CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 1ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia dois de agosto do ano de dois mil e dezesseis,
às dezenove horas de Brasília, com a presença da mesa executiva sob a
Presidência do vereador Josimar Froes, Vice-Presidente vereador Miguel
Scrobot, como 1º secretário vereador Pastor Valdeci e 2º secretario vereador
Maicon Faria a presença dos demais vereadores: , Edson Manoel dos Santos
“Baianinho”, Ernani Winter, , Gilmar Luís Cordeiro, José Eugênio Huller, José
Machado, e Valmir Soares “Rock”. Verificada a existência de quorum regimental
com a presença de onze vereadores membros da casa, o Sr. Presidente invoca
as bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do
regimento interno. Após informou que a sessão será transmitida ao vivo pela
internet, a mesa executiva convidou o vereador Pastor Valdeci para fazer a
leitura da passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo
a presença de todos, pedindo para se inscrever para a sessão e 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. Agradecendo a presença de todos os presentes.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
vereador Pastor Valdeci 1º secretario para fazer a leitura das publicações,
ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências recebidos
pela mesa das quais terão encaminhamento regimental, que assim o fez.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
Rock: Sr. Presidente, nobres vereadores, comunidade aqui presente, aos
internautas que nos acompanham pelas redes sócias ao meu amigo Kelvin,
lotado no posto do Detran, o meu boa noite. Sr. Presidente gostaria de
parabenizar o Vice-Prefeito Sr. Gilmar pelo ato bonito que essa casa
presenciou no último dia trinta e também pela organização, boa sorte a vocês
estaremos em chapas opostas, mas. Sr. Presidente gostaria de retirar dois
projetos que está na comissão de justiça e redação desta casa fiz o protocolo
no dia 14/06/2016, que dispõe sobre a dispensa de pagamentos de serviços
especiais no Município aos usuários que comprovem a doação de órgão de
parentes falecidos ou familiares residente no Município de Piraquara e dá
outras providências, a nossa tentativa e de ajudar aquelas famílias mais
carentes que têm a perda de um ente querido, e que se esse ente for doador a
família consiga algumas inserções de taxas Municipais, mais infelizmente
paramos na Lei Orgânica do nosso Município. Processo 345/2016, de
14/06/2016, dispõe sobre a orientação e auxílio aos usuários de ônibus que
integram o sistema de transporte do Município de Piraquara e dá outras
providências. Esse projeto é de grande importância para todas aquelas
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pessoas que realmente necessitam de um auxílio, ao orientar qual o ponto em
vai descer por que o motorista não tem como ficar olho no olho com o usuário,
a tentativa de aprovação neste parlamento se refere a possível extinção do
cargo ou da função de cobradores, vários pais de família perderiam seus
empregos se isso acontecesse, no município vizinho de São José dos Pinhais
isso aconteceu, foi aprovado igual a essa lei, e em outros municípios que me
foge agora os nomes, a acabaram pegando a cópia deste projeto comigo e foi
promulgada e já virou lei, mas a nossa lei orgânica não permite e na próxima
sessão vou apresentar como proposição e aí ficara a critério do executivo.
Essa casa apresentou um grande projeto do vereador Ernani que sugere para
retirar todos os veículos abandonados nos logradouros públicos e onde a gente
passa se depara com veículos ainda abandonados, esse vereador aprovou
uma lei nesta casa com a colaboração de todos os pares onde proíbe
estacionamento de um dos lados da via, vá na Macedo, Santa Mônica vão ver
os ônibus trafegando no meio dos carros de um lado de outro em cima de
calçadas, uma bagunça, lei desta casa, então eu abro mão de apresentar este
projeto de lei e faço uma proposição na sequência e se o prefeito achar que
merece esse tipo de proteção nós estaremos aqui para aprovar, continuo nas
explicações pessoais, muito obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, meu boa noite aos
vereadores, comunidade presente, quando a gente fala em democracia hoje
me encontro numa chapa oposta do governo atual e quero deixar registrado
aqui, passou quase o mandato do prefeito e a cidade não foi discutida, o
prefeito nem conseguiu discutir a malha viária do município, nunca chamou o
legislativo para discutir, não fez audiências públicas para essa discussão, o
centro intransitável não tem estacionamento, o poder executivo não existiu
nesta parte, qual o dia em que foi discutido o plano diretor que avançasse
melhorias para o município? Não discutiu a respeito das penitenciárias, da
matéria prima extraída do município, das pedreiras, do meu ponto de vista
seria isenta dentro das limitações, fora teriam que pagar pelo menos o que está
na constituição que os 5%, é por isso que a cidade está parada, não fez nada a
não ser empréstimos que essa casa aprovou, estive domingo no Guarituba,
abandonado, fizeram um anti pó, uma vergonha, aquilo tinha que meter a
máquina e arrancar tudo, o dinheiro vai pelo ralo e não sabemos onde está
sendo investido. Há dois anos eu disse que ele deveria fazer um choque de
gestão e nunca o fez, termino nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Gilmar: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, boa noite. Último mandato como vereador, retorno como vice-prefeito
desta cidade, não será uma campanha fácil, mas será como as outras que já
passamos pela vida, agradecer a todos os partidos que fazem parte desta
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coligação Piraquara para os Piraquarenses, estaremos idealizando um bom
projeto para o futuro e nos próximos dias estaremos levando os nomes dos
pré-candidatos às ruas, é claro que pretendemos fazer diferente deste
desgoverno que aí está. Basta ir nos cantos dessa cidade e verificar o pouco
que fizeram, tem alguns que ficam chorando nas redes sociais por que não sai
candidato, alguns estão com medo de perder gratificações ou cargos. Nós
vamos fazer diferente como sempre fizemos, e vamos fazer um projeto
audacioso para Piraquara ouvindo o povo, ouvindo a câmara de vereadores,
vamos fazer um grande bloco para da cidade de Piraquara, chamar para
discussão, os agricultores da nossa cidade não tem um trator para atender o
agricultor que estão com dificuldades, mas tivemos programas para atender
essas pessoas mas não fizeram, perderam a oportunidade, na verdade
precisamos mudar e queremos mudar com vocês, estou fazendo e vou
continuar fazendo, eu acredito que nós fizemos um dos melhores mandatos
como vereadores desta cidade, fizemos o que muito não fizeram, devolvemos
dinheiro, construímos, enxugamos, controlamos e fizemos inúmeros projetos,
tivemos divergências, mas essa casa foi a que mais trabalhou na história de
126 anos. Então, de coração quero agradecer a cada um de vocês, muitos nos
criticam aí fora, mas nós sabemos que fizemos bastante e vai ser assim na
próxima gestão, muito obrigado.
Com a palavra vereador Mamede: Sr. Presidente, comunidade aqui presente,
vereadores, meu boa noite. Eu escutei do vereador Miguel uma palavra que
não entrava nos meus ouvidos, metamorfose, é forte isso, mas é o que vem
acontecendo no município, mas eu quero falar dos funcionários, eu vejo que se
deve ser valorizado, ainda estive conversando com um vigilante, eles, ser
olhado com mais carinho, que ficam ali nos seus postos dia e noite e precisam
levar o alimento para suas casas, que ainda neste mandato que vejam esses
funcionários, valorizar mais, são eles que dão o impulso para nossa cidade que
dê mais atenção a eles, o funcionário público do nosso município, seria isto Sr.
Presidente, muito obrigado.
Com a palavra vereador Baianinho: Senhor Presidente, nobres vereadores,
comunidade aqui presente, boa noite. Sr. Presidente, gostaria primeiramente
de agradecer a Deus por mais esse dia eu estar aqui neste lugar, que falar
sobre a lei orgânica deste município essa lei tem que ser mudada por quem fez
não fez correta se estivesse feito certa não barrava os vereadores com os
projetos. Já falei nesta casa que o voto tem que ser aberto mostrar para as
pessoas que quem vota tem que ser do lado da população e a lei orgânica
impede que nós fazemos isto, gostaria que o Sr. Presidente desta casa
discutisse com os vereadores para que mudasse essa situação, a partir do
momento que muda-se essa situação o funcionário público passa a ganhar
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melhor nessa nossa cidade, se continuar desta forma o funcionário vai
continuar a ganhar mal, muito se fala mas na hora de defender esses
trabalhadores ninguém faz nada, não adianta criticar o Prefeito para pagar mais
os funcionários até mesmo o Prefeito não tem condições de dar o melhor a
esses funcionários do nosso município, é isso Sr. Presidente que eu gostaria
de defender, muito obrigado.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretario vereador Pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que
assim o fez.
E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador Rock:
Excelentíssimo Senhor Presidente, além dos presentes mencionados, desejo
estender meu boa noite e meus agradecimentos ao pessoal da técnica do som
que conduz essa sessão com maestria, aos vigilantes, a assessoria
parlamentar e a todos os servidores presentes. Utilizo esse momento para falar
de uma situação que constrange muita gente, estou falando do terminal
rodoviário municipal que se encontra pichado, no início do ano foi realizado ali
uma reforma digna, e hoje os funcionários da concessionária ao chegar de
madrugada não podem utilizar as dependências, pois estão sem manutenção.
Já fizemos requerimento nesse sentido, é aí Pastor Valdeci que a gente tem
que cobrar sim, da empresa concessionária do transporte público municipal,
pois eles ganham dinheiro com isso, hoje eles não são donos, mas são
responsáveis. Alguém tem que tomar providência Senhor Presidente, pois está
nojento, e que seja o Executivo para multar a concessionária do transporte
público municipal, para notifica-los inicialmente e se caso não haja solução do
problema, que venha a multa-los, pois eles ganham cifras altíssimas. A rua
Maciel esquina com a rua Aracajú na Vila Vicente de Macedo, Senhor
Presidente, o esgoto que deveria ser coletado pela estatal mista mais relapsa
do Estado do Paraná SANEPAR, corre pelo leito do logradouro, absurdo, me
causa náusea pela falta de responsabilidade de quem deveria cuidar da saúde
pública, não só dos Piraquarenses, mas do Povo Paranaense. A água que vai
para o Iraizinho é a água que volta para as nossas torneiras, barrenta, preta,
depois vem aqui um servidor da estatal mista SANEPAR e diz que estou
equivocado, pois aquilo lá é manganês e ferro, hora senhores a água deve ser
cristalina e inodora, absurdo senhor Presidente. Valeta a céu aberto na esquina
da rua Aracaju com a rua Maceió na Vila Vicente Macedo, um belo trabalho no
leito da rua, mas na encosta está completamente poluído com chorume
escorrendo para o leito do rio, aquele setor não conta com rede coletora de
esgoto, por que a estatal mista não tem contrato de concessão do serviço a
mais de sete anos. O projeto esteve nesta casa de leis e foi retirado, algumas
pessoas, acredito eu, que não tenham entendido a dimensão disso. A estatal
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mista estava falando que seriam 406 milhões em obras de saneamento nos
trinta anos, se renovado o contrato, nós poderíamos ter entrado para a história.
Quero agradecer a Deus pelo nosso retorno a essa casa e que Ele nos ilumine
e nos proteja sempre Senhor Presidente, obrigado.
Com a palavra o Vereador Baianinho: Senhor Presidente, nobres vereadores
e comunidade presente. Quando a vossa excelência fala da Sanepar, que a
vossa excelência trouxe duas garrafas de água mostrando uma água limpa e
uma água suja, eu admirei a coragem de vossa excelência, vereador Rock.
Confesso que a Sanepar mandou mesmo o projeto pra cá. Eu fui um dos
vereadores, juntamente com o vereador Miguel Scrobot, vereador Gilmar num
segundo momento, porque num primeiro momento se balançou, e nós
endurecemos o talo e dissemos não para aquele projeto, o qual veio pra cá pra
nós votarmos com 2%. O fato de Pinhais ter a tubulação leva 3%, Piraquara,
dona da água, vem 2%. Que o senhor Jesus Cristo me perdoe, vá pro inferno!
Porque isso pra mim é uma desordem e desrespeito com Piraquara. Quero
dizer também, o que nós estamos perdendo, que essa Sanepar diz que é 400
milhões, nós já perdemos muito mais, agora nós queremos recuperar o que já
perdemos. Quero dizer que Piraquara, pra mim, no meu entender, ainda é uma
terra sem lei, tem lei mas não é cumprida, tá aí, todo mundo clama pelas leis
que são feitas nesse parlamento, mas não são cumpridas! Até quando nós
vamos viver uma situação dessas? Vejo que esses parlamentos mudaram
muito nessa casa de leis, mas quando eu falo de uma discussão maior, parece
que a coisa amolece, nós aqui não temos que amolecer pra ninguém não, nós
fomos eleitos pelo povo, democraticamente, pelo voto direto, esse povo
acreditou nesse parlamento que possa fazer alguma coisa pela população. Eu
não tenho medo de subir aqui e dizer que votei contra essa Sanepar, porque
não aguentamos mais as injustiças nessa cidade. Eu não estou aqui pra
amaciar ninguém, não devo nada pra ninguém, eu devo à população de
Piraquara, o respeito, a consideração, a confiança que tiveram em mim pra eu
estar aqui nesse parlamento, mas a Sanepar pode falar o que for, estamos
perdendo o que? O que vossas excelências podem dizer pra nós, qual é a
perda que nós temos com essa Sanepar? O que nós já perdemos não vamos
recuperar, a Sanepar não vai vir aqui e dizer “Olha, somos bonzinhos e vamos
devolver pra vocês”. Nós temos que arrancar aquilo que é de direito, aquilo que
o piraquarense merece, aquilo que o piraquarense precisa, ou senão, cada
piraquarense tem que furar um poço e tomar a água que vem da terra, porque
se esperar pela Sanepar nós vamos tomar água suja como vossa excelência
trouxe aqui nesse parlamento. Então temos que mudar, essa é a oportunidade
de mudarmos! Esse é o momento, porque daqui a pouco tem eleição, essa é a
oportunidade que eu estou tendo, e eu não vou perder ela, porque dia dois de
outubro tem eleição, se não voltar, nunca mais vai ser discutido um projeto de
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30 anos nessa cidade, eu não vou perder essa oportunidade de escrever minha
história aqui dentro desse parlamento, queira quem queira, ou não queira, mas
vai ter que me ouvir, e quem não quiser me ouvir feche o ouvido, mas a
verdade eu não vou deixar de falar nesse parlamento aqui, então seria isso
senhor Presidente, a minha honra é discutir um projeto de 30 anos, não um
projeto pra meia dúzia, que Deus abençoe a todos, e que leve todos
acompanhados com Jesus pra casa.
Com a palavra Vereador Gilmar Luis Cordeiro: Cumprimenta a todos os
Vereadores, antes de tudo quero agradecer a participação da Deputado
Cristiane Larede do PR, Deputada que trouxe uma emenda agora nesse mês
no valor de cem mil reais para o hospital San Julian, vai fazer um
agradecimento especial a ela com votos de louvor, agradece também a
presença da Vice-Governadora do Estado do Paraná Cida Borghette e do
Presidente do Instituto Teotônio Vilela Marcelo Richa que estiveram na
convenção, agradece também a presença da Deputada Maria Victoria, do
Vereador de Curitiba Paulo Rink e dos Vereadores de Pinhais, Leonildo Gordo
e do Valdir. Fala ao Vereador Baianinho que concorda com ele, que Piraquara é
mesmo terra sem lei, não tem prefeito, se tivesse prefeito faria com que as leis
fossem cumpridas, então é sem lei mesmo, basta ir na Travessa Camburiou
onde fizeram um corte no asfalto, deveriam ter recomposto em trinta dias, os
moradores estão pensando até em fazer protesto em relação ao que está
acontecendo lá, se tivesse cumprido a lei estaria recomposto, Piraquara terra
sem lei, porque não tem fiscalização, diz que talvez tenhamos prefeito nos
próximos dias , talvez o vice prefeito Antunes venha assumir essa prefeitura e
coloque no eixo toda situação da cidade, porque o prefeito não vai poder
caminhar em horário de serviço e pedir voto de segunda a sexta feira, ele vai
ter que se licenciar do cargo ai nosso vice-prefeito vai assumir de fato e
menciona o Vereador Miguel , dizendo que talvez tenhamos lei nessa cidade,
vai ter prefeito assumindo o papel de executivo nessa cidade. Após fala que
quem mandou o projeto da Sanepar para esta Casa foi o Executivo e não a
Sanepar e pelo que sabe fez aceitar as prerrogativas e trouxe para cá e daí nós
recusamos e recuamos, acabou sendo retirado o projeto de votação, mais veio
de lá e não daqui, a mesma coisa é questão do salário dos servidores, está
defasado, mas não é nos vereadores e o Executivo que deveria ter feito seu
papel, discutido com sindicato, prometeu nesta tribuna que faria a discussão
do plano de carreira dos servidores e este vereador disse que era balela, foi
vaiado, disse que ele não ia cumprir e não cumpriu. Após comenta que não foi
culpa desta casa de leis, por e4sta casa vai referendar o orçamento que vem
do Executivo e cabe a eles repassarem esta proposta para que nós façamos
analise e daí sim as discussões e as emendas. Finaliza dizendo que o
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Vereador Baianinho está repleto de razão e está junto com ele quando diz que
essa cidade é sem lei, fica feliz quando um vereador da base reconhece isso.
Com a palavra o vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, eu comecei hoje no primeiro expediente, não deu tempo, e o fato é
esse, é concessão da Sanepar mesmo, o que aconteceu não vai nos importar
tanto mas tem que ser justo, tem que agradecer ao promotor Diogo, e o juiz,
que brecaram a votação dos senhores vereadores, porque senão tinham dado
pra Sanepar o que ela tanto queria, explorar a cidade por trinta anos, a troco de
um potinho de sorvete ou meia dúzia de bananas, e vereadores votaram, falam
tanto em defender a cidade, salvo alguns vereadores, salvo o Baianinho, tem
que ser justo, na segunda votação ele ficou ali fora junto com o Mamede, junto
comigo e junto com o Gilmar, não deu quórum, estava cheio de boneco
engravatado às dez horas da manhã, a ROTAN aqui na frente, pensei que era
Roma. E o prefeito foi muito mal, porque? Pinhais gera emprego, passa só o
duto e conseguiram 3% pela exploração, exploração do que? Não tem uma
bacia em Pinhais gente. Aqui, Baianinho, temos três, temos mais de 1.200
bacias catalogadas, e temos o maior esgotão a céu aberto no Guarituba, e daí
vêm falar que está tudo certo. E cobram 80% de esgoto dos piraquarenses, e
cobram 50% nas escolas, as propostas desceram pra este plenário numa
missão faraônica, uma missão jamais vista, Antenor Dominico, da qual o
prefeito quando ganhou o mandato disse pra nós, Baianinho, que íamos fazer
audiência pública, e depois sim da audiência pública ia ser analisada pelos
senhores vereadores para que pudéssemos ver se o processo estava bom pra
Piraquara pra daí sim eles mandarem a minuta da mensagem pra cá pra nós
votarmos, não aconteceu nada disso, é tudo mentira, se não é o Sr. Baianinho
dizer não tinha passado isso por aqui, vereador Dominico, a maior vergonha
histórica engessando o município por mais de 30 anos trocando por uma penca
de bananas. Isso foi uma vergonha, salvo o vereador Erondi que não estava
presente nas duas votações, então não adianta ninguém vir agora querer falar
isso, falar aquilo, tem que falar a verdade, não é compatível com a nossa
cidade o que o prefeito Marquinhos fez com Piraquara, dizia pro Baianinho uns
dias antes no gabinete, vá lá, converse e mude essa proposta, e eu voto junto,
temos que pensar nas crianças, no futuro da cidade, Baianinho fez bem
quando falou aqui, engessar a cidade por 30 anos, uma vergonha, ficar ouvindo
boneco engravatado que nunca contribuiu nada para essa cidade. Veio aqui um
tal de Celso Tomás, um boneco engravatado, falo de boca cheia, dizer que já
dava demais a contrapartida da Sanepar, a Lei do Semestre Ecológico foi feita
pelo deputado Neivo Beraldin lá em 1991, quando o Álvaro Dias era
governador, aqueles caras têm o dom da proteção da palavra aqui, e o povo
fica jogado, e veio um professorzinho dizendo que estava muito bom, que tinha
que votar, digo professorzinho, lá do colégio Mário Braga, pra quem é
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piraquarense, pra quem gosta de Piraquara jamais pode aceitar, e volto a dizer,
graças ao promotor Diogo e graças ao juiz de Piraquara, e a liminar ainda se
encontra em pauta, e ainda digo mais, se acontecer isso a população tem que
se revoltar e não deixar isso passar aqui nessa casa Sr. Baianinho, e tenho
certeza que o senhor vai ser companheiro. Esperamos aí na frente que o seu
Gil seja sorteado pelas urnas, entrar no Guarituba, Antenor, e mudar aquilo lá,
fazer uma drenagem, boa noite a todos.
Com a palavra vereador Valdeci: Sr. Presidente gostaria de lembrar o
vereador Miguel ao Erondi que estou aqui na posição contrária, que no dia não
estava presente e houve a questão da Sanepar que fizeram acordo com as
portas fechadas e foi que eu questionei que se coloca sem o nome de quem
participou naquele dia por que eu não estava presente, que o vereador Rock
foi até a imprensa e jamais vamos votar contra a população, eu queria
parabenizar o evento que teve da coligação, Piraquara para os Piraquarenses,
o Gilmar está entrando como vice Prefeito, ele fez muitos projetos bons para a
nossa cidade e gostaria de saudar a eles, então parabenizo o Sr. Gil Lorusso
que fará um bom trabalho e a todos que concorrerão essas eleições, seria isso
muito obrigado.
Não havendo mais nenhum inscrito, declaro encerrada a presente sessão,
convocando a próxima regimentalmente para a próxima terça-feira.
Agradecendo a presença de cada um dos presentes e também a todos que nos
acompanharam através da internet, obrigado até a próxima sessão. Para
constar ___________________________________________ eu (Charles Eloy
Santos) lavrei a presente ata.
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