade, acredito que não ficaria uma rua sem
asfalto, é R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) que o governo tem
que nos pagar por ano, pela agua que fornecemos até Curitiba, poderíamos
melhorar tudo se cada um cumprisse com sua obrigação. Boa noite a todas e a
todos.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores e comunidade
presente, as vezes eu fico pensando, a política tem mesmo esse dinamismo da
fala diferenciada, achei bonito o que o Erondi falou aqui, as emendas do
Vanhoni, deputado do PT, esse partido fez uma devasta nesse pais, mas
sempre tem alguma coisa boa, minha casa minha vida, um magnifico plano
para quem precisa, mas também só esse plano, porque o resto foi para
enriquecer empresários, e deixar o município sem infraestrutura nenhuma,
porque o poder que deu as condições para os construtores não cobrou nem os
5% e nem os impostos de muitos, por isso essa cidade está engessada, e
quando o Gilmar fala, tirar a legitimidade do vereador, não existe, hoje o
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Marquinhos está com uma situação de ajuste gigante, por isso não é fácil,
concordo com muita coisa que o Gilmar fala, mas tem muitas coisas que não
posso concordar, a máquina pública tem que ser gerida por secretários e
diretores, mas os que são supérfluos tem que ser saqueados, o Marquinhos
está trabalhando, talvez não faça o gosto de todos, mas está trabalhando, pode
fazer o posto 24 horas que mesmo assim não ajusta a saúde, o índice de
pobreza é o segundo do Paraná, como um prefeito vai dar conta disso, não tem
creche, não tem remédio, não tem médicos, e vai ganhar o mandato, talvez
pelo trabalho que vem fazendo, busca recurso com o governo do estado,
estamos com todos esses defeitos porque não fizeram antes, uma cidade que
abastece a região metropolitana não conseguimos conscientizar todos para
que pagasse um pouco pela agua, o que fizeram os que antecederam o Beto
Richa? Nada, R$145.000.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões),
triplicação, empréstimo financeiro, 100 km de asfalto, vai adiantar para a
cidade, vai suprir um pouco das necessidades. Claro que tem que ser cobrado,
até acho que o senhor então presidente da época, fez o seu papel, mas a
câmara não teve êxito, como que vão trabalhar? Tem que chamar o Beto, o
prefeito Marquinhos, a população, isso são as doenças de Piraquara, Sanepar
contrapartida pelo complexo penal, exploração da matéria prima, empresa de
ônibus que só reclama que o transporte não podem andar, o cara da empresa
de ônibus está rico com o dinheiro do usuário do transporte coletivo, não
adianta fazer discurso pequeno, atingindo outros colegas, agradeço a presença
de cada um, muito obrigado.
Com a palavra vereador Mamede: Sr. Presidente, nobres colegas, vereadores
e comunidade que está aqui, eu creio e falo que a cidade vem mudando, mas
com os projetos antigos, quando o vereador Gilmar vem e diz que está errado,
ele está certo, por exemplo o prefeito ainda não conseguiu acertar o terceiro
secretario de meio ambiente e urbanismo, essa questão ele devia ter visto
antes, precisa de uma mobilidade para essa cidade, principalmente no
Guarituba que é um bairro perdido, se não fosse o projeto que o Gabão trouxe,
não sei o que seria hoje daquele bairro, está parado a obra do parque, os
asfaltos, porque não foi passado o recurso, subiu o asfalto, tem que fazer um
aditivo no contrato, o governo federal esqueceu de repassar, não teve
condições, então não vejo que vai melhorar, o terceiro ano de mandato do
prefeito e ainda não entrou nos eixos a cidade, e quando o vereador vem aqui
e denuncia a festa do carneiro, que todos perguntam, ouve várias denúncias,
claro que há algo acontecendo, o vereador fez o papel dele de vir e denunciar,
falando novamente do secretário do meio ambiente, ele vai ajustar o Guarituba,
tem 5 mil caminhões de terra para ser despejado, se o Leverci conseguir fazer
um grande projeto pro bairro do Guarituba, será de grande valia e grande
mudança, mas eu respeito a opinião de cada vereador aqui. Mas esse prefeito,
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não sei se vai conseguir tudo, porque até agora, não vejo obra. O vereador
Gilmar tem o meu apoio nas denúncias, ele cumpre com seu papel, muito bem.
Boa noite a todos.
Não havendo mais inscritos, só lembrando que amanhã tem audiência pública
as 18 horas aqui no plenário da câmara municipal, gostaria de agradecer a
presença da imprensa, a todos os senhores e senhoras aqui presente e a todos
que acompanharam pela internet e ainda agradecer a presença do nosso
eterno senador Ironi Alves da Silva que muito nos honra com a sua presença,
muito boa noite a todos e até a próxima. . Convocada a próxima sessão para
terça feira no horário regimental. Para constar __________________________
_____________________ eu (Luiz Antonio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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