CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 3ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia dezesseis 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, Adriano
Luiz Cordeiro , 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 Ernani para assumir a 1º secretária 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
Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores, comunidade aqui presente,
primeiramente gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade que
me concedeu de estar aqui mais uma vez, eu quero fazer um agradecimento
em especial ao nosso prefeito desta cidade o qual esse vereador fez um
projeto de uma rotatória na entrada do jardim tropical e também da rua Betonex
muitos criticaram sobre o serviço, mas hoje estão arrumando para mudar a
história daquela rotatória, e muitos que passaram pela prefeitura não erraram,
mas é claro, não erraram porque nunca tiveram coragem de fazer nada pelo
Guarituba, eu não tenho vergonha de dizer que eu fui o autor daquele projeto,
erramos, tudo bem, mas estamos consertando o nosso erro, porque esse
vereador tem visão, eu enxergo longe. Na semana que vem, quem passar por
lá vai dar os parabéns, não para mim, mas para o prefeito, e temos coragem de
bater no peito e dizer que somos o que somos, eu tenho orgulho de falar que
sou vereador desta cidade junto com vossas excelências e também com o
prefeito dessa cidade. Quero também dizer que andaram falando que eu seria
covarde de não sair candidato como vereador dessa cidade, como o vereador
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Zé Machado nesta tribuna me chamou de covarde eu me encorajei e saí
candidato novamente, fui eleito democraticamente com 1.036 votos, eu não
precisei de idade para chegar até aqui, coragem é de subir nesta tribuna e falar
a verdade, não apunhalar o parceiro pelas costas, nós precisamos acima de
tudo ter respeito, será que ser macho é você sair candidato a vereador nessa
cidade, para ser macho nessa cidade você tem que ter vergonha na cara, tem
vereador aqui que chama a gente de covarde mas é pessoa que tem o
pensamento pequeno, mas no dia dois de novembro teremos uma surpresa,
vamos ver quem volta a sentar nessas cadeiras, eu sempre disse, eu vim para
fazer a diferença, mas a verdade, doa quem doer, mas até o dia trinta de
dezembro vou dizer a verdade se assim Deus permitir, muito obrigado.
Com a palavra vereador Mamede: Sr. Presidente, meu boa noite aos
vereadores, comunidade presente, eu agradecer por estarmos aqui
trabalhando pelo nosso município, recebi a notícia com muita alegria que a
empresa reiniciará as obras no Guarituba, obras essas que estão paradas. Nós
ficamos contentes e também a comunidade, eles nos procuraram e indicamos
um espaço para eles guardarem as máquinas, o contêiner, que é um projeto do
PAC do governo federal que foi liberado para conclusão dessa obra. Sr.
Presidente, nessas eleições nós temos pensado muito, estamos se envolvendo
com as pessoas com muita segurança para fazermos uma campanha correta,
no passado tinha uma frase que o nosso ex prefeito Gabão dizia (Não sacaneie
para não ser sacaneado) estamos sim trabalhando para conquistar novamente
o nosso espaço se assim Deus permitir, muito obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, boa noite, eu tenho o maior respeito pelo Baianinho, quando o
pessoal da empresa de ônibus veio aqui vaiar o vereador na época brigava
pelo transporte decente no município, e já falei aqui que vereador está aqui
para ver essas coisas que estão erradas em Piraquara, quero também
vereador Baianinho te defender quando chegou aqui o projeto da concessão da
Sanepar porque o projeto veio de forma errada para essa casa e tem gente que
ao invés de defender o município defende as empresas, é claro que a empresa
que vem gerar emprego para o município tem sim que defender prefeito
Marquinhos eu falava há dois anos atrás, teria que ter feito choque de gestão e
não fez, inchou a folha de pagamento, cargo para o pessoal de fora, cortou a
hora extra dos funcionários e quando chega sexta-feira à tarde a cidade fica
literalmente abandonada de secretários, quando chega toda noite aqui mesmo
na frente da câmara tem um pessoal que vem dormir toda noite, aonde está a
secretaria de assistência social para ver isso? Pega uma mãe para pegar com
sua criança um transporte público sucateado e vai num banheiro de um
terminal e não pode usar, uma vergonha, 10.500 presos o prefeito não teve a
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capacidade de discutir uma contrapartida contra isso, não estou defendendo o
candidato oposto ao Marquinhos, mas tomara que tenha propostas muito
melhores do que ele, a prefeitura não quer a opinião dessa casa de leis, esse
que está à frente é um prefeito mão de ferro, decide tudo sozinho, quer decidir
tudo sozinho não ouve ninguém, terminou meu tempo, termino nas explicações
pessoais.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretário vereador Ernani para fazer a chamada dos vereadores: Que assim o
fez.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº
120/2016: Projeto de Lei nº 101/2016, iniciativa do Executivo Municipal que
dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e dá outras
providências. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global artigo por artigo votação simbólica, maioria simples em 1º
discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação,
vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto de Lei nº
101/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza abertura de crédito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor R$
1.600,00(mil e seiscentos reais) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo
121/2016: Projeto de Lei nº 102/2016, iniciativa do Executivo Municipal, que
dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 20.277,49 (vinte mil, duzentos e setenta e
sete reais e quarenta e nove centavos) e dá outras providências. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global, votação
simbólica maioria simples em 1ºdiscussão. O Sr. Presidente coloca o projeto
em discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários
que se levantem. Projeto de Lei nº 102/2016 aprovado em 1º discussão:
Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento programa
vigente no valor de 20.277,49 (vinte mil, duzentos e setenta e sete reais e
quarenta e nove centavos) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo
123/2016: Projeto de Lei nº 104/2016, iniciativa do Executivo Municipal, que
dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 161.250,00 (cento e sessenta e um mil,
duzentos e cinquenta reais) e dá outras providências. Parecer favorável das
comissões técnicas competentes, discussão global, votação simbólica maioria
simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, projeto
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em votação, vereadores favoráveis sentados contrários que se levantem.
Projeto de Lei nº 104/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza abertura
de crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de
R$ 161.250,00 (cento e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta reais) e
dá outras providências.
E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador
Mamede: Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores e comunidade
aqui presente, eu gostaria de falar novamente sobre a rotatória a empresa que
fez não teve a noção se você avançar mais vinte metros você vai ver o que é
uma rotatória no município de Pinhais, gostaria também de dizer sobre a casa
de passagem POPE nada mais é para café da manhã, almoço e banho e ajuda
os moradores de rua, não sou contra, hoje na minha casa estou ajudando um
casal que é morador de rua, eu faço parte de uma igreja e trabalhamos com
assistência social, nós precisamos de algo mais nessa parte de
assistencialismo, é uma pauta que teve um repasse no orçamento bom e que
foi feito, me diga uma igreja que não ajuda seu irmão com carinho então eu
vejo assim precisamos de algo mais para esses moradores de rua então
gostaria de deixar isso registrado eu ajudo e sempre ajudei os moradores de
rua, seria isso, boa noite a todos.
Com a palavra o Vereador Baianinho: Senhor Presidente, nobres vereadores
e comunidade, eu quero ser breve, quando falam de morador de rua, eu já
durmo com três cobertores com agasalho e ás vezes ainda passo frio, imagine
esses moradores de rua deitados em cima de papelões no meio da rua, isso é
lamentável, hoje a iniciativa do poder público está um fracasso, o que nós
precisamos é ser mais solidários e ter mais amor com as pessoas, isso é meu
pensamento e não vou mudar, quero também agradecer a presença do meu
eterno cidadão honorário desça cidade, Fontoura, e sua esposa Bela, gostaria
de dizer vereador Mamede quando o senhor falou sobre a rotatória do jardim
tropical, que nós tentamos fazer alguma coisa naquele lugar, quantos
passaram nessa cidade e nem a rua da casa deles pediram para passar a
máquina, quando o senhor fala da rotatória de Pinhais mas lá a arrecadação é
grande, nós aqui não passamos nem perto, mas ninguém faz milagre com
duzentos e trinta e três milhões, o prefeito tem feito muita obra com uma
parceria forte com o governo do estado mas esse ainda é o melhor prefeito que
a nossa cidade já teve, seria isso, muito obrigado.
Com a palavra Vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade aqui
presente, eu tenho tranquilidade de que a população apostou em uma
mudança para uma Piraquara melhor, não estamos falando de quarenta
quilômetros de asfalto, estamos falando de uma cidade melhor para quem
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mora aqui, pessoas antigas da cidade e também quem veio de fora, eu não vou
ficar dizendo aqui, mas quem tem que avaliar é a população, o prefeito que já
partiu daqui e que fez um bom trabalho foi Alceu Zielonka, do qual eu dei o
nome no prédio da prefeitura, o homem que fez anti pó na cidade com recurso
próprio, comprou frota de caminhão, maquinários com recurso próprio e
entregou a prefeitura sem dívidas, a receita do município é pequena porque o
prefeito não tem capacidade de aumentar a receita eu não vou pecar o prefeito
vou pecar por que ele não teve a capacidade de fazer nada pelo município eu
falo que ele deixou a folha de pagamento, está aí, os funcionários que
dependem de trezentos reais para pagar uma prestação hoje não têm. Está aí,
a Sanepar que extrai a nossa água e manda uma mixaria para o município, não
tem que dar os parabéns ao governo do estado, eu ajudei porque prometeu a
rodovia os asfaltos e não vou defender eternamente, temos sim que ter uma
conversa com ele, o povo tem que estar junto com esse contrato de concessão
da Sanepar que veio para essa casa pra votação eu falo e reafirmo tem que
chamar o governo do estado a respeito do complexo prisional em Piraquara, o
Marquinhos não discutiu nenhuma das questões mais importantes de Piraquara
montaram os barracões na garagem abandonados, as obras paradas, e povo
está vendo Sr. Presidente, eu quero agradecer a cada um que está aqui esta
noite, seria isso, muito obrigado boa noite.
Com a palavra vereador: Eugênio: Sr. Presidente meu boa noite a todos, eu
estive conversando com Dr. Rudinei de Pinhais a respeito da triplicação
perigosa estão paradas as obras já faz vários meses e essa é a nossa
preocupação, mas também fiquei muito triste mas consegui com meu deputado
um raio x, um aparelho de mamografia e adianta o vereador trabalhar e não ter
um aparelho de mamografia em Piraquara eu fiquei muito triste mesmo, o povo
não quer saber o povo precisa de atendimento, ainda não falei com o prefeito
mas fico triste quando você precisa da saúde não temos resposta se não fosse
o deputado Alfredo Kaifer, 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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