CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 18ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia quatorze de junho 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 Maicon Faria e a presença dos demais
vereadores: Adriano Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani
Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luís Cordeiro, José Eugenio 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 Mamede 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 Maicon para que assuma a 1º secretaria 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
Erondi: Sr. Presidente nobres vereadores, comunidades aqui presentes mas
uma vez chega na nessa casa publicações de número 44, 45 e 46 que diz
respeito ao plano municipal de saneamento básico, o que me assusta Sr.
Presidente, passaram três anos tentando conversar com a Sanepar em relação
a concessão para a exploração por mais trinta anos da nossa cidade, o projeto
diz que Piraquara concede mais trinta anos de exploração sem a apreciação
desta casa, um absurdo, a única riqueza que a nossa Piraquara produz é a
nossa água, Curitiba não sobrevive sem a água de Piraquara. Setenta e cinco
por cento sai dos nossos mananciais e cinquenta por cento que abastece
Curitiba sai dos nossos mananciais. Pinhais nesta concessão está levando 3%
deste contrato sem fornecer uma gota de água, e nós estamos levando 2%. Se
votarmos esse projeto estamos afundando Piraquara por mais trinta e cinco
anos. Esse projeto tem que ser revisto, a população tem que ser respeitada. A
nossa única oportunidade é essa, a nossa única arma é essa Sr. Presidente de
dar qualidade de vida aos Piraquarenses nem mesmo a PEC das águas que foi
aprovada há quatro anos pela ALP, o governo do Estado do Paraná e a
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Sanepar deixam de repassar para os cofres do município cerca de R$
1.700.00,00 (um milhão e setecentos mil reais), por mês o governo e a Sanepar
deve em cinco anos que foi aprovado para o nosso município mais de R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais), com esse dinheiro faríamos inúmeras
creches, escolas, asfaltaríamos mais de 100km na nossa cidade, se deixarmos
passar esse projeto pela casa nós estaremos sendo injusto por que 2% não é
nada para o nosso município, muito obrigado.
Com a palavra vereador Ernani Winter: Sr. Presidente, meu boa noite aos
vereadores, comunidade presente em especial aos alunos do Colégio Romário
Martins aos professores que os acompanham e uma boa noite muito especial
ao time Fênix de futsal que está presente hoje e que será homenageado hoje
com uma moção de aplausos quero parabenizar a todos que esteve à frente
representando a cidade de Piraquara na final 3º copa Vale da Ribeira na cidade
de Rio Branco onde estive acompanhando, agradecer ao João Antônio Cavalli
diretor da copa, Luciano diretor de esportes obrigado pelo carinho que vocês
tem com a cidade de Rio Branco. Quero dizer aos estudantes que Piraquara
também tem o seu papel e contribui no esporte, a dez anos atrás iniciei a copa
Winter de futsal que hoje é o maior campeonato de base da região
metropolitana, acredito vereador Rock que o esporte é o caminho mais fácil
para uma vida saudável, hoje na 10º edição teremos 78 equipes divididas em 2
faixas etárias e a três anos atrás tive o privilégio de abrir a modalidade feminina
para que elas também possa participar, quero dizer também que quando as
pessoas passam em frente ao parque das águas que a câmara municipal de
Piraquara teve um papel fundamental naquela obra onde foi investido R$
2.400.000,00(dois milhões e quatrocentos mil reais), onde os jovens nos
cobrava que em Piraquara não ti amos lugar para passear nos fins de semana,
hoje vocês tem muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra vereador Gilmar: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, uma boa noite aos vereadores aos alunos do colégio Romário
Martins. Hoje apresentei um projeto o qual não foi para leitura devido à
quantidade de processos que estão sendo avaliado dentro desta casa é um
projeto voltado a educação, plano de segurança nas escolas eu como diretor já
passei por vários situações constrangedoras e esse projeto que será
confeccionado em manuais pequenos e levarei nos colégios da rede municipal
e estadual, o projeto visa apontar dados na aria de segurança em seus
aspectos socioeconômicos da sua cidade, a escola deverá ter os requisitos de
a escola deve ter uma equipe de segurança básicos que dessem vou vera uma
cere de ações construtiva que serão importantes para o foco da violência.
Dentro de dados as escolas devem avaliar todas as ações técnicas com a
participação da patrulha escolar que ti amos la atrás hoje já não temos mais
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não sei o motivo, cada escola regularizara uma equipe de segurança escolar
que terá um relatório com o mapeamento de todos os aspectos da violência, os
recursos será baixos por que nós forneceremos dados de uma equipe de
segurança composta do concelho tutelar, direção e equipe pedagógica temos
que ter mais segurança nas nossas escolas, muito obrigado.
Com a palavra vereador Baianinho: Sr. Presidente, comunidade aqui presente
quero agradecer primeira mente a Deus por estar aqui mais uma vez falando
nesta tribuna. Hoje quero falar sobre a terra prometida, quero dar os parabéns
ao vereador Rock que fez parte deste projeto ali no Guarituba, mas o que me
preocupa que tem um advogado dizendo que está fazendo usucapião de
terrenos da Prefeitura e nós precisamos ir a fundo com esta informação, por
que a Prefeitura tem que tomar conhecimento e essa casa de leis tem que a
fundo com a situação, hoje a Prefeitura paga aluguel de vários prédios e tem
advogado querendo facilitar para concluir Sr. Presidente a Prefeitura tem que
ficar atento em relação a esse terreno o qual não tenho o nome desse
advogado mais buscarei e trarei nessa tribuna isso é muito lamentável, seria
isso Sr. Presidente muito obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Senhor Presidente nobres vereadores
comunidade aqui presente boa noite, quero dar as boas-vindas aos alunos do
colégio Romário Martins parabéns ao vereador Ernani que incentiva o esporte
no nosso município e também ao grupo do Fênix que representa bem a nossa
cidade, no último dia nove tivemos nesta casa a audiência pública em relação a
Sanepar momento oportuno para discutir os problemas da nossa cidade, quero
parabenizar o colégio Mario Braga e Romário Martins que estiveram em
grandes números acompanhando essa reunião, entoa assim o contrato da
Sanepar está vencido dez de 2009 não falamos de um simples contrato mais
sim por esse contrato trata dos nossos filhos vereadores e Erondi o que eles
querem apresentar para nós é inadmissível a porcentagem de 2% na cidade
que tem o maior manancial de abastecimento da região metropolitana, não
aceitaremos o que veio para essa eu apoie o Governador Beto Richa e não
admito problema para nossa cidade, muito obrigado.
Com a palavra vereador Mamede: Boa noite Sr. Presidente ao Sr. Moacir aos
vereadores e comunidade aqui presente, eu gostaria de falar hoje sobre a
saúde do nosso município e sobre o CESP que já está sem utilidades, hoje só
encontra só dois médicos onde tínhamos a Dr.ª Márcia para atender não tem
mais hoje está vazia temos problemas com as mulheres no nosso município
onde precisão a mais de três anos de cirurgia e está se arrastando essa
situação são quinhentas mulheres que precisam de cirurgias, temos urgência
desta situação o nosso município foi dividido com hospital do Rocil e Angelina
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Caron, mas não fazem as cirurgias ainda e hoje o hospital do Rocil vem
atendendo somente o pessoal do interior, hoje os hospitais ficaram divididos
uma parte para um e outro, nos dessa casa de leis precisamos de uma
intervenção junto ao governo do estado e governo federal para que estas
cirurgias possam ser feitas. Ao movimento vocês estão de parabéns tem sim
que lutar, no Guarituba tem famílias que estão passando o mesmo problema
que vocês e estão buscando somente o direito delas, muito obrigo.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente vereadores comunidade aqui
presente em especial aos jovens
do colégio Romário Martins e aos
componentes do movimento do Jardim Bela Vista movimento legitima sim de
vocês como teve na quinta fira passada uma audiência pública para a
concessão da Sanepar, teve uma pessoa que esteve aqui que é Celso Tomas
que disse que já pagão demais e que eu estava enganado várias pessoas
sabem que desde de 1991 atreves do Deputado Neivo Beraldim que até hoje é
repassado o ICMS ecológico para preservação do meio ambiente esse plano
de saneamento básico nem transcrito foi é uma vergonha e digo mais na
próxima sexta feira terá mais uma audiência pública onde estarão esse pessoal
da Sanepar que a 30 anos exploram a nossa água, por 30 anos vão explorar
mais da nossa cidade.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita como 1º
secretario vereador Maicon para fazer a chamada dos vereadores: Que assim
o fez, estando todos presentes, com a ausência do vereador José Machado
justificada.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
072/2016: que assim o fez, Processo 072/2016, projeto de lei 062/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Altera e cria e revoga
artigos da lei municipal nº 936/2007, que dispõe a regulamentação do
programa de transporte escolar municipal gratuito e dá outras providências,
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 062//2016, aprovado em 1ª discussão: Altera cria e revoga
artigos da lei municipal nº 936/2007 que dispõe sobre a regulamentação
do programa de transporte escolar municipal gratuito e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
088/2016: que assim o fez, Processo 088/2016, projeto de lei 078/2016,
iniciativa do Vereador Rock, que dispõe sobre: Denomina de Rua Angelino
Ribeiro Padilha a atual via pública sem denominação localizada na Vila Militar,
conforme croqui em anexo, votação simbólica, maioria simples, 1ª discussão. O
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Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei 078//2016,
aprovado em 1ª discussão: Denomina de Rua Angelino Padilha a atual via
pública sem denominação localizado na Vila Militar, e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
091/2016: que assim o fez, Processo 091/2016, projeto de lei 081/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Denomina Antônia Maria
Ferro a praça localizada na Rua Betonex no bairro Guarituba. 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 081//2016, aprovado em 1ª discussão: Denomina
Antônia Maria Ferro a praça localizado no bairro Guarituba, e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
092/2016: que assim o fez, Processo 092/2016, projeto de lei 082/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de
R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), 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 082//2016, aprovado em 1ª discussão:
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do
programa vigente no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil
reais), e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
095/2016: que assim o fez, Processo 095/2016, projeto de lei 007/2016,
iniciativa Presidente da mesa Executiva, que dispõe sobre: Referenda o
convênio 007/2016 firmado entre o município de Piraquara através da
secretaria municipal de assistência social e a associação de apoio à criança e
ao adolescente – ACRICA 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 007//2016, aprovado em 1ª discussão: Referenda o convênio
007/2015 firmado entre o município de Piraquara através da secretaria
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municipal de assistência social e a associação de apoio à criança e ao
adolescente – ACRICA e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
068/2016: que assim o, Processo 068/2016, projeto de lei 058/2016,
iniciativa do Ver. Sidnei Cesar Mamede, que dispõe sobre: Denomina de
Geralda José de Souza e Silva, a rua sem denominação oficial, antiga rua 1
localizada no bairro Guarituba conforme croqui em anexo. Parecer favorável
das comissões Técnicas competentes, discussão global, artigo por artigo
votação simbólica maioria simples está em 1º discussão. O Sr. Presidente
coloca o projeto em discussão, em votação o projeto em votação vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem. Projeto de
lei 058/2016, aprovado em 2º discussão: Denomina a Rua Geralda José de
Souza e Silva, antiga Rua 1 localizada no bairro Guarituba conforme
croqui em anexo.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para fazer a leitura do processo
075/2016: que assim o fez o, Processo 075/2016, projeto de lei 065/2016,
iniciativa do Ver. Eugênio Huller, que dispõe sobre: Denomina de Rua Cecilia
Theodoro Dutra a rua sem denominação oficial, localizada no bairro Guarituba
conforme croqui em anexo. Parecer favorável das comissões Técnicas
competentes, discussão global, artigo por artigo votação simbólica maioria
simples está em 1º discussão, o Presidente coloca o projeto em discussão,
projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários que se
levantem. Projeto de lei 065/2016, aprovado em 2º discussão: Denomina de
Rua Cecilia Theodoro Dutra a rua sem denominação oficial, localizada no
bairro Guarituba, e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
085/2016: que assim o fez, Processo 085/2016, projeto de lei 075/2016,
iniciativa do Ver. Pastor Valdeci, que dispõe sobre: Concede o título de
cidadão honorário do município: de Piraquara ao Sr. Pastor Pedro Amorim
Silva: Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão
global, artigo por artigo, votação simbólica maioria simples está em 1º
discussão. O projeto está em discussão, em votação vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem. Projeto de lei 075/2016,
aprovado em 2º discussão: Concede o título de cidadão honorário ao Sr.
Pastor Pedro Marcos Amorim Silva, e dá outras providências.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador Gilmar: Sr.
Presidente, parabéns por essa iniciativa mostra seriedade desta casa
precisamos ter uma discussão séria sobre a habitação temos sim vários
problemas em todo canto da cidade, quando me coloquei como pré-candidato a
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prefeito desta cidade é para romper essa inercia que existe nessa cidade
precisamos sim saber qual é a melhor proposta para o futuro da nossa cidade,
temos que enxugar a máquina pública temos que tomar vários cuidados, na
sessão anterior comecei a ler nomes de quantos cargos de chefia o município
tem temos que enxugar a máquina pública vejam é muito chefe para pouco
cacique muito obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Sr. presidente nobres vereadores, a 15 dias
estive com o prefeito Marcus na vila Macedo a onde resido a 32 anos na rua
Goiânia estávamos brigando por uma praça de lazer para as nossas crianças e
acredito que agora saia será colocado uma academia ao ar livre pista de
caminhada enfim aquele espaço que estava servindo para criar mato vai ter
serventia para os nossos moradores aproveitar, e também várias ruas estão
sendo preparadas para receber material, a av. Brasília que também pela
recuperação já colocadas lombadas, redutores de velocidade, enfim, a
empresa que ganhou a licitação está no prazo correto, a rua José Gilberto
Gino da Costa rua essa que atravessa a vila Militar e vai sair em Quatro Barras
ouve ali um afundamento na pista teve algumas informações desencontradas a
prefeitura já está tomando as devidas providências por que a empresa que
cuida da BR 116 não o faz, essa semana já foi colocado vários materiais.
Voltando a falar da Sanepar no Artigo 26 da constituição do estado em 2010 foi
editado uma emenda parlamentar do então Deputado Nelson Justus em
parceria com o município de Piraquara, ali consta que 10% da arrecadação da
Sanepar teria que ser dividida com municípios que tivessem mais de 70%
comprometida com proteção ambiental é o nosso caso 93% é comprometida,
hoje vem R$ 1.000.000,00 ano é uma vergonha temos que repensar sim esse
contrato de concessão, Sr. uma boa noite e muito obrigado.
Com a palavra vereador Baianinho: Sr. Presidente eu confesso diante deste
projeto eu não tenho vergonha de dizer a verdade e seu errar eu não tenho
vergonha de pedir perdão, se eu me enganei em relação a este projeto
denominação de rua. Quero dizer também sobre a chefia da prefeitura porque
aonde tem bastante chefe ela tem que estar bem chefiada, que dar os
parabéns ao prefeito desta cidade só vai bem se for bem chefiada gostaria
também de dizer que este documento que foi aqui elaborado eu não vou
compartilhar sem saber com o que vem de encontro aos senhores que estão
aqui nesta noite, gostaria que saísse hoje a definição este plenário se essa
reunião for marcada para amanhã com os vereadores não vou participar e
gostaria que a população também participasse eu não faço parte do que vocês
querem fazer aqui nessa casa de leis, não vou fazer papel de covarde nessa
casa que Deus abençoe a todos.
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Com a palavra vereador Erondi: Sr. Presidente voltando a falar da Sanepar o
que ela vem fazendo com a nossa cidade Piraquara é um município que temos
mais de mil nascentes de água Piraquara não pode ter nem uma indústria si
quer por estarmos em cima de uma APA, o mínimo que temos que ter e
dinheiro paras as escolas saúde nas ação social nos asfaltos se o governador
quer a nossa água que nos pague isso é o nosso único bem que temos, a
população tem ver isso temos sim que ter a contrapartida boa noite a todos.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente tem gente que está pensando
que isso é brincadeira é só pensar alguns minutos e pensar como é sério, rua
Nossa Senhora de Fátima atrás do banco do Brasil não tem esgoto se no
centro não tem imagine nos bairros da nossa cidade agora eu pergunto
vereadores a onde está o prefeito que contratou uma empresa para executar o
serviço que está num disquete e mandaram para nós, esse é um plano que
queremos para cidade de Piraquara? Não é isso que a população quer, prefeito
que não pede as contra partidas as pedreiras a anos explorando a cidade, não
teve a capacidade de chamar o governador para que os presos fizessem os
artefato de cimento pessoal esses dias vinte milhões de reais e não fala para
vocês para onde vai esse dinheiro, qual é a receita deste ano a não ser fazer
duas ruas de asfalto em Piraquara que não passam de cem metros, é pros
prédios locado, é para os carros locados e funcionários que nem nora em
nossa cidade por que incharão a folha de pagamento meia dúzia de picaretas
retiram a nossa água e vendem la fora e cobrão de nos 86% do esgoto, na
escola nas Laranjeiras não tem asfalto e nem esgoto o prefeito se perdeu
arrobarão nossa cidade e deixa nossas crianças passando nessa cidade e
meia dúzia se fecham numa sala e vão votar nisso, tomarem que nós não
faremos isso sem vocês que estão aqui nós não somos nada, muito obrigado.
Com a Palavra vereador Pastor Valdeci: Sr. Presidente nobres vereadores
comunidade aqui presente boa noite nos estamos observando nessa casa o
ato de democracia o que fiscaliza o executivo era para ser o legislativo, e quem
fiscaliza o legislativo é o povo que sabe o que quer o fato de termos a casa
cheia me deixa muito contente é importante quando o povo fiscaliza é ai que as
coisas se realizam isso nos dá poder é isso que nos realiza, quero parabenizar
quem está à frente desta discussão, com ordem, com decência, por que
estamos aqui para ouvi-los, nós estamos aqui para atender quais forem as
denúncias ou reivindicação, seja quem for vereador , prefeito se estiver errado
vai ter que pagar, agora com essa CPI já indicar os vereadores que farão parte
da mesma que faça já uma reunião que convoque os vereadores que será de
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bom grado parabéns a essa comunidade e que venham mais nas sessões,
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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