CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 15ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 3ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia nove de junho 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 pastor Valdeci de andrade, 2º secretario Maicon Farias e a presença
dos demais vereadores: Adriano Cordeiro, Edson Manoel “Baianinho”, Ernani
Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luis Cordeiro, José Eugenio Huller, José Eugenio
Huller, José Machado 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 agradece a
presença dos vereadores de Pinhais, e de seus familiares e demais pessoas
presentes, fala que a ata da sessão anterior está publicada no Diário da
Câmara e no site para conhecimento dos vereadores. A ata está em votação.
Os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem, a ata está aprovada.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
1º secretario vereador pastor Valdeci de Andrade que faça a leitura das
publicações,
ofícios,
requerimentos,
pedidos
de
informações
e
correspondências recebidos pela mesa das quais terão encaminhamento
regimental. Lido os requerimentos o Sr. Presidente agradece a presença da
imprensa.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Dispondo do tempo de cinco
minutos. O Sr. Presidente chama o vereador Pastor Valdeci: Senhor
presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, a todos um boa noite.
Eu gostaria de iniciar falando da nossa reunião que tivemos hoje com o nosso
prefeito e creio que foi uma das primeiras vezes que saimos de lá, com uma
coisa concreta e pudemos conversar, para colocar as nossas questões sobre
nossos requerimentos, colocar nossa preocupação com a questão do trânsito,
a mobilidade urbana e dentro desse processo todo, percebemos a
preocupação do prefeito e também o trabalho que já esta sendo implantado
para que essas coisas venham a acontecer, fiquei contente em saber que
depois de uns 500 requerimentos em 3 anos, e todos foram parceiros em todos
os passos eu percebo que esta previsto a entrada das máquinas no Jardim
Santa Mônica, para fazer o reparo, vimos a pavimentação do Santa Mônica,
algumas obras que estavam paradas, vemos que as coisas estão começando a
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desenrolar, entendemos que a administração é complexa, até pegar o caminho
ela leva um certo tempo e nós não somos de hipotese alguma do jeito ‘quanto
pior, melhor’, mas muitas vezes a ansiedade e a frustação, e nós percebemos a
comunidade ela espera muito que alguma coisa aconteça, a renovação
aconteceu nessa casa porque ela entendeu que precisa melhorar, e quanto
mais for feito, quanto mais fizer, mais será necessario fazer e uma das coisas
que nos preocupa muito é a questão da população, nós observamos que nossa
dificuldade, nós tivemos caminhando por alguns municipios, algumas cidades e
observamos que a saude não é a gestão ou a má gestão em qualquer lugar,
não é privilégio somente de Piraquara, apesar de se dizer que se nós formos
fazer um comparativo hoje, temos que dizer que Piraquara ainda está
conseguindo fazer alguma coisa, esses dias eu estive acompanhando algumas
coisas em Pinhais e por incrivel que parece eu vi um pessoal reclamando no
jornal por causa que ainda falta saude, pavimentação, percebemos que não é
facil acertar uma cidade, ainda mais com essa população que temos agora que
aumentou, e juntamente aumentou o consumo de tudo, muitas pessoas vieram
morar na cidade, e ela encolheu, não tem muitos recursos, então é dificil gerir
uma cidade hoje como Piraquara, mas não vamos desistir, estamos
trabalhando, dando suporte ao prefeito, ao executivo em tudo que eles tem
passado para nós, temos aprovado e olhado com cuidado, temos passado
recurso dessa casa para ajudar em algumas questões, hoje quero dizer que
desta reunião eu sai otimista, espero que não demore para que essas
maquinas entrem no bairro Santa Monica, para arrumar o que tem que ser
feito, assim também como não demore para fazer os outros bairros , torcemos
que tudo de certo, nossa cabeça ficou mais tranquila, nosso coração um pouco
mais calmo, porque é chute para tudo que é lado, e quem leva as bordoadas é
aqui no parlamento, porque nós não temos o poder da execução e isso é dificil,
as pessoas entenderem, mas estamos dando a nossa contribuição, boa noite a
todos.
Com a palavra o vereador Professor Erondi: Sr. Presidente, senhores
vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas. Hoje fico feliz
porque a nossa categoria decidiu voltar as atividades no dia de amanhã, todas
as escolas voltam as aulas, feliz porque a categoria entendeu e chegamos no
nosso limite que não dava para continuar com a greve, mas por outro lado o
desgovernador do Estado do Paraná, o Beto Richa conseguiu não fazer
absolutamente nada, não tivemos nenhum avanço depois de 44 dias de greve,
tinhamos direito 8,17% que seriam as perdas salariais devia a inflação, nem
isso o desgovernador resolveu pagar, vai pagar 3,15% em outubro e o resto
parcelado pro ano que vem, porque os 26% de aumento dos deputados não foi
parcelado pro ano que vem ? porque a verba de gabinete dos deputados, a
quantidade que se gasta em gasolina no estado do Paraná que da para ir até a
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lua, a quantidade que eles utilizam no estado do Paraná é a vista, porque não
há diminuição nisso, porque a classe trabalhadora que deve pagar o preço ? o
Paraná esta caminhando pra falencia, talvez o Eike Batista consiga administrar
melhor o estado, do que o Beto Richa, ele fala que o Paraná está quebrado e
que ele teria que ajustar as contas, mas se o estado esta quebrado, foi ele
mesmo quem fez isso, porque ele foi reeleito, e hoje fico chateado porque
temos que voltar as aulas amanhã, porque a sociedade paranaense precisa do
ano letivo e entendemos isso, e por isso a categoria vai voltar, mas ela vai ir
com as mãos abanando, a não ser com a marca das balas nas nossas pernas
e as mordidas dos cachorros que o governador e o presidente da assembléia
nos deu, e que o ex-secretario de segurança publica que graças a Deus nunca
sera mais nada nesse estado, não fez nada, o Francischini conseguiu superar
juntamente com o governador Beto Richa, conseguiram superar o Alvaro Dias
em 1988, onde minhas professoras apanharam com cavalos na assembléia
legislativa, dessa vez não tinha cavalo, mas tinha pit bull, tinha bala de
borracha e tinha helicoptero jogando bomba, praça de guerra, está aqui a
minha amiga Ana Lucia presidente da metronorte, lutamos e lutaremos sempre,
a batalha foi perdida, mas a guerra continua, Beto Richa que não esqueça que
seremos 70 mil professores nas salas de aula, lembrando seu nome dia a dia,
eternamente, não deixaremos cair em esquecimento nunca mais na historia
desse estado o que foi feito no dia 29 em praça publica, os nossos netos
saberão o que esse desgoverno fez com os trabalhadores, daqui a 100 anos
vai ter manchete de jornais mostrando as imagens do massacre que esse
governador promoveu, é vergonhoso ter que apanhar para tentar defender o
seu reajuste que é previsto em lei, se toda classe trabalhadora que reivindicar
seus direitos, tiver que apanhar, então nós vamos voltar pra ditadura, só falta
reencarnar o Hitler e começar a assassinar pessoas que lutam pelos seus
direitos, me sinto com vergonha com esse governo do PSDB no Paraná,
porque não é um governo, talvez agora a mídia comece a falar dos fiscais de
Londrina que doaram R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) pra Fernanda
Richa, pra receber promoções para a campanha do governador, tomara que
seja descoberto, e seja caçado o mandato desse governador.
Com a palavra o vereador Gilmar: Boa noite a todos, os vereadores de
Pinhais, cidade irmã de Piraquara, obrigado por terem vindo. Bom que
tomamos um rumo nessa greve, avanços não foram conseguidos mas serviu
como lição, vejo que lição negativa em tudo que aconteceu no estado do
Paraná e que vem acontecendo em todo o Brasil e a mídia da muita enfase
apenas ao estado do Paraná, mas esquecem que existem outras unidades da
federação da republica, e que essas unidades também passam por essas
greves e o desgoverno, vem lá de cima, e uma senhora que boa parte dos
brasileiros colocaram esperança e vem desapontando toda a nação brasileira,
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quando assistia o primeiro jornal da rede globo, dizia ‘hyundai, honda e
volkswagen fechando as portas e mandando funcionários para que entrem em
descanso por um periodo não informado’ as vendas nesse pais estão caindo
em produtos brancos, a britania e outras estão fechando, HSBC fechando, o
problema não é só o Beto Richa, o problema é cronico nesse pais, ele vem de
Brasilia, dos deputados, dos senadores, e ta arrebentando nos estados e vai vir
para os municipios, a corda esta apertando e vai esmagar principalmente a
população que tanto necessita de assistencia, o pais não funciona, e não é
PSDB, não funciona com PT também, partido tomou conta e hoje não
consegue nem controlar o congresso, como acontece aqui no estado do
Paraná, em muitas assembléias, discussões, então o desgoverno não é único,
ele começa por Brasilia quando percebemos que ajustes fiscais estão vindo
amanhã, teremos novidades de ajustes que vão estrangular ainda mais a
população brasileira, vejo que é momento de união dos politicos, e toda essa
nação para que possamos tirar o pais desse buraco que se encontra, que não
foi apenas o governador desse estado que colocou e sim toda a nação ajudou
a eleger esses que estão no governo e entramos juntos nesse buraco, e agora
temos que sair dele, estudar uma medida coerente para que possamos
realmente tirar o Brasil do atoleiro e coloca-lo rumo ao desenvolvimento
novamente, nosso pais é muito rico porque se fosse pobre já tinha quebrado,
tamanha corrupção nesse pais, basta ver o que acontece nos governos
municipais, o ex-prefeito dessa cidade, quanto deixou de prejuizo para esse
cidade, fez um primeiro mandato fabuloso, no segundo não fez nada e deixou
dividas e compromissos para a atual gestão que tambem tem dificuldades de
resolver as situações que vem ocorrendo, então o problema não é único mas
não podemos esquecer que o maior nivel de investimento na cidade de
Piraquara é no governo do Beto Richa, ele pode ter cometido inumeros
problemas aos interesses da sociedade, mas não esqueceu da cidade de
Piraquara e esta vindo mais um emprestimo para ajudar a cidade, obrigado.
Com a palavra o vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, e internautas, quero agradecer a Deus que
me concedeu essa oportunidade de estar aqui, o salmo 3, no versiculo 5 diz
assim: ‘ eu deitei, dormi e acordei porque o senhor me sustentou ’, eu quero
desejar as boas vindas ao meu amigo Osmar Nunes, ex-vereador de Pinhais,
posso falar com muito orgulho, a humildade desse homem, não podia deixar de
dizer do meu amigo Leonildo com a sua esposa e seus filhos, tenho uma
grande admiração, um grande empresario de Pinhais, tambem ao meu irmão
Ailton da assembleia de Deus, a qual tambem faço parte, o Ari Vidal tambem,
que é um vereador de Pinhais e o Tavi, que seja bem vindo e volte mais vezes.
Sr. Presidente, quando eu vejo esses discursos da questão do pais, das
devastações, roubalheiras, é porque isso é um cancer, tem o ladrão que rouba
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por causa da necessidade dele, mas ele é corajoso mete a maquina e vai,
agora o país enfrenta uma situação de uns políticos covardes que não tem
coragem de meter a máquina, mas tem coragem de meter a mão, essa é a
grande realidade, tem politicos que não tem coragem de chegar em um banco
e render o gerente e toda população, mas ele tem coragem de investir tudo que
ele tem, para roubar mais facil, esse é o problema que esta no governo federal,
municipal, estadual, está em todo governo, é um discurso que se eu fazer ele,
vou vomitar, sou sincero, tem operação lava-jato e tudo mais, não da nem para
montar um lava car, porque se colocar lava-jato a policia federal vem em cima,
não adianta discutirmos sobre a corrupção, na verdade tinha que fazer o
seguinte, para ladrão tem que ter prisão perpétua, para politico corrupto,
paredão, não existe outra saída. Quero dizer tambem sobre a saude, o
problema dela se diz que esta no estado e no Brasil inteiro, mas em Piraquara
vejo uma grande diferença, porque aqui vai muito bem, esta se avançando aqui
dentro, foi levado um projeto de uma farmácia municipal no Guarituba e foi
executado, foi levado uma ambulância pro Guarituba, projeto deste vereador e
esta saindo mais um posto de saude, tambem projeto desse vereador, como
dizer que a saude não avançou dentro de Piraquara ? hoje para falarmos da
saude, precisamos falar com muito carinho e com muita cautela, porque a
saúde aqui vai muito bem.
Com a palavra o vereador Rock: Sr. presidente, nobres vereadores, jornalistas
que estão presente e nobres internautas, um boa noite especial, ao vereador
Leonildo, vereador Arivaldir, vereador Tavinho, vereador Airton, ao Willian
nosso amigo, o pessoal da Vila Macedo, o Claudio, enfim, a todos que estão
presente nessa noite, nos acompanhando aqui presente ou através da internet,
o vereador Gilmar falou de algumas obras, ou melhor, de um valor financeiro
emprestado pelo estado da ordem de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais),
desses valores estão contemplados algumas ruas do Guarituba, na questão de
pavimento, esta em andamento o edital para licitação da empresa que fara a
revitalização da Av. Brasilia, acredito que dia 26 nós conhecemos a empresa
que fará a revitalização daquele logradouro, inclusive nós já iniciamos algumas
obras, quando digo nós, é porque participamos efetivamente na condução, na
indicação, solicitação, proposição de uma pista skate pra tirar a rapaziada que
ta praticando o esporte no interior das ruas, provocando alguns pequenos
acidentes, também teremos uma academia ao ar livre, uma pista de
caminhada, playground, um alambrado no entorno da praça, são obras que
estamos brigando e acredito que o professor Marquinhos, tá de parabens na
condução desse trabalho, temos na Vila Macedo uma quadra coberta na escola
Erminio de Azevedo, repasse do governo federal, me perdoe professor Erondi,
mas infelizmente tenho que fazer essa pequena critica, esse repasse não foi
feito, a empresa já investiu proximo de R$100.000,00 (cem mil reais) e teve
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que parar as obras momentaneamente ate que o repasse seja retomado, quero
fazer um agradecimento especial a Policia Militar do estado do Paraná, o
pessoal do comando aqui do municipio de Piraquara, nós tivemos uma situação
de um jovem que tem problema de esquizofrenia, nós solicitamos em conjunto
com a central de ambulâncias, e aqui vai tambem o meu abraço pros
profissionais da central de ambulancia, da UPA que vem resolvendo grande
parte das nossas dificuldades, muito embora ainda não seja o ideal, mas é o
que temos e esta muito melhor do que aquele hospital que tinhamos, e era
particular, mas não era digno de atender a nossa população, um
agradecimento especial a Policia Militar, a central de ambulâncias, a Sandra
enfermeira chefe da UPA 24 horas e a nossa guerreira Mari pessoa competente
que merece todos os nossos elogios, e espero que continue dessa forma. Na
Vila Militar tivemos a colocação de mais 40 lampadas, substituiçao de
lâmpadas, hoje é um dia feliz, estou fazendo varios agradecimentos, ao Abel,
ao Claudinei da ingeluz, ao secretario de infraestrutura, a minha gratidão, nós
vinhamos pedindo, e tenho certeza que o vereador Gilmar já fez varios
requerimentos e a substituição de mais de 40 lâmpadas, queimadas, e enfim,
trazendo mais segurança para aquela comunidade, temos nos próximos dias a
Sanepar dando andamento na implantação de esgoto sanitario naquela região,
todo o esgoto estava sendo filtrado pra represa do irai, fica aqui a nossa
gratidão ao secretario Dirlei e aqueles funcionarios que hoje estiveram, tenho
um convite pra quem quiser estar presente no Jardim Esmeralda no proximo
sabado, uma ação geral de recolhimento de materiais que jogam na margem
da linha, nos rios, então a prefeitura atraves do setor de urbanismo e meio
ambiente estara fazendo esse recolhimento no sabado.
Com a palavra vereador Miguel: Senhor presidente, vereadores, comunidade
presente, companheiros vizinhos, quero salientar a presença do nosso senador
piraquarense Ironi, Maurides, Reinaldo, Tavinho, Airton, Arivaldir, Leonildro
Sandri. Como vivemos tentando defender a cidade de Piraquara, da qual
vivemos, e as vezes companheiros por siglas partidarias, por emoçoes
politicas, se perdem e esquecem que o Brasil ta soterrado, esqueceram que
esse governo, no ato democratico do PT, soterrou esse pais, não estou
defendendo sigla, to defendendo um pais sucateado, mal gerido pela maquina
publica, um pais que saquearam o pré-sal dentro da Petrobras, colocaram um
caminhão dos maus petistas falados na midia, e agora querem sacrificar o Beto
Richa, esse vandalismo que ocorreu esses dias, que o Beto teve um erro com
esses professores e funcionarios, ele tem sim, mas não podemos ser ingrato,
aqui em Piraquara na época do falastrão, os assaltos 3 horas da tarde
perpetuavam quando tinha aquele governador que prometeu a duplicação e
triplicação que o Beto Richa está fazendo, ele não investiu nada em Piraquara
e Pinhais, ele passou despercebido por alguns petistas e por alguns do PMDB
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que querem zombar e articular bombas, fazer um palco de guerra como nosso
vereador do PT, Erondi falou, mas o que se faz com essa gente? O Erondi tem
mandato, o Tavinho tem mandato, aqueles que perderam embalado pelo filho
do comedor de mamona, e por 2 ou 3 petistas que se perderam como a
senadora falou, que deputado estadual e vereador tem que ficar pra depois, só
os deputados federais, seja governador, presidente, deputado estadual ou
federal, seja o seu Ironi, mas qualquer cidadão tem que ter respeito, chega de
PT, acabou, não sei qual sigla vai levar e vai tentar colocar esse nos eixos,
esse país está assombrado, a miseria está chegando, vieram professores aqui
tachando os 40% da energia, coitado do Beto, tinha que ser o presidente da
republica, qual brasileiro que não sabe que uma mãe vai fazer reconstituição
do seio ganha R$280,00 (duzentos e oitenta reais) tem que ficar 4 anos na fila,
uma pessoa do sexo oposto R$1.200,00 (mil e duzentos reais), um CAPS para
um cara que nunca trabalhou na vida R$1.200,00 (mil e duzentos reais), um
trabalhador tem que pegar o onibus para ganhar R$1.000,00 (mil reais), essa é
a máquina publica gerida pelo PT, até quando o pagador de imposto vai
aguentar, levantando de manhã para ver essa lambança, dinheiro na calcinha,
e o Beto Richa é o errado, claro que tem erro em todos os governos, Piraquara
jamais teve tanto investimento, segurança publica, até acredito que Pinhais
tambem teve, a presença da policia militar, no meio rural todos passavam pavor
no meio da madrugada porque não tinha policia no governo do comedor de
mamona, hoje tem a presença da Policia Militar, contratou professores, não
contentou mas está tentando por a carroça em dia, tem erros sim, a Sanepar
que deixa uma grande divida na cidade, mas vão por a culpa só no Beto Richa
os que passaram não tem culpa nenhuma, os esgotos só aconteceu no
governo do Beto o que passou não fez nada. Obrigado.
Com a palavra vereador Adriano: Boa noite senhores vereadores,
comunidade presente, queria estender meu boa noite ao senhor Mauriles,
Erminio, Ironi nosso eterno senador Piraquarense, queria comprimentar o
vereador Leonildro Sandri, Tavinho, Airton e Arivaldir. Vou começar meu
discurso pegando o final do Miguel com relação a Sanepar que tem uma dívida
histórica com nosso município e quer continuar devendo, mas vamos ter que
mudar esse quadro temos muitas reclamações em relação as obras, fui
averiguar o porque de as pavimentações não serem feitas as recomposições,
fui a prestadora do serviço, e informaram que eles só podem fazer a
recomposição do pavimento, mediante uma ordem de serviço cuja qual a
Sanepar não emite, na realidade cobramos com razão do empreiteiro mas a
partir do momento que o serviço é executado, tem que esperar uma outra
ordem de serviço, assim que funciona e a Sanepar não está fazendo esse
trabalho que é feito na area comercial em Curitiba, fui fazer uma cobrança em
relação a recomposição de pavimento, tendo em vista que quando eu era
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secretário, não permitia o corte da pavimentação, sendo que a Sanepar tem por
obrigação colocar a sua rede não no meio da rua, a Sanepar é omissa e
continua levando nossa água sem dar nenhuma contrapartida, em Pinhais tem
inumeras empresas, uma economia forte, nós não podemos ter empresas em
Piraquara devido a questão da proteção ambiental, mas tambem não queremos
poluir, quero aproveitar com relação ao comentario que o Rock fez em relação
ao mutirão de retirada de entulhos e materiais, a serra da melança, houve
reclamações com razão, e um pouco de excesso em relação ao trabalho feito
pela prefeitura, pelo setor de meio ambiente, na questão do lixo que esta la,
nosso melhor serviço é a coleta de lixo, é inadmissivel um cidadão pegar a
televisão, colocar no seu veiculo, ir até a Serra da Melança para deixar o lixo lá,
vamos averiguar sobre tudo que esta acontecendo lá, e não vamos ser
omissos, queremos que apareça os culpados e sejam punidos, porque nós
politicos somos procurados sempre, e o quadro politico do Brasil é lamentavel,
o povo não aguenta mais essa situação, sabemos que a mudança é
necessaria, hoje mesmo vi um cidadão no Facebook, falando que prefere pagar
a multa de R$4,00 (quatro reais) para não votar, do que pagar o salario de
politico corrupto por 4 anos, isso é um desabafo, serve para quem carrega o
dinheiro na calcinha, e outros casos, quem vai pagar a conta da Petrobras ? O
povo com certeza.
E passa para ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretário vereador pastor
Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: todos presentes, com a
ausência do vereador Mamede, justificada.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
076/2015: que assim o fez. Processo 076/2015 projeto de lei 064/2015:
Iniciativa vereador Gilmar Luiz Cordeiro, Dispõe sobre: Concede o titulo de
cidadão Honorário do município de Piraquara ao Sr. Leonildo Sandri, 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: como tendo só 2 artigos o
Sr. Presidente solicita ao 1º secretario pastor Valdeci a ler o 2º artigo, que
assim o fez. o 2º artigo esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o pedido foi aprovado. O
projeto está em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem o projeto de lei
064/2015 foi aprovado em 2ª discussão. Concede o título de cidadão
Honorário do município de Piraquara ao Sr. Leonildo Sandri
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O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
075/2015: que assim o fez, Processo 075/2015 projeto de lei 064/2015,
iniciativa do vereador Ernani Eugenio Huller e vereador José Machado:
que dispõe sobre: denomina as vias especificas e da outras providencias.
Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global
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 064/2015 foi aprovado em 1ª discussão.
denomina as vias especificas e da outras providencias
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
077/2015: que assim o fez, Processo 077/2015 projeto de lei 065/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
1.300.051,80 (um milhão trezentos mil e cinquenta e um reais e oitenta
centavos) Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão
global maioria simples 1ª discussão: o projeto esta em discussão, esta em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem. O projeto esta aprovado em 1ª discussão o projeto de lei
065/2015. Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 1.300.051,80 (um milhão trezentos mil e
cinquenta e um reais e oitenta centavos).
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
078/2015: que assim o fez, Processo 078/2015 projeto de lei 066/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
3.039.578,27 (tres milhões trinta e nove mil quinhentos e setenta e oito mil e
vinte e sete centavos) Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global maioria simples 1ª discussão: o projeto esta em discussão,
esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem. O projeto esta aprovado em 1ª discussão o
projeto de lei 066/2015. Autoriza a abertura de credito adicional especial
no orçamento programa vigente no valor de R$ 3.039.578,27 (tres milhões
trinta e nove mil quinhentos e setenta e oito mil e vinte e sete centavos).
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
078/2015: que assim o fez, Processo 078/2015 projeto de lei 066/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
27.881,69 (vinte e sete mil oitocentos e oitenta e um mil e sessenta e nove
centavos) e da outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas
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competentes, discussão global maioria simples 1ª discussão: o projeto esta em
discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados
os contrários que se levantem. O projeto esta aprovado em 1ª discussão o
projeto de lei 067/2015. Autoriza a abertura de credito adicional especial
no orçamento programa vigente no valor de R$ 27.881,69 (vinte e sete mil
oitocentos e oitenta e um mil e sessenta e nove centavos) e da outras
providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
080/2015: que assim o fez, Processo 080/2015 projeto de lei 068/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
788,79 (setecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) e da outras
providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global votação simbolica maioria simples 1ª discussão: o projeto está
em discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem. O projeto esta aprovado em 1ª
discussão o projeto de lei 068/2015. Autoriza a abertura de credito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 788,79
(setecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) e da outras
providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
081/2015: que assim o fez, Processo 081/2015 projeto de lei 069/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
1.548.366,72 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil tresentos e sessenta
e seis reais e setenta e dois centavos) e da outras providencias. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação
simbolica maioria simples 1ª discussão: o projeto esta em discussão, esta em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem,. O projeto esta aprovado em 1ª discussão o projeto de lei
069/2015. Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 1.548.366,72 (um milhão quinhentos e
quarenta e oito mil tresentos e sessenta e seis reais e setenta e dois
centavos) e da outras providencias.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
082/2015: que assim o fez. Processo 082/2015 projeto de lei 070/2015:
Iniciativa vereador Erondi Lopes, Dispõe sobre: Concede o titulo de cidadão
Honorário do município de Piraquara ao Sr. Angelo Carlos Vanhoni, Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global maioria
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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 070/2015 foi aprovado em 1ª discussão. Concede o titulo
de cidadão Honorário do município de Piraquara ao Sr. Angelo Carlos
Vanhoni.
Sr. Presidente registra a presença das professoras e alunas do magisterio, da
presidente do Sindicato da APP Metronorte, a presidente do sindicato dos
professores de Piraquara. E quebrando o regimento consulto o plenario para
abrirmos cinco minutos de nosso tempo para o nosso cidadão honorario de
Piraquara, Leonildo Sandri, que teve votação unanime nesta casa.Gostaria de
consultar o plenario. Onde todos concordam. Com a palavra e agradeceu a
todos.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Dispondo de cinco
minutos. Com a palavra o vereador Gilmar: Obrigado vereadores, e a todos
que votaram no Leonildo, sempre quando posso eu tambem voto nas suas
indicações, sei das questões locais, sou vereador da oposição nessa cidade,
junto com o vereador Mamede, mas ajudamos a construir essa cidade sim, e
ao construir é muito importante passar por estações como essas, eu que sou
autor da lei do premio mulher na cidade de Piraquara, sempre achei importante
homenagear pessoas que tenham feito pela nossa cidade, gostaria de
agradecer a presença do Bogão, Jair, Claudio, Ari, amigos da Vila Macedo,
todos que estão me ajudando a construir um novo partido nessa cidade, que
graças a Deus, as coisas estão indo melhores, e vamos construir vários
partidos que farão a composição da grande aliança de oposição na cidade de
Piraquara, vejo fortalecimento no processo e o caminho é de esperança, luz e
prosperidade, vamos alcançar bons frutos, agradeços a todos os vereadores,
Leonildo vai fazer uma recepção em Pinhais, gostaria de convidar os
vereadores para que acompanhem, obrigado.
Com a palavra o vereador Edson Baianinho: Senhor presidente, nobres
vereadores, primeiro quero agradecer o Zé, que passou a oportunidade para
mim, o senhor é muito gentil, obrigado. Quero confessar e defender, meu
querido Leonildo, vou falar porque não tem ninguém nessa cidade e nesse
mundo que vai calar a boca desse vereador, quero dizer que hoje de manhã
tivemos uma reunião entre os vereadores e foi questionado em relação a qual
foi levada a luz na Serra da Melança, e havia uma suspeita do nobre vereador
ter instalado essa luz, mas 5 minutos antes de entrar nessa sessão o vereador
justificou que jamais levou aquela luz para o cidadão que o nobre vereador
mencionou o nome, quando o vereador Adriano fala que o cidadão pega o lixo
coloca e leva pra serra, esse miserável tinha que na hora que for despejar o

11

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ
lixo ele devia estar junto com o lixo, para mim esse cidadão não passa de um
lixo, quem leva o lixo tem culpa, tinha que deixar lá pro caminhão pegar ele e o
caminhão de torcer dele, esse é um lixo e meio, ele deixa o meio lá, e volta pra
buscar mais lixo, ele é um rato de esgoto, já temos dificuldade para administrar
essa cidade, como diz na midia é tudo ladrão, mas não tem nenhum que tem a
coragem de disputar e sentar em uma cadeira dessa para defender uma
cidade, falar até papagaio fala, mas defender os interesses da cidade são
poucos, só sabem criticar, mas não busca dialogo, essa casa de lei sempre
esta aberta para essa cidade, quantos vem aqui expor os problemas, nenhum
presidente fechou as portas, estão sempre abertas, tem muitos pré-candidatos
que dizem que os vereadores nunca pisaram no Guarituba, esse miseravel caiu
na cidade de paraquedas e não tem a coragem de vir e dizer na frente de mim,
se fala para me atingir pouco estou me importando, quem fez 1.036 votos
nessa cidade fui eu, e ele tera que trabalhar muito para fazer no mínimo meia
duzia, se fala desse prefeito, mas ele ainda é o melhor do nosso país, se eu
usasse chapeu, tiraria para ele, que Deus abençõe.
Com a palavra o vereador Zé Machado: Senhor presidente, vereadores e
comunidade presente, quero agradecer aos vereadores da nossa cidade
vizinha, Tavinho, Airton, Arivaldir, Leonildo, sejam bem vindos, contamos com
vocês sempre nessa casa, peço que leve meu abraço ao vereador Passarinho
que acatou nosso projeto do diabetes. Mas voltando a serra do mar, onde
estivemos com praticamente todos os vereadores, é aonde um dos vereadores
desconfiavamos que tinham ligado a luz lá, onde veio esclarecer hoje, onde
esse cidadão quer pegar uma vaga aqui, e por isso vem criticando o municipio,
precisamos que o juridico da casa venha ver o processo que esta ocorrendo no
Ministerio Publico, apresentação desses documentos da serra do mar aonde
vieram invadir nossa riqueza de Piraquara, cidadão que nem mora aqui no
nosso municipio, vem criticar o prefeito, Guarituba e os vereadores, então
pedimos ao juridico que veja aonde esta o processo, e venha apresentar os
documentos desses terrenos aqui no munícipio. A respeito da má
administração na época da emancipação Pinhais/Piraquara, a respeito do
roubo dos cavalos, é um prefeito que esta hoje correndo para não assinar
documentos, para prestação da conta dos ex-prefeitos de Piraquara, onde a
casa já correu atras desse ex-prefeito e não conseguimos que ele assinasse o
documento que o hoje o juridico esta atras desse cidadão, para saber da
prestação de conta de cada vereador. A respeito da Sanepar que vem devendo
ao município de Piraquara, como o Erondi tem falado, deve praticamente
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), que é um projeto do deputado
Nelson Justus ao município de Piraquara, ao qual não vem cumprindo o
governo do estado, que tem de devolver ao municipio de Piraquara juntamente
com a Sanepar todo esse dinheiro, o qual podemos asfaltar praticamente a
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nossa cidade inteira, o municipio deve cobrar, eu passando pelo Ipanema tem
uma caixa que a prefeitura já foi cobrado, e não tomou providencias, um carro
bateu e quebrou as duas rodas, já foi pedido para mudar na Leopoldo Jacomel,
mas enquanto não tiver um acidente com morte não vai ser mudado, o Dirlei
deve estar assistindo, e peço que tire aquele PV e coloque para fora da
avenida, boa noite a todos, obrigado a turma de Pinhais.
Com a palavra o vereador Rock: Senhor presidente, vou estender meu boa
noite a Cleuza, a Silvia da APP, a Ana Zambão da APP sindicato metronorte. Sr.
Presidente uma atenção ao nosso presidente da comissão de finanças e
orçamento, porque temos a LDO para votar, já estáva na casa há algum tempo
e peço atenção especial para que não tenhamos nenhum atropelo de ultima
hora, e pegando um gancho em relação o que o Zé falou, temos um atraso com
essa cidade, esse legislativo esta atrasado, contas de 2001 que esta aqui há
muito tempo ainda não foram analisadas, o cidadão parece que esta devendo
alguma coisa, não entendo, só precisa ser notificado para que o processo
ande, temos que entrar na justiça para que consigamos localizar esse cidadão,
um ex-gestor fugindo, os funcionarios já foram atras, mas o incrivel é que
vemos ele constantemente nos bares da cidade, não conseguimos pegar uma
assinatura, mas com certeza o judiciario vai conseguir. No ultimo dia 3 (quartafeira) estive em frente a Viação Piraquara, a empresa detentora do nosso
transporte, o vereador tem que correr a cidade toda, ela tem varios problemas,
mas a viação passou por um dia terrivel no dia 3, foram demitidos alguns
funcionarios entre eles as diretoras sindicais, o sindicato dos motoristas e
cobradores SINDMOC, esteve fechando a saida, e entrada dos onibus,
dezenas de usuarios de transporte ficaram presos no terminal de Pinhais,
outras centenas na praça santos andrade, para ajudar na transposição da
rodovia na via ferrea, um acidente com uma van, o caos se instalou em
Piraquara, o que fazer Sr. Presidente ? Quem paga ? O contribuinte que está
cansado, com vontade de chegar em casa com sua esposa e seus filhos, mas
está preso em Curitiba, Pinhais, por causa da discussão de alguns funcionarios
que foram demitidos, temos a pratica aqui em Piraquara da dupla função em
algumas linhas municipais, onde o motorista tambem é cobrador, já imaginou
conduzindo um ônibus com 80 passageiros, engatando marcha, dando troco,
freiando, cuidando do pedestre, a responsabilidade de um motorista, estamos
formatando uma lei proibindo a dupla jornada na nossa cidade, até para
diminuir a demissão de funcionarios, muito em breve colocaremos essa lei, fica
meu repudio em relação ao fato, não estou culpando a Viação, mas
simplesmente demitir pais de familia não vai resolver, muito embora a crise esta
presente, mas temos que rever, estou solicitando tambem uma rotatória, já fui
na secretaria de obras, mas uma rotatoria na entrada da cidade, em frente ao
San Julian, para acabar com esses acidentes, fica a sugestão. Estamos
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discutindo com os empreendedores da construção civil, por conta daquele
decreto governamental, algumas empresas estão tendo que demitir
funcionarios, estamos discutindo para que pelo menos na questão da
densidade seja flexibilizado em algum momento, aquele entendimento entre
habitantes e habitações, peço para que as pessoas tenham apenas um pouco
mais de paciência, não se fala apenas nos construtores mas sim nos pais de
familia que acaba levando sustento pros seus lares. Muito obrigado, quero
agradecer a presença de todos.
Com a palavra o Vereador Erondi: Vereador Rock, quero dizer que o
trabalhador sempre paga a conta nesse pais, daqui a pouco vai ter motorista
dirigindo, dando o troco, lavando onibus, engrachando, fazendo de tudo um
pouco, sou solidario a esse projeto Rock, se o senhor colocar em discussão
nessa casa, com certeza terá meu apoio e meu voto, o trabalhador não deve
ser penalizado para as empresas faturar mais. Sr. Presidente no dia 7 foi o dia
internacional da liberdade de imprensa, eu gostaria de homenagear o jornalista
Rodini Neto, da nossa cidade, e tambem os outros jornalistas, mas em especial
ele que tem o seu diario de Piraquara completo a 5 anos, eu queria propor uma
moção de aplausos ao Rodini, pois ele é merecedor. Meu amigo Tavinho veio
vizitar essa casa, mas até foi la para fora, pois a cada 2 palavras é pau no
Tavinho e no Erondi, la em Pinhais é assim ? Se for, eu não vou Tavinho. Mas
daqui a pouco, o PT vai voltar a comer criancinha, há 25, 20 anos atras,
quando Lula saiu candidato a presidencia do Brasil, falava que o PT comia
criancinha, tudo agora é culpa do PT, tudo é culpa do governo Dilma, chegou
ao absurdo de um comentarista da “tv globo” de Santa Catarina dizer que o
caos do congestionamento da 101 sentido litoral, era culpa do governo federal,
ele disse que qualquer miseravel nesse pais, pode comprar um carro, isso
deveria ser motivo de prisão para um camarada desse, voce pode comprar seu
carro, mas o cidadão não tem esse direito ? eu já ouvi em aeroporto, filas e o
povo falando, a culpa é do Lula, que todo mundo anda de avião agora, é
impressionante, o pobre que não quer que o outro mais pobre melhore de vida,
tudo culpa do governo federal, vai chegar ao ponto que vão falar que a Dilma
come criancinha, como falavam do Lula antigamente que era comunista, todo
mundo iria andar pelado, não conseguem olhar as 300 casas beneficiando os
que vão pagar R$25,00 (vinte e cinco reais) por mês, ninguem fala que é culpa
do governo federal, todo o asfalto do Guarituba, ninguem fala que é culpa do
governo federal, as obras que foram feitas em Piraquara, ninguem fala, teve
corrupção no governo do PT, é obvio que teve, assim como teve no Fernando
Henrique, Sarney, Collor, isso acontece desde quando descobriram o Brasil e
roubaram nossas pedras preciosas, nosso pau brasil, falam só do PT na
questão da Petrobras, mas e os outros partidos ? Boa noite a todos e a todas,
até a proxima semana.
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Com a palavra vereador Adriano: Realmente vereador Erondi, o roubo nesse
pais, acontece há muito tempo, pena que só estourou agora, por falar em
vergonha, não tem como deixar de falar do ladrão de cavalos, o cara vai fugir,
esta fugindo da justiça, mas uma hora ele sera encontrado. Com relação aos
lixos, não é só na Serra da Melança, é em todo lugar, e ainda mais agora que
estamos com uma epidemia de dengue em todo pais, isso é uma questão de
educação, falta muita educação pro povo, porque o acesso existe ao caminhão
de lixo, então é inadmissivel, no passado comentamos da CPI Viação de
Piraquara, não cumpre com seu papel no transporte publico, não cumpre o
papel com seus funcionarios, é lamentavel que isso tenha acontecido aqui, vou
encerrar, uma otima semana a todos.
Com a palavra Vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores e comunidade
presente, quero ser rapido, espero que em 48 horas, tragamos as contas desse
rapaz que roubou os cavalos, para que possamos votar, contra ou a favor, fica
vergonhoso para essa casa, a CPI do transporte coletivo não foi feita, porque
não conseguimos se ajustar, mas ela tem que ser feita, tanto é que no mês que
vem eu to indo no juiz por causa do problema do transporte escolar do governo
passado, e a questão da empresa de onibus que está trilhonaria com o dinheiro
da população do transporte coletivo piraquarense, temos que montar a CPI e
ver o que esta acontecendo, a cidade esta abandonada pelos governos, pela
maquina publica, Piraquara é uma cidade historica e todos gostam daqui, esse
nome Piraquara, não tem dinheiro que pague, todos temos que preservar, hoje
o Leonildo levando esse titulo já fez na epoca que Pinhais era junto com
Piraquara, agora ele tem mais uma obrigação, vai falar em Pinhais que é
cidadão de Piraquara, e vai nos ajudar a defender a cidade, precisamos de
administração, tomara que o Marquinhos se ajuste com o governo federal e o
do estado, não quero pecar nos bons processos, mas não podemos errar, o
pais esta sendo soterrado por esse governo, não é com minha casa, minha
vida 1, porque o 2 e 3 é só para deixar os ricos, mais ricos ainda, e deixar a
desgraça feita aonde precisa de escola, infraestrutura, creches, saneamento, e
nisso ninguem pensa, estamos com Piraquara capital da água, mananciais da
serra, que abastece região metropolitana, que cuida do pulmão da
humanindade do futuro, abandonada por politicos da esfera maior, por isso
ainda aposto que o Beto Richa de atenção quanto a questão da Sanepar, que
faz 30 anos que estamos sendo sucateado pela Sanepar, temos que ajustar, os
governadores passaram e não deram contrapartida pela vinda dos complexo
prisional dentro da cidade, o Ironi sabe, em 2001 quando fomos vereadores
juntos já falavamos nisso, e até hoje não avançamos, porque os deputados não
nos ajudam, que cabe a eles nos ajudar, porque abastecemos a região
metropolitana, temos 1.200 nascentes constatadas, Leonildo hoje é
Piraquarense, nos ajude a falar dessa cidade, agradeço a cada um que veio
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aqui, nossa discussão é maior que sigla partidária, quem estiver sem partido e
quiser se filiar no PROS, estão convidados, obrigado a todos.
Não havendo ninguem mais inscrito, a câmara de Piraquara se sente honrada
com a presença de todos vocês, obrigado aos internautas, marcamos a
proxima sessão para a proxima terça-feira, muito obrigado a todos, esta
encerrada essa sessão. Para constar ______________________________ eu
(Luiz Antonio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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