CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 19ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia vinte e um 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 Pastor Valdeci e 2º secretario vereador
Maicon Faria a presença dos demais vereadores: , Edson Manoel dos Santos
“Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, 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
Pastor Valdeci: Sr. Presidente, nobres vereadores, comunidade aqui presente,
na minha fala nesta noite gostaria de enaltecer uma pessoa, o Sr. secretário
Leverci, tive a oportunidade de conhecê-lo há pouco tempo, estivemos no
bairro Santa Mônica, que não é diferente dos outros bairros, mas inchado pelo
número de veículos, e precisamos de uma solução, e estivemos juntos
caminhando por mais de duas horas analisando as nossas necessidades. Mas
a capacidade do secretário me chamou muita atenção, de estar ali com a gente
e dizer que ele tem certas limitações, que não dependia só dele, mas eu quero
dizer da sua hombridade, do seu trabalho sério, e dizer também que no dia 23
terá o seminário a respeito das cidades e dizer que é uma pessoa séria e que
disse a verdade, olha não consigo resolver esse problema, é uma pena, porque
não é para mim, mas sim para a comunidade, mas no andar dos trabalhos
muitos bairros estão sendo contemplados, mas é claro que nós queríamos a
pavimentação em todos os bairros, mas sei que não é possível, a prefeitura
não tem caixa para isso, mas, mesmo assim, gostaria de agradecer ao
Secretário Leverci pelo seu trabalho, seria isso no momento, muito obrigado.
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Com a palavra vereador Gilmar: Sr. Presidente, meu boa noite aos
vereadores, comunidade presente, eu não tenho que agradecer nada,
secretaria de meio ambiente inoperante na Vila Macedo, que não teve a
capacidade de fazer a limpeza do Rio na nossa região, esse desgoverno deste
prefeito Marquinhos tem enterrado os nossos bairros de saibro e de muita
água, a verdade é que nossos bairros estão abandonados, visitem Vila
Macedo, Vila Fuck, Guaritubinha, que estão todos abandonados, a cidade de
Piraquara perdeu o rumo juntamente com seus secretários, verificamos um
gasto excessivo em várias situações, com carros alugados e funcionários que
às vezes nem sabem qual a função que exercem, esse governo acha que esse
processo eleitoral vai ser fácil, porque vamos devolver quem veio de Pinhais,
vai voltar para a mesma, quem veio de Quatro Barras volta para a mesma, não
vamos entregar nossa cidade para quem não cuida dela, quais as audiências
públicas que foram feitas na Vila Macedo e nos outros bairros? Nenhuma! Esse
desgoverno do Marquinhos está perdido, muito obrigado.
Com a palavra vereador Rock: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, uma boa noite aos vereadores, ao Secretário Leverci, ao Gico
presidente do Democratas em Piraquara, a todos e a todas, bonito discurso
vereador Gilmar, mas não posso votar para Prefeito em você, porque às vezes
não consigo entender algumas coisas, mas quem sabe no futuro, com suas
propostas, quem sabe venha a assumir a Prefeitura da nossa cidade. Quero
parabenizar sim ao secretário Leverci, que no bairro onde moro há mais de 32
anos, um secretário que ocupa uma das pastas mais complexas da nossa
cidade. Tem um projeto de infraestrutura que os engenheiros estiveram
caminhando junto comigo, entramos no rio Iraízinho e encontramos dejetos que
continuam jogando naquele afluente, acredito agora que com o plano de
saneamento seja solucionado este problema. Eu inclusive já apresentei um
vídeo mostrando os problemas não só na Vila Vicente Macedo mas em várias
regiões da nossa cidade, Sr. Presidente estou com uma pequena amostra da
água da nascente rio Iguaçu, essa pequena garrafa foi providenciada pelo
Rotary Clube de Piraquara, uma garrafa maior foi coletada o ano passado e
viajou por todos os municípios que passa o rio Iguaçu, projeto esse do Rotary
chamado de “Da Fonte ao Turbilhão”, eu estive acompanhando e fui até Foz do
Iguaçu acompanhando esse trabalho, por isso que dar meus parabéns ao Sr.
Aroldo Biss, Sr. Amauri Ribeiro, o Cláudio, enfim, a todos os componentes do
Rotary. No próximo dia 24 teremos a nossa caminhada noturna, a saída será
no parque trentino às 19:30, serão 5 km, quem quiser participar está convidado,
muito obrigado.
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Com a palavra vereador Baianinho: Sr. Presidente, comunidade aqui
presente, quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui mais uma vez
falando nesta tribuna, e estender o meu boa noite a todos os presentes, é
importante quando falamos do meio ambiente, é muito complexo e difícil para
você administrar uma cidade como Piraquara, a qual não podemos ter
indústrias, porque somos proibidos pelo meio ambiente. Hoje a esperança é o
contrato da Sanepar que venceu há vários anos e não foi renovado, agora está
na casa para ser votado, e quero dizer que o PHS não tem amigos e inimigos,
mas tem um compromisso com a verdade com a nossa cidade, o processo da
Sanepar é uma renovação para mais trinta anos, talvez eu não chegue até lá,
mas tenho meus filhos que irão ver, é encerrado a palavra.
Com a palavra vereador Mamede: Senhor Presidente, nobres vereadores,
comunidade aqui presente, boa noite. Sr. Presidente, estive sábado na
inauguração do Colégio Padre Lotário Welter, o qual o projeto para o nome é
de minha autoria, mas teve um discurso que me deixou intrigado da secretária
de educação, que falou que desde 2010 na gestão do prefeito Gabão e agora
foi concluído, que os recursos não tinham sido repassados devidamente,
culpando assim o governo do Governo do Estado do Paraná, deixando assim o
Prefeito sem discurso naquele momento, por hora o Sr. Presidente justificando
o repasse desta casa de leis de R$ 3.500.000,00 que parte do mesmo está
nessa obra, só para nós entendermos se a câmara investiu no colégio ou não.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade aqui
presente, eu até entendo quando o vereador baianinho fala que nosso prefeito
tem que trabalhar pelo povo, você está correto, mas nós somos gerenciados
por uma máquina podre, por uma câmara que hoje vai engolir um processo da
Sanepar sem que fizessem uma audiência pública com o povo, essa casa de
leis tem que ter intervenção do povo, do Ministério Público, isso é uma
vergonheira, vou dizer ao povo, há trinta anos atrás foi dado o contrato de
concessão a esta empresa. Para fazer os esgotos nos devido lugares, cobram
uma fortuna dos Piraquarenses e não fazem nada, tiram um iogurte de uma
criança com um bando de picaretas reunidos a portas fechadas em uma sala,
tomara que o promotor venha interver esse processo que vai passar hoje, uma
vergonha, nem assinatura das comissões tem até agora, o prefeito está
perdido, se não fosse o Governo do Estado mandar dinheiro para fazer os
asfaltos com R$ 233.000.000,00 que é o orçamento desse ano, o que é que ele
fez? Locou carros, prédios, contratou gente de fora para trabalhar nessa pobre
prefeitura, precisamos de gente com coragem para enfrentar. Cadê a
contrapartida da Sanepar? Cadê a contrapartida pelo complexo prisional? Essa
é a mascará da máquina pública! Vou denunciar sim tudo isso ao promotor de
justiça, e tenho certeza que ele vai levar até o conhecimento dos juízes, hoje
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estavam fechados entre quatro paredes planejando um golpe contra a
população, se tiver mais população do que está aqui hoje nós viramos essa
situação, muito obrigado.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita como 1º
secretario vereador Pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que
assim o fez.
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, 2ª 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 2ª 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, 2ª discussão. O
Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de lei 078//2016,
aprovado em 2ª 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 2º 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 2ª discussão: Denomina
Antônia Maria Ferro a praça localizado no bairro Guarituba, e dá outras
providências.
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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 2ª 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 2ª 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 2ª 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 2ª discussão: Referenda o convênio
007/2015 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.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
096/2016: que assim o, Processo 096/2016, projeto de lei 083/2016,
iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe sobre: Institui o plano Municipal
de saneamento básico – PMSB de Piraquara e dá outras providencias. 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 083/2016, aprovado em 1º discussão. Dispõe sobre: Institui
o plano de saneamento básico – PMSB de Piraquara e dá outras
providencias
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para fazer a leitura do processo
097/2016: que assim o fez o, Processo 097/2016, projeto de lei 084/2016,
iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe sobre: Dispõe sobre a política
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do regime integrado da prestação, regulação, fiscalização e controle dos
serviços públicos essenciais de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana, manejo das águas pluviais urbanas do município de Piraquara
institui o fundo municipal de saneamento básico – PMSB e cria o conselho
municipal de saneamento básico CMSB 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 com um voto contrário do vereador Miguel. Projeto de lei
084/2016, aprovado em 1º discussão: Dispõe sobre a política do regime
integrado da prestação, regulação, fiscalização e controle dos serviços
públicos essenciais de abastecimento da água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana, manejo das águas pluviais urbanas do município de
Piraquara, instituí o fundo municipal de saneamento básico – FMSB e cria
o conselho municipal de saneamento básico – CMSB e dá outras
providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
098/2016: que assim o fez, Processo 098/2016, projeto de lei 085/2016,
iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe sobre: Autoriza o poder
executivo municipal a estabelecer com o governo do Estado do Paraná a
gestão associada para a prestação, planejamento, regulação e fiscalização dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de regime de
compartilhamento de titulares no município de Piraquara, inserido na região
metropolitana de Curitiba: 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
com um voto do vereador Miguel. Projeto de lei 085/2016, aprovado em 1º
discussão: Autoriza o poder executivo municipal a estabelecer com o
governo do Estado do Paraná a gestão associada para a prestação,
planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário em regime de compartilhamento de
titularidade no município de Piraquara inserido na região metropolitana de
Curitiba e dá outras providências.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador Gilmar: Sr.
Presidente, quero aqui aproveitar que o secretário do meio ambiente esteve
visitando o acampamento onde eles estão, que não é de ciganos, são
moradores legítimos da nossa cidade e que tem o direito de reivindicar, quero
dizer aqui que já estamos pedindo os documentos para investigação, não sou
da base deste desgoverno dessa cidade, vamos sim a fundo, doa a quem doer,
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nós não vamos nos omitir e estaremos em defesa de vocês, insistir
irregularidade, será apurado dentro da CPI do conjunto Vista da Serra, já
fizemos duas reuniões estiveram o representante de vocês aqui a outra foi
marcada para próxima quinta-feira, eu como Presidente da CPI e o vereador
Miguel relator. Gostaria de pedir aqui ao secretário, não é humano, o Prefeito
esteve lá também, coloque um banheiro químico ou dois para que essas
pessoas tenham dignidade no local, porque quando vocês fazem rali vão lá e
dão estrutura, para os moradores não dão, muito obrigado.
Com a palavra vereador Baianinho: Senhoras e Senhores, quero dizer para
vocês que esse nobre que ajudamos a eleger Presidente desta casa não passa
de uma farsa, está querendo fazer política em cima desses vereadores. Eu
sofri para chegar onde estou e ele vem dizer que eu tenho um minuto nas
minhas explicações pessoais, sabem por que eles não querem que eu fale?
Eles têm medo de ouvir a verdade! Esse Presidente sem escrúpulos.
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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