CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 17ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 3ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia vinte e trez 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 Valdeci de Andrade 2º secretário Maicon Farias e a presença dos
demais vereadores:Adriano Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi
Lopes, Gilmar Luis Cordeiro, José Eugenio Huller, Sidnei César Mamede e
Valmir Soares “Rock”. Verificada a existência de quorum regimental com a
presença de onze vereadores membros da casa, o Sr. Presidente invoca as
benções de Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do regimento
interno. Após informou que a sessão será transmitida ao vivo pela internet, e
convidou o vereador Mamede para fazer a leitura da passagem da bíblia, que
assim o fez. O Sr. Presidente agradece a presença do pessoal do Rotary Club
pela presença e a honra de termos a Miss Brasil Global, e seus familiares, da
qual teremos uma homenagem a ela. A presença dos Construtores da
Imprensa local e a todos os demais. E coloca 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 secretário vereador pastor 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. Lidos os
requerimentos o Sr. Presidente agradece e Salienta referente a moção de
repudio em nome da maioria dos vereadores, a professora Ana do uso indevido
da tribuna contrariando sua propria fala da semana da mulher. A casa agiu sim
e se preocupa sim com todas as questões sociais da cidade.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Disponho de 4 minutos, com a
palavra vereador pastor Valdeci: Senhor presidente, senhores vereadores,
senhoras e senhores, autoridades presentes, a todos um boa noite. Gostaria de
iniciar meu discurso agradecendo aos vereadores que tem sido parceiro na
minha luta, devo ter uns 15 requerimentos solicitando pistas de skate no Jardim
Santa Monica, e essas coisas quando o colega faz, fortalece a gente, vi o Rock
falando de uma solicitação para a Rua das Americas a qual é complicada, tive
que gastar do meu bolso, pagando uma maquina para retirar a caliça, esse final
de semana por causa da chuva naquela rua fez um rio, e uma senhora idosa
tentou passar e acabou caindo, o pessoal queria colocar na reportagem mas
não deixaram, deviam colocar mesmo porque é um fato de respeito com o
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cidadão que precisa de assistencia, urbanização, precisa do serviço publico e
as vezes não tem um serviço adequado, tivemos que pegar uma maquina e
arrumar aquela rua, não é minha função e o que me deixa bravo é porque não
é a primeira vez, estava pensando, Gilmar e Mamede se alguem diz que eu
sou corajoso, vocês são muito mais porque fazemos parte da base, mas isso
não quer dizer que temos que concordar com tudo que é mandado, tudo que é
mandado para votar aqui, a exemplo a questão da educação que mandaram
em cima da hora, vimos umas coisas que precisam mudar porque é uma coisa
polemica de interesse da comunidade toda, não quisemos se intrometer,
porque os professores, educadores estão convivendo diariamente e lutando
junto, observamos na assembleia o quanto de emendas foram feitas, e coisas
que não precisavam fazer, quero citar isso para dizer que todos, por mais que
veio muito rapido, mas entendemos que a cidade precisa de uma resposta,
então, temos um tempo muito curto mas vemos que a cidade precisa e por isso
somos parceiros nessa casa, imagino voces que se dizem oposição sendo que
nós da base, esses dias atras fiquei revoltado acabei nem vindo na sessão
porque se eu viesse iria falar coisas que não deveria, embora não tenhamos a
função de executar, temos a responsabilidade de cobrar e se estamos votando
aqui temos o direito de cobrar tambem, o minimo que esperamos é um pouco
de respeito com o pessoal da base, somos o parachoque, fico muito chateado
com esse tipo de coisa, e gostaria de poder ver isso mudar, estou esperando
por isso, a cidade fica feliz, não importa se for no ultimo ano, mas o importante
é que seja feito, obrigado.
Com a palavra vereador Mamede: Senhor presidente, companheiros, gostaria
de pela minha fala estar agradecendo, mas infelizmente não é possivel porque
o bairro Guarituba esta largado, abandonado, não bastava o PAC que empacou
agora esta com obras de aterro atraves da companhia de habitação,
COHAPAR, em parceria com o cidadão que sera canditado a vereador desse
municipio se achando autoridade de sujar as ruas do Guarituba onde
caminhões estão fazendo aterros naquele local, na quarta que passou com
aquele barro, um carro desgovernou e houve um acidente, num carro da
prefeitura de Piraquara , esse cidadão veio me afrontar porque eu estava la
com a comunidade, esta levantando pó depois que seca aquele barro, não tem
como andar em varias ruas sem que se levante cortinas de pó, comerciantes
não aguentam mais limpar as suas prateleiras, gostaria de saber onde esta o
prefeito dessa cidade para tomar uma atitude, faz um ano que não sei como ele
esta, um absurdo o que acontece no Guarituba, gostaria que o presidente da
casa, atraves da comissão de urbanismo, encaminhasse um oficio, para trazer
uma resposta aos moradores do nosso municipio, precisamos de um plano de
urbanização urgente no Guarituba, quero falar tambem sobre o posto Caiçara
que esta largado, a administradora não sabe nem que tem ambulancia, hoje
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levei uma pessoa que estava passando mal, pedi uma ambulancia e fui avisado
que hoje estavam sem nenhuma, porem ela estava estacionada na frente do
posto, ainda bem que temos motoristas, enfermeiros competentes que
abraçam a nossa causa, então eu pergunto, as coisas vão bem ? Vai começar
uns asfaltos no Guarituba, mas isso sera o suficiente para resolver os
problemas da nossa cidade ? Creio que não, precisamos de mais profissionais,
tem uns bons, mas tem aqueles que só querem estar por estar ali, precisamos
olhar com atenção, e pesso ao presidente uma comissão para analisar a
situação do asfalto que daqui uns dias estarão de baixo da terra.
Com a palavra o vereador Miguel: Gostaria que a presidencia, atraves dos
nossos vereadores convidassem nosso ex-vereador e medico Doutor Samir.
Com a palavra o vereador Rock: Excelentissimo senhor Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, quero em especial dar um boa noite a
nossa representante da beleza piraquarense, a belissima Miss Brasil, Vanessa
e seus familiares, gostaria de dar o boas vindas aos empreendedores do ramo
de construção civil do nosso municipio que esta representada por uma
comissão, ao Rotary tambem, e vossa excelencia acabou de tirar da minha
boca o que eu falaria em relação ao Rotary, ao Aroldo, Claudio, Dr. Samir, por
toda a luta que desempenharam juntos ao governo do estado, vereadores de
cidades visinhas, comunidade piraquarense, comerciantes, para que hoje o
governo do estado estivesse realizando um grande sonho que é a triplicação
da nossa rodovia do encanamento, com certeza Dr. Samir, vai trazer muito
beneficio, mas trará, varios problemas, um deles o transito que ficara mais
intenso agora com caminhões trafegando por ali, é um ganho enorme, até para
a economia, aguardamos ansiosos para a inauguração, vamos sofrer um
pouquinho mas depois vamos conseguir fazer festas pela inauguração, na
proxima sexta-feira vamos ter a reinauguração do supermercado Ideal, que
esta se mudando de um lado da Betonex, para outro, convidamos todos para a
inauguração que vai ser bacana, esta feito o convite. Tenho varios elogios em
relação a nossa saude publica, embora no pais inteiro esta um caos, e aqui em
Piraquara estavamos conseguindo, mesmo com aquelas filas, a fisioterapia
esta tendo um problema especial que eu não consegui entender, vereador
Eugenio esteve hoje na secretária, não foi possivel falar com a secretaria,
temos alguns agendamentos de fisioterapia no Caiçara, na sexta-feira chuvosa
e fria, tivemos a oportunidade de levar alguns amigos, mas chegamos la e não
tinha nada agendado, as pessoas sairam de casa no tempo frio, com dor, e
simplesmente não havia nenhum profissional para atender, entendendo um
pouco da dinamica, marca-se uma avaliação pro Caiçara, pessoas que moram
na Vila Fuck, São Cristovão, se deslocam até a rua Betonex para fazer uma
avaliação, e se passar ser encaminhado pra Luserna, nossa comunidade
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precisa de mais carinho e respeito, as pessoas que procuram o atendimento é
porque estão precisando, não podemos ficar mandando pra lá e pra cá,
precisamos fazer uma comissão e conversar com a secretária de saude, com a
Maristela, para que fatos como esse não voltem a acontecer, muito obrigado,
continuo nas explicações pessoais.
Com a palavra o vereador Eugenio: Boa noite senhor presidente, vereadores,
Dr. Samir, Aroldo, Mario, a Miss Vanessa, Rivas, enfim, a todos presentes.
Estive hoje na secretária de saude, reinvindicando varias coisas, inclusive no
Caiçara, vemos as dificuldades que estamos tendo, realmente a secretaria esta
fazendo o que ela aguenta, mas na realidade esta tomando outras medidas,
até então esta contratando um serviço, esta vindo uma clinica para Piraquara
de varios serviços, Raio X, mamografia, e outros, fiquei feliz porque no mês de
outubro vai ser feito a inauguração da unidade de saude no Araçatuba,
estivemos conversando com a secretaria mas fiquei feliz com outra coisa, com
a clinica do doutor Samir que esta sendo muito bombada, o pessoal esta
querendo ir pra lá, isso é importante para sabermos o medico profissional que
temos dentro do nosso municipio, seria um hospital para ele ser diretor, quem
sabe secretario na sequencia, conversamos com o Girlei, a respeito de uma
lombada na frente do ponto de onibus na entrada do Bela Vista, se não
fizermos uma lombada logo vai dar um acidente gravissimo ali, é muito grande
o movimento, inclusive do pessoal que passa de um lado pro outro, tem o
onibus que estaciona no ponto tambem, ele garantiu que vai fazer, então
ficamos cobrando do nosso secretario de obras. Passei na frente dos correios
essa semana, tem mais de 200 caminhões descarregando barro, e tem um
funcionario que esta vendendo caminhões de terra, temos que denunciar para
que isso tenha uma medida, pois isso não pode acontecer, na frente de uma
funeraria esta uma poeira fora de serie, temos conhecimento disso, na frente
do correio o carro não pode entrar ligeiro ali, porque se não ele sai pra fora da
estrada, principalmente se tiver uma garoa, quarta-feira já aconteceu um
acidente, que bateu até no carro da prefeitura, pesso para mandar um oficio,
tomando as devidas providencias em relação as ruas.
Com a palavra o vereador Edson Baianinho: Senhor presidente, nobres
vereadores, toda a comunidade presente, quero primeiro agradecer a Deus por
mais uma oportunidade que ele me deu de estar nessa terça-feira novamente.
Quero tambem, deixar o convite para todos os vereadores, para que a eleição
da acampar, a qual fazemos parte dessa chapa, vamos estar sexta-feira para
fazer uma grande renovação da acampar, tem varios vereadores que fazem
parte, e vamos fazer uma grande revolução, apesar de ter alguns da oposição,
mas o pais democrata é assim, ou então não tem sabor para discursarmos. Eu
confesso que quando o nobre vereador Mamede fala aonde esta o prefeito
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dessa cidade, ele se encontra ali na Getulio Vargas, na Prefeitura Municipal de
Piraquara, a qual esse prefeito vem fazendo um bom trabalho, tem bons
projetos para essa cidade, e concordo com o vereador em relação a questão
da sujeira na rua, mas somos pagos é para fiscalizar, se não acontecer isso,
vira bagunça, a qual o vereador tem o dever de representar, junto ao ministerio
publico, a secretaria de urbanismo, pro secretario tomar uma posição, esse não
é o momento de perguntar onde encontra o prefeito, o endereço dele é ali, se
fala que esses dois vereadores, Mamede e Gilmar, o nobre Pastor Valdeci
tambem, são corajosos, digo me considero corajoso tambem, porque faço parte
da base do prefeito, se esta bom, estou junto e misturado, se ta ruim, estou
junto e misturado tambem, porque amanhã ou depois pode melhorar, é isso
que espero do nosso prefeito Marquinhos, espero que nós possamos buscar
soluções para os problemas da nossa cidade, então sou base, sim, não tenho
vergonha de dizer isso, e vou continuar na base, até o dia que o prefeito me
mandar embora, mas até então eu defendo o prefeito com unhas e dentes,
porque ele merece os meus respeitos, fui eleito junto com a coligação do PT,
mas na base do prefeito, então sou grato a ele, e acima de tudo sou grato ao
povo de Piraquara que me elegeu, nas explicações pessoais vou agradecer as
pessoas especiais que estão aqui, mas como não vou elogiar um prefeito
desse, o qual estamos hoje votando um recurso da pavimentação da Planta
Santa Catarina, na historia de Piraquara ninguem nunca levou uma pá de
asfalto para nós, mas esse prefeito esta levando.
Com a palavra vereador Ernani Winter: Senhor presidente, nobres
vereadores, comunidade aqui presente, boa noite a todos e a todas, boa noite
especial aos rotarianos, quero estender tambem a miss global que esta
presente, e parabenizar em nome de todos os vereadores, por nos representar
Piraquara, em Pato Branco, representar Parana em Brasilia e representar o
Brasil na Turquia, parabens por levar o nome da nossa cidade
internacionalmente, quero agradecer aos internautas tambem, em especial
meu professor, Nelson José que esta de aniversario hoje e nos acompanhando
pela internet, e se estou aqui hoje é graças ao incentivo dele, pessoa honesta
que sempre me incentivou na vida publica, um grande abraço e continue sendo
essa pessoa. Estive semana passada recebendo em meu gabinete, Marcos
Calonga, o qual veio a entrar em obito, e teve uma lei que homenageia sue
filho, em incentivo a doação de medula ossea, a lei que foi implantada ano
passado, estamos nos organizando em relação a doação de medula ossea em
Piraquara, e fico feliz que algumas cidades estão copiando esta lei, trouxe uma
lei de Maringa, importante que a doação de sangue, a medula ossea, entra no
banco de dados nacional, e se não estiver ninguem compativo entra no banco
de dados internacional, tivemos recentemente uma pessoa dos Estados Unidos
para doar pra um curitibano, vamos estar em parceria com o HEMEPAR, ele vai
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dar toda a estrutura tecnica para que possamos então mais uma vez ter um
grande sucesso na doação de sangue e medula ossea, quero agradecer o
convite da secretaria de cultura e esporte, final de semana teve a final da copa
das aguas veterano, quero dar um abraço a todos os atletas que participaram,
a equipe do Rossio campeã, São Roque vice-campeã e a equipe do Gol a Gol
que ficou com o terceiro lugar, parabenizo a secretária de cultura e esporte e
todos os funcionarios.
Com a palavra vereador Miguel: Senhor presidente, vereadores, comunidade
presente, eu quero reforçar sobre o Senhor Xisto, que vim conhecer ele antes
do Caca, há 27 anos atras eu dei uma bolada nele e então foi parar na mão do
doutor Samir no hospital, e nos deixou, fico muito triste porque é uma pessoa
muito querida. Vejo discursos para todo lado, acho que o Marquinhos esta
construindo uma cidade em partes, quando começaram a fazer pedidos sobre
a duplicação o Rotary foi pioneiro, depois a camara e alguns vereadores junto o
encontro da duplicação, hoje o marquinhos vai levar os meritos dessa obra,
não teve governador que investiu tanto na cidade de Piraquara, estão todos de
parabens, mas não podemos esquecer que o governador foi quem deu o ponta
pé, junto com a assembleia legislativa, temos que ser gratos, não é só na
duplicação, ele foi um governador para Piraquara, tem erros sim, mas todos
esses asfaltos que estão saindo é dinheiro do governo do estado, dinheiro do
emprestimo financeiro, quando os vereadores falam nos somos vereadores
temos que fiscalizar, a saude falta muito, a questão do processo que veio
semana passada e votamos aqui, forçado por professores, eu achei chato
porque aqui é uma camara de vereadores, veio um processo socado de la pra
cá, e tem que ter respeito, professores vieram aqui para xingar, é o cumulo,
cabe a nós apoiar os professores dentro de sala, mas fazer movimento para
pressionar vereadores, jamais meia duzia vão falar pela maioria, com todo o
respeito, cada um pode se expressar da maneira que quiser, todos estão
votando, e é um rumo diferente do projeto que veio da integra, demos a
oportunidade e vieram projetos impositivos para essa casa de lei, não adianta
se reunir com uma porta fechado com meia duzia de pessoas dizendo que vai
mandar no legislativo. Quando o pastor Valdeci falou, quero deixar um
corretivo, em nenhum momento, algum vereador votou contra os processos
que vieram em beneficio da comunidade. A presença do novo presidente do
Rotary, Dr. Samir e todos as pessoas de la, que se fazem presentes aqui.
Com a palavra Vereador Gilmar: Boa noite a todos os vereadores, e pessoas
presentes, em especial os construtores civis, Dr. Samir ex-vereador, Miquimba
que esteve conosco na copa das aguas, Reinaldo. Hoje estive na COMEC, fui
servidor da camara municipal de Curitiba por 19 anos e lá fiz muitos amigos,
hoje fui na COMEC questionar, em relação a transporte coletivo dessa cidade,
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estive na COHAPAR levando uma ideia em relação ao trabalho dela na cidade,
e nas proximas sessões estarei trazendo a vocês qual foi a ideia que levei la,
na segunda-feira estarei com o deputado federal Luciano Ducci, estarei
protocolando meu projeto em relação a COHAPAR a nivel principalmente de
Piraquara. Sou sim base do governo do estado dentro dessa casa e com
orgulho e com muita oposição nessa cidade, eu, como o Mamede, não reclamo
do que vem acontecendo porque vejo incompetencia do governo municipal em
resolver problemas municipais, os bairros estão todos abandonados,
principalmente Vila Macedo e Militar, vejo como incompetencia do municipal,
executivo, que se registrem isso nos jornais locais se não tiverem isentos de
compromissos com o municipio, registrem que a incompetencia do secretario
municipal de obras em relação ao abandono dessa cidade é inadimissivel o
que vem acontecendo, os moradores não tem como andar nos bairros, quando
se fala do Jardim Esmeralda que foi feito um asfalto, foi feito sim com dinheiro
economizado por nós dessa casa de leis, tanto economizamos que devolvemos
R$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) atraves da minha
gestão, do Erondi e Josimar, devolvemos e ainda estamos construindo um
predio, mas não vemos a principio, acontecer nada de fato, o atual executivo
dessa cidade não consegue concluir as obras do ex-prefeito, basta ir pela João
Leopoldo Jacomel e verificar o abandono do posto 24 horas que era pra estar
atendendo pessoas, mas resolveram arrumar uma outra situação abrindo um
posto 24 horas, aonde deveria ser nossa central de ambulancias, onde foi parar
o recurso financeiro de Brasilia, para concluir o posto, é obvio que o
atendimento de saude esta carente porque não temos capacidade para atender
os nossos municipes com tranquilidade, vejo falta de planejamento, de plano
diretor, falta de vir aqui e se explicar, não vem um secretario do municipio se
explicar o que esta fazendo e o que não esta fazendo pela nossa cidade, por
varias vezes pedi a presença de secretarios para explicar o que vem
acontecendo, se não é o governo do Beto Richa emprestar dinheiro, nem
asfalto não teriamos na nossa cidade.
Com a palavra vereador Miguel: Pesso que convide a ex-vereadora Sirlei
Marchiorato para se juntar a mesa. Que assim o fez.
O Sr. Preseidente anuncia a moção de aplausos, oferecida pelo gabinete do
vereador Erondi, a Vanessa Cripa, moradora de Piraquara que com muito
orgulho que representa Miss Parana, Globo 2015, modelo internacional da
empresa Miss of Word de Woll.
. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario para fazer a leitura das publicações,
que assim o fez. E passa para ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario
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Valdeci de Andrade para fazer a chamada dos vereadores: todos presentes,
com a ausência do vereador Adriano e Vereador José Machado, justificada.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
083/2015: que assim o fez, Processo 083/2015 projeto de lei 071/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$
7.000.000,00 (sete milhões de 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 071/2015 foi aprovado em 2ª
discussão. Autoriza a abertura de credito adicional suplementar no
orçamento programa vigente no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de
reais) e da outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
084/2015: que assim o fez, Processo 084/2015 projeto de lei 072/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
204.150,70 (duzentos e quatro mil cento e cinquenta reais e setenta centavos)
e da outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr.
Presidente solicita ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O
artigo 1º esta em discussão, esta em votação, os vereadores 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 072/2015 foi aprovado em 2ª discussão..
Autoriza a abertura de credito adicional suplementar no orçamento
programa vigente no valor de R$ 204.150,70 (duzentos e quatro mil cento e
cinquenta reais e setenta centavos) e da outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
086/2015: que assim o fez, Processo 086/2015 projeto de lei 074/2015,
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iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
2.379.709,754,68 (dois milhões trezentos e setenta e nove mil setecentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e oito 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 074/2015. Autoriza a abertura de credito adicional especial
no orçamento programa vigente no valor de R$ 2.379.754,68 (dois milhões
trezentos e setenta e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e
sessenta e oito centavos) e da outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
087/2015: que assim o fez, Processo 087/2015 projeto de lei 075/2015,
iniciativa do vereador pastor Valdeci: dispõe sobre , altera o artigo 7º da lei
1.127 conforme especifica. 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 075/2015. altera o artigo 7º da
lei 1.127 conforme especifica.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
088/2015: que assim o fez, Processo 088/2015 projeto de lei 076/2015,
iniciativa do vereador Rock: dispõe sobre , altera o artigo 37º da lei municipal
1198/2012 conforme especifica. 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 076/2015. altera o artigo 37º da
lei municipal 1198/2012 conforme especifica.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Disponho de cinco
minutos. Com a palavra o vereador Edson Baianinho: Senhor presidente,
nobres vereadores e comunidade presente, quero estender meu abraço para
meu filho que esta presente, Everton, sua namorada, e a mãe dele. Quando eu
falo de picareta, tem gente que quer usar a palavra que a gente fala, distorcer e
usar contra as pessoas, mas eu deixei bem claro, picareta é sempre picareta,
não adianta dar uma de bom, e não vou poupar de dizer a verdade, quero me
justificar, pedi para ser o primeiro porque eu preciso me retirar para que alguem
não venha dizer depois que o Baianinho fugiu de uma discussão, quantas
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situações nós vivemos nessa Piraquara, quantas pessoas vieram aproveitar da
nossa cidade e depois ir embora, tivemos um administrador, não sei o que ele
fazia dentro da prefeitura, mas pergunta onde ele se encontra hoje, levou tudo
que Piraquara tinha, estamos preocupados em construir uma cidade melhor, a
qual tive uma grande discussão com o secretario de desenvolvimento, eu não
poupo nem minha mãe, ainda mais um picareta, quero dizer que sou solidario
com esse projeto, mas com os construtores serios dessa cidade, a qual esses
construtores merecem respeito, eu não vou amaciar ninguem, enquanto eu
permanecer nessa cadeira eu vou dizer a verdade, quem vai ficar nessa cidade
é quem esta preocupado com ela, mas quem não esta preocupado não vai
continuar, eu moro a 35 anos nessa cidade, construi minha familia, tenho um
terreno de 6.50x28, o pessoal do Guarituba fala, a casa do pombo é ali, eu
tenho orgulho de morar na casa do pombo, não invadi, não roubei, entrei pobre
nessa cidade, hoje sou rico porque eu sirvo a Deus, mas por bens materiais,
tenho um pequeno terreno, enquanto isso, quantos construiram nessa cidade,
donos de varios barracões e infelizmente o cara fez tão bem, que só o satanas
para descobrir o que ele fez, e vem aqui alguns politicos pregar que estão
preocupados com a cidade, pregar que essa cidade não vai para frente, que é
investidor, mas que investir é esse, que fala mal da propria cidade, é essa
indignação e revolta desse vereador, o qual entrou aqui com um balaio nas
costas carregando tomate do CEASA, hoje é milionario, vem com um saco de
roupas da Bahia para cá e continua com um cubiculo para morar, que Deus
abençõe a todos.
Com a palavra o vereador Rock: Senhor presidente, gostaria de estender meu
boa noite ao Helio e ao Antonio do PMDB, satisfação em recebe-los nessa
casa. Não tenho nenhuma formação aprofundada como religioso mas tenho
aqui uma frase da biblia que diz ‘amar ao senhor Deus sobre todas as coisas, e
ao seu proximo como a si mesmo’ e na constituição federal diz o seguinte
‘todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e estrangeiros residentes no pais, a inviolabilidade do direito
a vida, liberdade, segurança e a propriedade’ dito isso quero salientar que não
precisamos de modismo, e nem polemizar o tema, na ultima sessão aprovamos
o plano municipal de educação com as devidas ressalvas, que é propriedade
dessa casa, a secretaria de legislação em seu desabafo no final da sessão foi
proposital, porque quando nos votamos coisas importantes não só em relação
a saude, qualquer que seja o tema, essa casa fica cheia, mas assim que a
gente vota as pessoas vão embora, com rarissimas excessões, temos a Ana
Zambão, a Silvia que sempre ficam até o final, vendo nosso trabalho, mas me
retirei sim, porque todas as vezes que nós estamos trabalhando eles vem, mas
logo apos os seus interesses serem alcançados, vão embora e nos abandonam
aqui, e a casa fica triste porque não temos a companhia dos nossos
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professores, no seu desabafo a secretaria diz que nunca opinou sobre o
trabalho dos vereadores, pois deveria, a sociedade deve opinar, deve cobrar,
mas se ela não opinou é porque não quis, quando o projeto vem para essa
casa é obrigação nossa debater e retiramos um item que na minha concepção
deveria ser retirado como esta sendo pelo pais a fora, não precisamos de
modismo, nossas crianças precisam da igualdade que a constituição demanda.
Quanto ao repudio, quero salientar, que o documento assinado por alguns
vereadores, não é contra a pessoa, de maneira nenhuma, tenho um carinho
gigante, mas sua fala nos deixou entristecido quando disse que essa casa não
da moral para a violencia contra as mulheres, tivemos uma semana inteira de
debates nessa casa, inclusive a palestrante na semana de combate a violencia
contra a mulher, ela mesma foi a oradora nessa casa, só por esse item eu
assinei o repudio, em momento algum eu fui deselegante com alguem, mas
foram comigo, que foi eleito democraticamente pela nossa sociedade
piraquarense, aqui eu fui chamado de racista, preconceituoso, todos que me
conhecem sabem da minha lealdade com meus semelhantes, nunca perdi o
respeito, em contra-partida exigo o mesmo respeito, as pessoas que me
chamaram de racistas, estavam comentendo um grave antentado com aquilo
que o plano municipal de educação, porque estavam pregando a diversidade, e
ali a minha diversidade foi questionada, mais e a igualdade de condições, fiquei
entristessido, nas redes sociais até comentarios de forma deselegante, mas os
que forem pra enriquesser vou responder de todos, independente da cor, estou
a disposição, que Deus nos abençõe e ilumine sempre.
Com a palvra o vereador Erondi: Senhores vereadores, senhoras e senhores
boa noite a todos, infelizmente o Baianinho teve que sair, mas gostaria de
deixar claro que na minha fala, não sei quem entendeu errado, mas quando eu
falei que os construtores de Piraquara ou de qualquer lugar não são picaretas
quando constroem em cima de agua, o picareta foi quem deu alvara para
construir, qual dos senhores construiria uma casa financiada pela Caixa em um
local inapropriado que não tem permissão ambiental, se foi construido é porque
alguem deu as licenças cabiveis, a culpa não é dos construtores. Infelizmente o
vereador ali falou que fui secretario, fui sim de urbanismo do municipio por oito
meses, não dei um alvara indevido, só ver no dia que entre e no dia que sai os
alvaras cedidos e se tem algum indevido, simples assim, e se alguem falar que
dei alvara indevido, tera que provar, porque não sou ladrão, em nenhum
momento peguei propina de algum cidadão nessa cidade, se falar, tera que
provar, é facil de verificar isso, simples ver o dia que entrei e o dia que fui
exonerado, se tiver algum indevido com certeza não tem minha assinatura,
gostaria de deixar registrado essa indignação com o vereador, quero dizer que
mandato passado eu não era vereador, Miguel era naquela epoca, fez o
trabalho dele, agora o construtor que fez aquilo, com certeza não construiu no
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peito, se foi construido com certeza alguem deu alvara, dizer que tem casa em
cima de manilha provavelmente tenha sim, mas então denuncie, se teve
alguem que construiu barracão e ficou milionario carregando caixa de tomate,
simplesmente faça sua função e denuncie, quem constroi para vender tem
criterios e eles são analisados tanto pela Caixa, quanto pelo municipio, então
se alguem comete erro e constroi em cima de rio é culpa de quem autorizou,
seria isso, boa noite a todos e a todas.
Com a palavra o vereador professor Gilmar: Essa questão de livre arbitrio
deve ser respeitada na democracia, eu como diretor de escola tomei uma
liberação e participei do primeiro momento de greve, fiquei com a escola
fechada até o dia 30 de abril logo apos a questão que horrorosa que ocorreu no
Centro Civico, entramos em comum acordo com os professores para entrar em
greve, dos 72 só 11 professores não participaram do movimento de greve, os
meus alunos agora, terão ferias em julho, não é justo prejudicar as ferias deles,
todos terão ferias, alguns em rede social me achacaram, respeito e admiro
eles, mas porque sou professor, tirei o Vila Macedo de um dos piores indices
de educação dessa cidade, e hoje estamos entre terceiro e segundo lugar entre
os melhores, não temos brigas na nossa escola a 8 meses, nem chamo a
patrulha escolar e antes minha escola tinha indices de violencia como um dos
maiores do estado do Paraná, não me arrependo de nada que fiz na escola, fiz
com o apoio de toda a comunidade, deixei de jogar 1 tonelada de alimento fora,
porque servi a merenda escolar, meus alunos gostam de prato quente, eu sei
até o que os alunos comem, gostam de feijão, arroz, salada e carne, meu aluno
sabe o que vai comer dentro do colegio Vila Macedo, respeito e não tive
respeito pelos meus colegas, vou deixar esse ano o colegio, mas deixo de
cabeça erguida porque peguei a escola entre as 12 piores do estado do
Paraná, vou deixa-la com entusiasmo e com varias pessoas querendo
concorrer para dar continuidade ao meu trabalho, pesso que os outros façam o
mesmo, é facil criticar, mas quando entramos dentro dessa casa de leis nem
CNPJ tinha há mais de 100 anos, eu que fui atras da receita federal, levantei a
historia dessa cidade, muitos diziam que eu não ia conseguir, por isso muitas
vezes o recurso ficava indo daqui pra la e não tinha o decimo de forma integral,
fui atras, abriu concurso publico pela universidade federal e hoje temos todos
os funcionarios concursados, não nenhuma empresa de recurso, foi a
universidade federal, acompanhei o concurso que foi na UNIBRASIL, estou
tranquilo quanto o meu trabalho como professor, fico triste quando vejo esses
dias atras fiz um comunicado sobre a falta de luzes e um vereador falou, faz
um protocolo que em 48 horas eles atendem, fiz no outro dia e vai fazer um
mês que não trocaram as lampadas, que gestão é essa que paga
R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para uma empresa de
luzes que não é capaz de fazer a manutenção mesmo com protocolo, vão no
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terminal de onibus, tem uma lampada quebrada a mais de 7 meses, a luminaria
maior, mas não trocam a lampada, mas a empresa esta recebendo
mensalmente, tem pessoas que estão com problemas nessa cidade, inclusive o
executivo que esta com as contas bloqueadas em relação a TREID, não
poderia deixar de parabenizar o Rotary pela sua gestão, voces tem sim que ser
homenageados junto com o governador, pela coragem e pela obra que
trouxeram para nossa cidade, é um grupo que deve ser agradecido pela cidade
inteira. Muito obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Fico vendo, uma briga sem rumo, Piraquara
precisa ganhar e quando Gilmar falou do Rotary, foram muito importante para
nossa cidade, até mesmo mais importante que alguns prefeitos que passaram
por essa cidade, quando propus o titulo para o governador, foi pelo sonho da
nossa rodovia, até então tinha gente que dizia que começava e parava, graças
a Deus esta indo a nossa rodovia, o Beto vai vir receber o titulo aqui, e no dia
devemos promover uma moção de aplausos para o Rotary tambem, esse é um
conhecimento do legislativo, não podemos esquecer que todos os paranaenses
merecem respeito, a cidade tem 125 anos e ainda continua largada, tem que
ter empenho de todos, para ter dialogo com o governador, não temos esgotos
nem no centro da cidade, e abastecemos as regioes metropolitanas, sera que
não conseguimos conscientizar o povo, sera que não conseguimos
conscientizar que precisamos limpar os rios, os arroios entupidos com tudo que
é lixo, sera que os internos da penitenciaria central que vão para a colonia não
podem fazer essa limpeza, ou temos que continuar vindo aqui e maquiando a
mentira, quando inforam aqui o dia do rio é uma grande mentira, porque passa
dia do rio, e a ação não avança, continuam entupidos de lixo, por isso quando
estiver uma proxima reunião de peso, vamos cobrar juntos para que façamos
uma limpeza, tenho certeza que o Beto libera uns 200 ou 300 se precisar,
tenho projetos importantes um deles que é preservar os arroios, mas não
plantamos um pinheiro sequer para trazer uma criança dormindo no colo
daquela senhora, pra por o nome daquela criança em um pinheiro la na ponta,
isso é uma reflexão para todos nos, tenho certeza que se todos abraçarem, e
começando pelas escolas, porque nenhuma criança em Piraquara, sabe o ato
de cidadão, rarissimo uma criança sabe, mas quando sabe é porque o pai o
ensinou, falta muito pra Piraquara, mas um dia vamos vencer, quando
denunciei as casinhas, eu fiz isso porque vieram fazer uma proposta para mim
e disse que a proposta era pro promotor, Piraquara um dia vai andar para
frente, se ver um cara jogando o lixo no chão tem que obrigar a juntar. Quero
dizer para Ana Lucia que talvez no dia que ela usou a palavra, o ato emocional
talvez ela acabou esquecendo, porque aquele dia na fala ela foi infeliz, mas os
vereadores que assinaram nenhum foi com maldade, e sim porque precisamos
de respeito nessa casa.
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Com a palavra o Dr. Samir, eterno vereador de Piraquara, membro do Rotariy
Club de Piraquara: Agradecendo ao Presidente da Camara Josimar Froes,
estendendo a todos os vereadores, aos membros Rotarianos e a todos os
presentes. Como vereador, como secretario e morador nascido na cidade, pede
para ver o municipio a nivel de educação partindo limpesa das aguas da
cidade. Da nova duplicação dos beneficios da cidade. Agradece a todos, e o
convite para a posse do novo Presidente Rotariano.
Não havendo ninguem mais inscrito, a câmara de Piraquara se sente honrado
com a presença de todos vocês, obrigado aos internautas, marcamos a
proxima sessão para a proxima terça-feira, muito obrigado a todos, esta
encerrado essa sessão. Para constar _________________________________
eu (Luiz Antonio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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