CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 12ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia três de maio 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 secretario vereador Maicon Faria e a presença dos demais
vereadores: Adriano Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani
Winter, Gilmar Luís Cordeiro, José Eugênio Huller, José Machado, Sidnei Cesar
Mamede e Valmir Soares “Rock”. Verificada a existência de quórum 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, a mesa executiva convidou o vereador “Baianinho” 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. O Sr. Presidente convida o ex vereador Ademir Picancio para fazer
parte da mesa.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
1º secretario vereador Maicon Faria 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 agradece a presença dos demais, aqui presentes. E convida para o
momento de homenagem dentro da sessão moção de aplausos aos membros
do posto do Detran de Piraquara, que faz a entrega das moções, em nome do
vereador Miguel Scrobot.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
Professor Gilmar. Boa noite a todos os presentes aos Vereadores aos
internautas, e todos aqueles que se fazem presentes aqui, em relação a
SANEPAR sempre discussão fervorosa nesta casa, mas temos que mensurar
de quem realmente é a culpa ou saber identificar os problemas que vem
ocorrendo nos últimos sete anos em nossa cidade. Quando em dois mil e doze
em dezembro sentamos nessa casa antes de sermos nomeados os membros
da SANEPAR funcionários vieram aqui propor para que nós iniciássemos a
discussão da renovação da concessão da água de Piraquara, três anos e
alguns meses se passaram e não sai do papel. Caberia ao Município de
Piraquara através do Executivo ter implementado o plano, aprovado o plano,
enviado, discutido e visto valores e visto que era de interesse da nossa cidade
ter feito a defesa e não conseguimos sair do papel e o documento voltou para o
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Ministério Público. Independente disso senhores, a SANEPAR não deixou de
investir na nossa cidade a SANEPAR investiu mais de R$ 800.000,00 de
sistema de esgoto na Vila Militar, vem investindo em todos os cantos dessa
cidade de Piraquara, Rua João Pessoa, Rua Porto Alegre, Maceió , Fortaleza,
Belém , Goiânia, Aracaju conforme tem o projeto aqui do qual estão fazendo
comercialização de esgoto daquelas residências não é justo culparmos uma
única empresa nesta cidade uma vez que também o Município deveria também
ter feito o seu papel. Se a água muitas vezes chega suja na casa dos
moradores é um problema, é claro, mas independente da concessão ou não a
SANEPAR fez o seu papel e não deixou de atender a cidade de Piraquara,
diferente da Prefeitura de Piraquara quando vai roçar na rua Belo Horizonte em
frente à minha escola onde sou diretor, digo minha escola pois estou há mais
de quatorze anos se negam a roçar as gramas e as ervas daninhas que estão
no passeio porque dizem que a escola é pública, então se é pública não é da
cidade de Piraquara? e a SANEPAR nunca deixou de investir um centavo na
nossa cidade, nunca deixou de fazer as manutenções, tenho visto e nos
últimos anos aplicou mais de duas mil concessões de baixa renda na nossa
cidade de Piraquara, então eu acho que eles tem sim feito o seu papel e nós
temos que repensar por que talvez nós o Executivo e digo que não temos culpa
por que não chegou aqui de forma madura, temos que rever essa situação e
não adianta ficarmos procurando culpados por que os culpados pode estar de
um lado quanto do outro e quem está sofrendo é a população de Piraquara,
mas não posso deixar de elogiar os investimentos que têm sido feitos nas
redes de esgoto da nossa cidade, e tem sido sim acompanhado e muito dos
vereadores saíram com representantes da SANEPAR nessa cidade de
Piraquara e pediram também atendimento prioritário e muito de vocês foram
atendidos e o próprio Município foi atendido então eu vejo que temos que
repensar esta situação. Lá em Curitiba também temos problemas da água
chegando da mesma forma que chegou aqui são manutenções que estão
sendo feita nos ramais, e é claro que após uma manutenção a água pode
chegar suja por algumas horas, mas a água que se bebe nessa cidade no
colégio Vila Macedo, que se bebe no colégio Romário e em todas as escolas é
água da SANEPAR, e nunca tivemos alunos contaminados. Muito obrigado.
Com a palavra vereador Rock. Boa noite Senhor Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, aos internautas, ao presidente do
Democratas Senhor Gil Lorusso do Nascimento Filho (Gico). Presidente
eloquente a colocação do nobre vereador Gilmar, não tenho os adjetivos, a
qualificação eu não tenho os verbos, eu não sou conhecedor da língua
portuguesa como o nobre vereador professor Gilmar mas tenho que discordar
até porque moro no bairro Vila Macedo há trinta e dois anos e nosso bairro
nunca esteve tão ruim, tão mau assistido pela empresa estatal mista que é a
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SANEPAR que é gerenciada não sei por quem, é claro o vereador Gilmar prega
a não reeleição ao Executivo, prega que é pré-candidato, desejo sorte e que se
ganhar que venha com muito sucesso nesta jornada, inclusive eliminando
todos os cargos comissionados do Executivo. Com relação a reeleição
trabalhou para o Beto Richa reeleito no primeiro turno, eu também trabalhei
para o Beto Richa, reeleito várias vezes na escola por que trabalhou merece
sim estar reeleito, enfim não vamos entrar nesse mérito. O assunto da
SANEPAR, a Rua Goiânia tem um vácuo, já foi oferecida a solução, ela está lá
o problema gostaria de atenção por favor. Professor, está lá o problema, talvez
o senhor não o conheça a Rua Goiânia, são moradores que estão ali entre as
Ruas Belo Horizonte e Rua Manaus, na Av. Brasília nós temos um vácuo desde
do ponto de ônibus na Rua Maceió até a Rua Natal, na Rua Aracaju nós não
temos esgoto até a parte de baixo, toda a rede de baixo da Rua Recife não
conta com a rede de esgoto, o esgoto retorna para as casas das pessoas,
recebi uma negativa, não eu, a moradora está aqui, Rua Djalma Maciel número
três quatro sete, Dona Luciane foi até a SANEPAR solicitar uma instalação de
esgoto na Rua Djalma Maciel que é uma das Ruas mais populosas do bairro
Santa Mônica, foi negado, a rede passa na frente da casa e foi negado porque
não pode cortar o pavimento, a empresa está investindo professor Gilmar mas
ela está recebendo muito mais, muito além. Desde dois mil e nove não tem
contrato com a Prefeitura, vossa excelência foi Presidente da Câmara e nós
não tivemos a oportunidade de fazer nada. Vereador Erondi foi Presidente da
Câmara e não teve condições de fazer nada. Vereador Josimar está à frente
até o final deste mandato e não tem condições de fazer nada. Se o Estado não
tem condições, nós estamos abandonados, o Legislativo não tem força para
isso, o Executivo tem a parcela de culpa, tem, mas nós temos que cobrar isso
da SANEPAR. Me perdoe se eu der um tiro em uma pessoa senhor Presidente.
Ah, mas só foi uma vez, foi um deslize se eu contaminei uma água com veneno
e dei para uma população inteira, foi uma vez depois eu corrijo. Não. Qualidade
para as minhas crianças, os meus filhos e os meus netos estão tomando
aquela água que o Mounir Chaowiche esteve na nossa cidade e disse que
beberia, faço um desafio, tenho as filmagens, a água saiu da minha torneira
poluída, estou entrando essa semana no Ministério Público com uma denúncia
contra a SANEPAR, a nossa água quando sai da represa do carvalho quando
sai da nascente do Iguaçu, da ponte do São Francisco ela sai límpida, incolor,
insípida, lá ela sai clara sem tratamento nenhum, passa pelo tratamento da
SANEPAR e volta poluída. Obrigado senhor Presidente.
Com a palavra vereador Ernani. Senhor Presidente nobres vereadores
comunidade aqui presente e a quem acompanha online em suas residências
meu muito boa noite. Senhor Presidente gostaria de agradecer a Deus pelo
evento no último final de semana dia primeiro de maio onde realizamos na
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nossa cidade de Piraquara o quarto passeio ciclístico em homenagem ao dia
do trabalhador, agradecer também aos trezentos e setenta e sete ciclistas que
participaram e que estiveram aqui no domingo de manhã passando o dia do
trabalhador, também agradecer as pessoas envolvidas, a minha assessoria
parlamentar que estiveram duas semanas envolvidos neste projeto, ao João
Cláudio, meu assessor, ao Douglas Fabrício, Wellington Gonçalves e ao
Mateus Zantute, e agradecer aos vereadores em especial ao vereador Zé
Machado pelo apoio por ajudar nesse projeto que não é um projeto do vereador
Ernani é um projeto para a cidade, um projeto para os nossos Piraquarenses,
agradecer também ao vereador Josimar que esteve presente no dia, e
acompanhou todo o trajeto e ficou com a gente no parque trentino, ao vereador
Eugênio que incansavelmente nos ajudou coletando ingredientes para o nosso
almoço o meu muito obrigado vereador Eugênio, e o vereador mais
corretamente ecológico vereador Rock que foi pedalando e retornou
pedalando, obrigado vereador por estar junto com cada um de nós. Quero
agradecer a todos os comerciantes que contribuíram de forma honrosa para
que o almoço fosse servido gratuitamente, foram servidos quatrocentos e trinta
e cinco gratuitamente graças ao apoio do nosso comércio de Piraquara. Quero
mandar uma mensagem em especial as pessoas que moram, vereador
Josimar, vereador Maicon, no bairro São Cristóvão e tranquilizar que na
semana passada a empreiteira que tocava a pavimentação naquela região,
funcionários andaram comentando com alguns moradores que parariam a obra
por que a Prefeitura não estava pagando, não é uma outra empresa está lá
ontem na segunda-feira na parte da manhã oito horas da manhã uma outra
empresa estava lá então eu quero passar esse recado e tranquilizar senhor
Eugênio os moradores da São Cristóvão em específico da rua Francisco José
de Souza, Francisco Sbrissia e a travessa ondina e também a rua Francisco
Lorenzo que a pavimentação está garantida infelizmente tem algumas pessoas
maldosas, vereador Josimar, que espalham boatos que não são verdadeiros,
aquela pavimentação é uma questão de honra pra nós vereadores não só do
São Cristóvão, mas dos treze vereadores desta casa porque muito se
prometeu mas pouco se fez mas essa obra vai ser concluída ainda nesta
gestão. Quero estender um convite aos vereadores e a população de Piraquara
para a inauguração da nova unidade básica de saúde James Ribas Martins
situada no bairro São Cristóvão na Rua Francisco Lourenço, uma bela unidade
de saúde que vai ser inaugurada no dia 6 de maio as 15 horas, atrás dessa
unidade está sendo feita uma área de lazer para a região, fica aqui meu convite
aos vereadores, comunidade presente para dia 6 de maio, as 15hrs na rua
Francisco Lourenço, 141, obrigado.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, boa noite, o vereador Ernani, fez meu início da palavra,
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então dia 6 convidamos toda a população de Piraquara, que sejam bem-vindos
na inauguração da nova unidade de saúde no São Cristóvão, a população vai
ter 2 praças fora os asfaltos que vão terminar até a metade do ano, temos as
24 horas que já está pronto, vai ser inaugurado até a metade do ano. Agradeço
ao Marcão, o Cezar Cizanoski que temos um projeto de minha autoria dos
escritores de Piraquara, já está com o prefeito, para que venha dar uma ajuda
aos escritores de Piraquara, temos nosso companheiro que fez este hino aqui,
talvez não tenha aquele recurso para que possa ir adiante, temos nosso amigo
do Bela Vista que é escritor também, vai ser beneficiado com esse projeto,
daqui uns dias vai estar nesta casa de votos, o Gico obrigado presidente do
Democratas. Vereador Rock, não se assuste porque oposição quando quer o
melhor, como a Sanepar, porque elogiar a Sanepar? A população que está em
casa, vai elogiar a Sanepar? Some as contas de água de um ano atrás e só
pega agora, tem vereador aqui dando os parabéns para a Sanepar, mandando
merda nas torneiras das suas casas, onde estoura uma rede de água, estoura
de esgoto junto, porque colocar as duas juntas? Entra esgoto na água que vai
para sua casa, tem vereadores da oposição que defendem a Sanepar, pode ser
o nosso amigo, o Vonei que esteve junto, não fez mais que obrigação de vir
aqui visitar uma rede, tinha do lado da Sanepar, onde o vereador falou que foi
um repórter que veio fazer o asfalto do lado onde eu levei o Vonei, onde levei o
secretário de obras, termino nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, quero agradecer a
Deus por esta oportunidade de estar aqui nesta casa de leis, quero deixar meu
abraço ao Paulo Lourenço, irmão do ex-diretor desta casa, das finanças, Gico,
estendo meu abraço a toda família Lorusso, toda a equipe do Detran, Marcos,
Cesar, Luciano, Pedrosa, todos os presentes, Álvaro, que Deus abençoe cada
um, venham mais vezes nesta casa para ver os discursos calorosos, confesso
que queria dar os parabéns ao Erondi mas ele não está hoje, então deixo meus
parabéns, nos economizamos nesta casa de leis para que pudéssemos fazer
um anexo desta casa que esta construído, iniciou no dia 10 de novembro de
2014, a liberação da construção, recebemos essa obra através da comissão
desses vereadores no dia 15 de dezembro de 2015, o que me deixou
assustado, uma obra está fazendo quase 6 meses recebida por esta casa, não
demorou um ano para ser construída, já está para ser utilizada por esta casa
de leis, confesso que quero dar os parabéns ao senhor Presidente, mas não
vai ser hoje, quero que seja um pouco mais para frente, para essas pessoas
não ficarem fazendo comentários maldosos, esse anexo está parado
simplesmente por uma licença de um bombeiro, isso se torna vergonhoso, não
estou chamando a responsabilidade para o Sr. Presidente, mas acho que já
deveria dar um basta, abrir as portas daquele anexo e colocá-lo para funcionar,
espero que não se passe depois do recesso, voltarmos e aquela obra não tiver
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sido resolvida da forma que deveria, conto com vossa excelência para que seja
resolvido imediatamente, estou não só para fiscalizar o executivo mas o
legislativo também, gostaria que o senhor pudesse voltar aqui e dar uma
resposta para a comunidade presente, o meu tempo já foi, pedi ao senhor que
fosse 4 minutos, e já deu, então termino nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, vendo as situações das coisas, vi o Baianinho enobrecendo o
Pedrosa, nada contra quem vem de fora, mas de repente ainda dê tempo do
Marquinhos pensar em aproveitar as pessoas de Piraquara, será que o Cesar
Cizanoski, o Evandrinho, Jorge Ribeiro, outros piraquarenses, não poderiam
estar na pasta, não entra na minha cabeça o porquê tanta gente de fora, não
vejo essa administração deixar uma marca, não adianta na ponta ter um
asfalto, porque é verba do governo do estado, empréstimo financeiro, dívida, o
nosso orçamento, onde é diluído? Onde está indo o dinheiro? Qual
investimento? Estive conversando com várias pessoas, pessoa com feridas em
suas pernas, fui no posto de saúde Flavio Cine, da qual teria que dar o suporte
para essas pessoas, nem o medicamento básico para fazer o curativo, não
tem, falar para essas pessoas faraônicas que vem de fora, fazer pelo menos o
dever de casa, atender o piraquarense, não tem um curativo para fazer na
perna, a pessoa falou para mim que uma meia tipo uma botinha para proteger
esta ferida, custa mais ou menos R$ 100,00 (cem reais) também não tem,
ficam enobrecendo esta gente que caiu de caminhão aqui. Questão da
Sanepar é uma vergonha de discutir, estão vetando um projeto do Eugênio
hoje, não sei o que acontece no jurídico da casa, mas qualquer piraquarense
que nos vê, sabe muito bem que a Sanepar vai protelando a concessão, o que
falta para negociar, é de competência do legislativo? A competência do
legislativo é cobrar, competência de execução, é do executivo, não tem
capacidade de mexer com o ministério público para fazer ações, por exemplo,
no Laranjeiras, saneamento básico, escola que abriga 300 alunos não tem
saneamento básico, vem esta balela, é só acionar o ministério público, poder
executivo, sentar com Pedrosa da vida, e meio mundo de fora, vem aqui tirar
todos para trouxas, cobram dos piraquarenses 80% do esgoto, esse é o projeto
do executivo que veio para esta casa de leis do plano de saneamento e está a
7 chaves no ministério público, pagaram R$ 100.000,00 (cem mil reais) e
mandaram projeto aumentando as taxas, esse é o projeto que caiu nesta casa
de leis, pagaram empresa para subir as taxas de cada um, cabe ao executivo
discutir as questões do município, vou parar de falar, não vim aqui proteger
ninguém a não ser o município e os cidadãos.
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O Sr. Presidente agradece a presença de todos e passa ao momento de
homenagens, temos a proposição do vereador Miguel a moção de aplausos
aos funcionários do posto do Detran de Piraquara: Jorge Ribeiro dos Santos,
Kelvin A. Toniazzo, Vitor Hugo Lisboa e Alexsandro Linhares.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretario vereador Maicon Faria para fazer a chamada dos vereadores: Que
assim o fez, estando todos presentes. Com a ausência justificada dos
vereadores; pastor Valdeci, Erondi Lopes, justificados.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
039/2016: que assim o fez, Processo 039/2016 projeto de lei 033/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$
479.314,83 (quatrocentos e setenta e nove mil trezentos e quatorze reais e
oitenta e três centavos), e dá outras providências: Parecer favorável das
comissões técnicas e competentes, discussão global, votação simbólica,
maioria simples 1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão,
projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem.
Projeto de lei 038/2016 é retirado em 1ª discussão projeto de lei 033/2016:
Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do
programa vigente no valor de R$ 479.314,83 (quatrocentos e setenta e
nove mil trezentos e quatorze reais e oitenta e três centavos), e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
055/2016: que assim o fez, Processo 055/2016 projeto de lei 048/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$
154.600,00 (cento e cinquenta e quatro mil e seiscentos reais), e da outras
providências: Parecer favorável das comissões técnicas e competentes,
discussão global, votação simbólica, maioria simples 1ª discussão. O Sr.
Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei 055/2016 é
retirado em 1ª discussão projeto de lei 048/2016: Autoriza a abertura de
crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de
R$ 154.600,00 (cento e cinquenta e quatro mil e seiscentos reais), e dá
outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
056/2016: que assim o fez, Processo 056/2016 projeto de lei 049/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$
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537.145,72 (quinhentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e
setenta e dois centavos), e da outras providências: Parecer favorável das
comissões técnicas e competentes, discussão global, votação simbólica,
maioria simples 1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão,
projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem.
Projeto de lei 056/2016 é retirado em 1ª discussão projeto de lei 049/2016:
Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do
programa vigente no valor de R$ 537.145,72 (quinhentos e trinta e sete mil
centos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
058/2016: que assim o fez, Processo 058/2016 projeto de lei 051/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de
R$ 79.742,34 (setenta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e
quatro centavos), e da outras providências: Parecer favorável das comissões
técnicas e competentes, discussão global, votação simbólica, maioria simples
1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em
votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de
lei 058//2016 é retirado em 1ª discussão projeto de lei 051/2016: Autoriza a
abertura de crédito suplementar no orçamento do programa vigente no
valor de R$ 79.742,34 (setenta e nove mil setecentos e quarenta e dois
reais e trinta e quatro centavos), e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
059/2016: que assim o fez, Processo 059/2016 projeto de lei 052/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
crédito adicional no orçamento do programa vigente no valor de R$ 352.443,70
(trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais setenta
centavos), e da outras providências: Parecer favorável das comissões técnicas
e competentes, discussão global, votação simbólica, maioria simples 1ª
discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação,
vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei
059//2016 é retirado em 1ª discussão projeto de lei 052/2016: Autoriza a
abertura de crédito adicional no orçamento do programa vigente no valor
de R$ 352.443,70 (trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e
quarenta e três reais setenta centavos), e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
060/2016: que assim o fez, Processo 060/2016 projeto de lei 053/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
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crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$
88.556,84 (oitenta e oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e
quatro centavos), e da outras providências: Parecer favorável das comissões
técnicas e competentes, discussão global, votação simbólica, maioria simples
1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em
votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de
lei 060//2016 é retirado em 1ª discussão projeto de lei 053/2016: Autoriza a
abertura de crédito especial no orçamento do programa vigente no valor
de R$ 88.556,84 (oitenta e oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e
oitenta e quatro centavos), e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
042/2016: que assim o fez, Processo 042/2016 projeto de lei 0/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Veto total do projeto de
lei 005/2016 autoriza o executivo municipal a alterar a redação do artigo 18 da
lei municipal de 933/2007 que dispõe sobre: A regulamentação do programa de
transporte escolar gratuito no município de Piraquara, conforme especifica:
Parecer favorável das comissões técnicas e competentes, discussão global,
votação secreta discussão única. O Sr. Presidente pede ao 1º secretario para
fazer a leitura do veto; que assim o fez. O Sr. Presidente coloca o veto em
discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis 3 votos e contrários 8,
projeto Rejeitado. A regulamentação do programa de transporte escolar
gratuito no município de Piraquara, conforme especifica.
O Sr. Presidente passa as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra
vereador Zé Machado: Sr. Presidente, comunidade presente, vou agradecer
uma pessoa especial, o Picancio, meu assessor a partir de amanhã, seja bemvindo a esta casa, você é muito importante, pode ter certeza que sua vida
inteira você deixou história na manutenção da prefeitura, dou um voto de louvor
a todos da equipe de manutenção, você deixou história ali onde passou, não foi
fácil para trazer você junto aqui, não deixamos a peteca cair, trouxemos,
tivemos que sacrificar algumas pessoas para poder trazer você junto a casa,
dizendo a respeito do vereador Baianinho, o novo prédio, estamos
encrencados com os bombeiros, onde foi colocado os extintores, se o prédio
fosse separado deste desse, poderia ser os extintores, como o prédio é
grudado com este prédio antigo, eu e o vereador Maicon fazemos parte da
comissão de obras, não pode, tem que ser hidrante, então isso que complicou
a situação da câmara, não podemos assumir a casa nova, esperamos que
antes do mandato nós assumimos lá, não sabemos se vamos estar aqui ano
que vem, mas tudo bem. O vereador Ernani, temos que dar os parabéns a ele,
no dia primeiro de maio, o quarto passeio, o vereador Rock foi pedalando,
voltou até aqui, Eugênio esteve junto, não pude estar presente porque tive uma
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reunião com meus companheiros da casa. A respeito da saúde, o vereador
Gilmar tem comentado, mal ou bem, sabemos que o município deve muito a
saúde, mas é o Brasil inteiro, vários estados, o Brasil está capengando, nós de
Piraquara ainda estamos levando a saúde da melhor maneira possível, temos
acompanhado o novo posto, está funcionando no Recanto das Águas, estamos
tocando o município com toda a dificuldade que o Brasil vem enfrentando, o
vereador fala ainda a respeito de uma pessoa que quebrou o braço, foi para
Curitiba e ficou treze horas para poder voltar a sua residência, então veja que
não é só Piraquara, é Curitiba, Pinhais, enfrentando uma dificuldade na saúde,
o Miguel falou a respeito que o prefeito faz asfalto, faz isso e aquilo mas falta
emprego, então o emprego não é só no município de Piraquara, é no Brasil,
cada gabinete, são pessoas procurando emprego, trazendo currículos para
lojas, minha esposa tem uma loja que vende roupas, todo dia chega cinco ou
seis currículos, isso é um problema do Brasil inteiro, não temos que culpar o
município, estamos mantendo de pé a saúde, o emprego que tem um pouco no
município, então agradeço a cada um de vocês, que Deus acompanhe cada
um de vocês, preciso me retirar porque tenho que ir até São José dos Pinhais,
minha esposa está vindo de Santa Catarina e tenho que pegá-la, sem minha
esposa em casa, não somos ninguém.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, vereadores, Zé
Machado, foi concedida sua saída, ele veio hoje com o pavão muito enfeitado
nesta casa, quero agradecer a presença do vice-prefeito desta cidade, João
Carlos, PHS, candidato forte no Guarituba, vai vir disputar uma vaga, desejo
que o senhor retome minha cadeira, sente e faça um papel de legislativo sem
medo de dizer a verdade, doa a quem doer, estou saindo do legislativo com a
alma lavada, me orgulho quando falo do prefeito, se os projetos que apresentei
ao Guarituba, farmácia municipal, posto de saúde, três ruas na Planta Santa
Catarina, dinheiro emprestado mas está lá, mostrou a competência, a
subprefeitura que está sendo construída, esse prefeito está de parabéns, não
precisa me dar mais nada, desde que se ele pensar bem, quero ser viceprefeito desta cidade, não querendo atropelar ele, mas já realizou o seu sonho,
me ajude, quero ser vice desta cidade por dois motivos, o Antunes já foi e
quero fazer a diferença, vossa excelência fez a diferença, o PT fez uma
coligação com o PHS, fizemos dois vereadores, o PT fez um, sempre nos
ajudava, nos deram a oportunidade neste município, se não fosse vossa
excelência, não teríamos feito a coligação naquele momento, agradeço muito a
vossa excelência, não estou tirando sarro do PT, mas quem fez voto foi o PT,
quero dizer mais uma vez, me ajuda vice-prefeito, quero dizer com toda a
humildade, para que o município inteiro que esteja nos assistindo, o PT fez
história nesta cidade nos pontos positivos e nos negativos, não podemos
esquecer dos companheiros deste município, a eleição vai passar mas vamos
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continuar morando nesta cidade, precisamos respeitar a cada um, não vou
mais ser vereador desta cidade, sempre disse, não gosto que me trate como
vereador, com vossa excelência, chamamos um ao outro como vossa
excelência porque o processo é esse, mas gosto de ser tratado como Edson
Manoel dos Santos, o Baianinho, porque vai terminar meu mandato no dia 31
de dezembro deste ano e gostaria que todos os piraquarenses desta cidade
continuassem me respeitando como Edson Manoel dos Santos, não como
vereador, porque a partir do dia 31 de dezembro, pode alguns fracos achar que
só tem que me respeitar porque sou vereador, não quero que o respeito venha
através desta forma, a eleição vai passar, meu diploma vai vencer, não terei
mais a palavra, mas quero que continuem me respeitando, e ai daquele que
tentar me desrespeitar nesta cidade, o respeito vai até onde vem o do senhor,
que Deus abençoe a todos.
Com a palavra vereador Gilmar: Melhor prefeito do Brasil, mas não tem
remédio, vão na vila Macedo amanhã, ver o que está fazendo, vamos lá na Júri
Danlenko onde deveriam ter construído a praça do esporte e da cultura, com
recurso do governo federal, foi gasto R$ 1.681.000,00 (um milhão seiscentos e
oitenta e um mil reais) a obra estava praticamente acabada, está destruída,
toda furtada, gostaria de saber o que fizeram com a técnica Rio Grandense,
será que notificaram esta empresa? Abriram um processo contra ela, no dia
25/10/2012 foi dado início a obra, e ela deveria estar terminada no dia
25/04/2013, não foi concluída, falasse em obras que estão sendo construídas
do governo anterior que o recurso estava no caixa, se o governo não faz agora,
é mais do que incompetente, tinha que ser feito, sim, quando fala em saúde,
não temos capacidade na nossa cidade para resolver problemas de pequenos
traumas, se precisar engessar um braço agora, vai engessar onde? Não tem,
não adianta tapar o sol com a peneira, melhor prefeito do Brasil onde? Ele é tão
bom que criou inúmeros cargos de chefia, vou citar alguns que vão cair agora
nos próximos dias, chefe de sessão de suporte, chefe de sessão de apoio
administrativo, chefe de sessão de atendimento ao público, chefe de segurança
escolar, chefe de estudos de ação de limpeza pública, chefe de apoio a
administração ao correio do Guarituba, chefe de departamento do correio do
Guarituba, chefe da sessão de apoio de gestão do pessoal, chefe de sessão de
minutas e edital, chefe de sessão de apoio administrativo, chefe de sessão de
atendimento do correio Guarituba, chefe de sessão de atendimento ao
microempresário, chefe de sessão de apoio a demarcação de consultas, chefe
de sessão de apoio ao departamento urbanístico, chefe de sessão de
manutenção de frotas, chefe de sessão central de frotas, chefe de sessão de
apoio a abrigo institucional, chefe de serviço de apoio à agricultura familiar,
chefe de serviços de produção, chefe de departamento de segurança e
patrimônio, chefe de serviço de pintura, chefe de serviço de atendimento
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público, chefe de planejamento ambiental, chefe de suporte automotivo, chefe
de atendimento, chefe de atendimento e manutenção de micros, chefe de
serviço operacional, chefe de serviços de atendimento veicular, chefe de
serviço de atendimento central de frotas, chefe de serviço de fotografia, chefe
de serviço de controle de custos de frotas, chefe de apoio operacional aos
motoristas, chefe de comunicação, chefe de almoxarifado, chefe de apoio do
conselho tutelar, chefe de administração da iluminação pública, chefe de
serviço de eventos, chefe de supervisão de vigias, chefe de serviço nutricional,
chefe de serviços de comercio, chefe de serviço de apoio operacional, chefe de
sessão de reparos de veículos, chefe de manutenção de parques, chefe de
sessão administrativo, chefe de sessão de unidades de saúde, chefe de
elaboração de projetos urbanísticos, faltou fôlego, é um absurdo a palhaçada
que ocorre nos setores administrativos dessa cidade, 143 cargos de comissão,
tem que ter um monte de vice, vão ter que segurar o contexto ano que vem
dentro desta casa porque isso está sendo avaliado dentro do tribunal de
contas, não é justo com a cidade o que estão fazendo, essa quantidade de
chefes, cargos comissionados, vão na rua Aracaju, Fortaleza, Goiânia, Belém,
Natal, ruas abandonadas, vila Militar, canto da Vila Fuck, vão ver se o chefe de
fotografia esteve lá, não esteve, mas recursos foram gastos com publicidade
inconstitucional, gastaram mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em
propagandas de jornais e revistas nessa cidade, esqueceram dos bairros,
justifiquem os chefes, os cargos comissionados, isso é bom para a melhor
cidade do mundo e então nós vamos comemorar provavelmente na
Disneylândia, obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Discursos inflamados, em tempo gostaria de
estender meu boa noite a pessoas que já saíram, Kelvin, Jorge, toda a equipe
do Detran, parabenizo ao vereador Miguel pela proposição da moção de
aplausos, toda a equipe, não apenas essa que começou, inclusive algumas
pessoas que já saíram mas estão de parabéns pelo trabalho que estão
desenvolvendo, estendo meu boa noite ao Marcos da gazeta de Piraquara,
estivemos naquela oportunidade da fala em relação a Sanepar na última
sessão, mais de 10.000 visualizações no blog onde o Marcos publica, acredito
que tenha veracidade nos fatos, muitas pessoas vieram parabenizar este
vereador no sentido de que são solidários e caso a estatal mista venha nos
processar, temos muita gente que irá nos ajudar, testemunhando a qualidade,
os fundos de vale onde o esgoto ainda é lançado no rio, enfim, uma infinidade
de coisas nojentas, o Diário de Piraquara na pessoa do Rodine, Tribuna dos
Mananciais na pessoa do Jorge, não irei entrar em méritos de cargos, até
porque a disputa está chegando, e também boa noite ao vice-prefeito Luciano
Antunes, tenho uma consideração gigante por vossa excelência, tomara que
continue como vice-prefeito, acredito que é muito cedo para estarmos falando
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de coligação com oposição, estamos trabalhando, temos um bom trecho para
percorrer, parabéns ao vereador Ernani, por mais uma etapa do passeio
ciclístico, foi a quarta etapa, pedalei os 14,15 ou 16km, como muito orgulho,
temos um passeio toda segunda-feira as 19:30hrs no centro de informações
turísticas em frente a antiga estação de trem, percorremos 17km toda segunda
feira a partir das 19:30hrs, então todo cidadão piraquarense que se sentir à
vontade, vai ser uma honra pedalar junto. Av. São Roque ao lado da escola
municipal Batista Salgueiro, recebeu recentemente a limpeza daquele valetão
que vinha sendo constantemente cobrado, ficou bacana, acabo de receber uma
mensagem, até deselegante de minha parte ficar vendo as mensagens, mas é
o contribuinte, o eleitor, pessoas que estão nos assistindo, um cidadão
descarregou um monte de armários, está certo, a valeta está aberta, não tem
manilhamento, mas descarregou um caminhão de caixas, faço um desafio aos
nobres vereadores, comunidade em geral e veja, absurdo, um energúmeno, ser
irracional, vamos reclamar mas com propriedade, a municipalidade vai e faz o
trabalho, momento seguindo o cidadão descarrega um caminhão de material lá
dentro, Av. Brasília está sofrendo uma intervenção significativa, em momento
passado jogaram um tapa buraco daqueles mais sem vergonhas, hoje está
sendo revitalizada, queríamos meio fio, manilhamento, mas a via está
exatamente como estava antes em termos de largura, ocorre que alguns
irresponsáveis agora que o asfalto está liso, as pessoas andam a 100km/h, as
pessoas descem logo ao final da linha do trem a 80km/h, foram colocados
redutores de velocidade a nosso pedido, houve um erro, falei com o secretário
Girlei, teria que ser por toda a extensão e não apenas na metade, tem que ter
as faixas que dividem as duas pistas, sou motorista há mais de 20 anos,
acredito que o professor Gilmar também, as pessoas entram na contramão, as
pessoas entram na contramão mas não é porque o asfalto está ruim,
precisaríamos de redutor de velocidade se tivéssemos a consciência,
discernimento do que é certo e errado, o asfalto está maravilhoso, as canaletas
são necessárias, é o que tínhamos para o momento, conquistamos no governo
do estado, nós votamos, a obra está saindo, obra boa, o que falta é
responsabilidade de todos, a irresponsabilidade de seres irracionais, tenho
vários amigos que estão cometendo, isso é um crime, se bater na contramão,
matar, vai preso, seria isso, que Deus nos permita de voltar as nossas
residências com saúde, tranquilidade, ao retornar na vila Macedo, que não
encontre um cidadão descendo na contramão, que Deus nos ilumine e proteja
sempre.
Com a palavra vereador Miguel: Não vou usar o tempo todo porque já esta
tarde, fico até meio chateado em ver que quando eu falo, vi o vereador Zé
Machado falando do desemprego e da saúde no Brasil, mas somos vereadores
de Piraquara, e aqui não avança em nenhuma discussão relevante do
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município, então o prefeito não teve habilidade para avançar a cidade, para que
o comercio venha para a cidade de uma vez por todas, já que temos a riqueza
em matéria prima, água, pedra, suas explorações e temos o complexo
prisional, da qual ele não teve habilidade nenhuma de discutir as questões, a
não ser habilidade de fazer o plano de saneamento contratado por uma
empresa por R$ 100.000,00 (cem mil reais) aumentando a taxa dos
piraquarenses, porque inúmeros cargos de chefes da porca do parafuso?
Política na rua, mas essa questão se torna desumana, porque a mão de ferro
contrata não sei quantos cargos para estar batendo na porta pedindo voto ao
seu vereador e ao seu prefeito, os pré-candidatos disputam uma eleição com
desigualdade porque a mão de ferro usa o dinheiro público, como o Gilmar
falou da sessão que tem setores da prefeitura que usa os funcionários, que os
piraquarenses pagam, para angariarem votos para o prefeito e si próprio, tem
vereador da base, como o presidente falou, a base do governo iria manter o
veto do prefeito, não deu certo, dessa vez o prefeito perdeu, quero agradecer
aos vereadores que votaram no não, aí mostra que de repente o vereador
também reflete, o prefeito manda para cá o veto como se o vereador não fosse
nada, quero dar os parabéns aos vereadores, hoje ao Eugênio principalmente
por esse projeto, o prefeito saiu derrotado, com a base do governo, mostra que
não tem esse elo de conversa, mostra que na administração os vereadores não
fazem frente de discussão pública, isso mostra com clareza, por isso o
Marquinhos deve ter um concorrente, eu parabenizo o Gilmar, mas desde que
você programe um planejamento para o cidadão piraquarense, não ponha os
cargos do chefe do parafuso da porta, que você coloque planejamento,
remédio nos postos de saúde, administração pública, discussão com governo
do estado e se possível com o governo federal, sentam naquela cadeira e
esquecem desta cidade, vamos perpetuar aqui até a hora que Deus permitir,
por isso construa uma equipe de planejamento junto com o cidadão de
Piraquara, junto com o vice que está aqui, talvez o vice esteja aqui e não teve
esta oportunidade, ele não pode falar, não tem o poder do microfone, talvez o
vice não teve a oportunidade de participar da administração e dar sua opinião
na grande Guarituba, aquelas pessoas que ficam lá, imaginem que nos
vereadores não participamos da administração e somos vereadores legítimos,
não tivemos a opinião para a construção da cidade, malha viária intransitável
no município, foi discutido nos primeiros dias, não teve habilidade para
conversar com os vereadores, cidadãos, nem com os comerciantes, para
mudar essa malha viária horrorosa que tem no centro, não teve habilidade de
chamar o governo do estado para discutir a questão da Sanepar, não teve
habilidade para discutir o complexo prisional afogado do Paraná, não teve
habilidade de uma discussão séria, as pedreiras de Piraquara trazem material
de fora, não teve habilidade para construir a fábrica de manilha, cimento, na
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garagem com construção, mão de obra a custo zero com os detentos da
colônia penal, que puxa-saquismo é esse? Fez asfalto com dinheiro do governo
do estado, emenda de deputados federais que vieram e colocaram no
município, o que está sendo com o recurso próprio? Frotas de veículos
locadas, frotas superfaturadas, dinheiro jogado fora, chefe de porca de
parafuso em torno de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por isso, quero
agradecer a cada um presente, não pensem que as bombas de gasolina, esse
monte de cargo ganha uma eleição só se a população quiser, Gilmar, que Deus
te ilumine e você tenha um planejamento para a cidade, agradeço a cada um
aqui presente.
Com a palavra vereador Adriano: Não vou ocupar todo o meu tempo, queria
parabenizar o vereador Ernani pelo passeio ciclístico, não pude ir porque já
tinha um compromisso agendado, trarei informações em relação a pasta da
assistência social na próxima terça-feira, não tenho por hábito defender
algumas pessoas, mas de repente algumas informações são necessárias com
referência ao senhor Jose Luís Pedrosa, as vezes é citado que ele não é daqui,
isso não é verdade, ele mora aqui há mais de 20 anos, tem um filho aqui, como
alguns dos nobres pares que não são nascidos em Piraquara, também
contribuem e constroem nosso município, muitas vezes ele é citado como uma
pessoa de fora, mas ele é um contribuinte, mora aqui há mais de 20 anos, está
dando um pouco de sua experiência, trabalhou fora em outras áreas, teve uma
experiência em nossa prefeitura vizinha, então só queria deixar esclarecido,
algumas pessoas podem até ter vindo de fora, mas ele mora aqui há mais de
20 anos, seria isso, não vou me alongar mais, boa noite a todos, ótima
semana.
Não havendo mais inscritos agradecendo a presença dos vereadores, e a
todos que vieram, imprensa, obrigado a todos, declaro encerrada a presente
sessão, convocando a próxima regimentalmente para a próxima terça feira.
Para constar _________________________________________________ eu
(Charles Eloy Santos) lavrei a presente ata.
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