CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 4ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia oito de março 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, 1º secretario vereador Valdeci de
Andrade, 2º secretario 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, 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, e
convidou o vereador “Mamede” para fazer a leitura da passagem da bíblia, que
assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo a presença de todos, 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.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
1º secretario vereador Valdeci de Andrade para fazer a leitura das publicações,
ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências recebidos
pela mesa das quais terão encaminhamento regimental. Lido os requerimentos:
O Sr. Presidente agradece a presença da secretaria de educação Loreci
Dalbolin e seu esposo Nenê dos demais, aqui presentes.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Disponho de cinco minutos. Com a
palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, senhores vereadores,
senhora secretaria de educação Loreci, demais professores e senhoras e
senhores que compõem esta casa. Gostaria de novamente colocar, não sei se
dessa vez vou colocar um desagravo na ata ou de novo vou colocar mais um
voto de repudio, não sei exatamente o que vou fazer, mas o fato é que nós
temos tido um embate desnecessário quanto a questão jurídica desta casa,
alguns juristas entendem de uma forma os nossos requerimentos, projetos, de
outra forma, quando sai desta casa e vai para o executivo, entende-se de outra
forma, é certo que nos não temos todo o conhecimento, mas não somos tão
leigo, o que me causa náusea é esse jogo fraudulento, hora em outras
câmaras, vereadores opinam sobre tudo, legislam sobre todos os assuntos
mas nessa casa não, é interessante que na nossa lei orgânica, no nosso
regimento interno, está claro que podemos legislar, sim, desde que nos não
interfiramos na questão do que é privado do prefeito, nós fizemos dois projetos
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de lei que não cria, não determina, apenas contribui, no entanto cada vez que a
gente faz, no ano passado seguraram por dois anos, agora estou vendo que
vão segurar de novo, isso é um absurdo, sei que não é culpa dos nobres
colegas aqui porque sempre fomos parceiros, fico revoltado porque a maneira
que se interpreta aqui, não é o que se interpreta lá, não temos no nosso
município ainda uma lei que regulamenta o horário para carga e descarga que
é necessário, vemos como é nosso transito, não temos uma lei que
regulamenta o estacionamento para carros de grandes portes, veículos
grandes, temos problemas em todos os bairros, fica parado carro de um lado,
carro de outro, ônibus pesado, fazem aquela fila para tentar passar, muitas
vezes ocorrendo acidente, pedimos que fizesse a pintura de uma lateral inteira
de guia amarela, para que ficasse estacionamento de um lado, porque falamos
isso? Porque somos cobrados, alguém me disse para pedir abaixo-assinado,
pelo amor de Deus, nós somos representantes, na urna foi assinado nosso
abaixo-assinado, fazemos muitas vezes na esperança de ganhar um pouco
mais de credito, temos autonomia para isso, nos deixa chateado, aborrecido,
quero ver como vai fazer, já era para ter entrado novamente nessa casa, não
entrou, gostaria que houvesse uma consideração, porque se não, vamos ter
que brigar de novo, eu não queria fazer isso, ser deselegante, seria isso.
Com a palavra vereador Eugenio Huller: Boa noite Sr. Presidente,
vereadores, comunidade presente, secretaria de educação e aos demais. Hoje
fiquei feliz, 9hrs da manhã estive em companhia do vereador Zé Machado na
abertura dos envelopes das empresas para fazer asfalto no Araçatuba, as 8
ruas que vão ser feito, vencedora R Cordeiro, fiquei feliz, essa que está
fazendo a Av. Brasília, em 15 dias já começa os trabalhos lá, hoje vai estar em
primeira votação os R$ 145.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais) da
liberação de uma emenda do Dep. Federal Alfredo Kaefer que veio sobre meu
gabinete para comprar um caminhão ao meio ambiente, para os agricultores,
hoje vai ser votada a primeira para liberação desse dinheiro, para comprar na
sequencia esse caminhão, foi feito para o meu gabinete um pedido do
deputado Litro, e consegui hoje, o RX para nosso município, é só pegar, já lei a
documentação para o prefeito, já esta comprado o RX e vem direto para nosso
município, só apresentar a documentação e já mandam para cá, também tem o
documento hoje está aqui protocolado, da emenda do deputado Kaefer, R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) para nosso município fazer uma rua, o
prefeito foi fazer o projeto dela hoje de manhã, tem 15 dias para apresentar o
projeto, então eu faço minha parte de ajudar o município, quero fazer muito
mais, tem mais uma emenda de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) do
Dep. Takayama, mais uma de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais) do Kaefer, pedi para nosso deputado Litro um aparelho de mamografia,
ele me garantiu que posso mandar os documentos para lá e ele vai conseguir
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até o meio do ano, como pedi também um aparelho para próstata e ele me
garantiu que vai mandar oficio, temos que buscar aquilo que não temos, o RX
já tem uma academia de fisioterapia, já consegui pro Guarituba, a gente vai
buscar o que é necessário, aquilo que eu puder fazer pelo município, com
certeza vou fazer, muito obrigado.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos, em especial as mulheres
nesse dia internacional da mulher, que na sua essência controla o lar, a vida
dos homens no sentido amoroso, materno, de estar o dia todo cuidando de sua
família, mulher aquela que também sofre violência dentro dos transportes
coletivos, dentro de suas residências, muitas vezes se sente oprimida e acaba
não efetuando as denúncias para se proteger do jeito que deveria, então fica
um abraço a todas as mulheres e aquelas que não estão aqui presentes mas
estão nos transportes coletivos, indo para vila Militar, sofrendo no ônibus,
buraco na rua, valetas, que Deus ilumine elas para não se machucarem dentro
do ônibus, valorosas mulheres. Gostaria de começar a agradecendo ao Dep.
Luciano Ducci, que mandou um oficio de seu gabinete, dia primeiro de marco,
onde ele encaminha também ao prefeito ‘com cordiais cumprimentos, e a
pedido do vereador Gilmar, tenho a grata satisfação de comunicar-lhe que
designei para o município de Piraquara, recursos financeiros ao orçamento
geral do União, 2016, por meio de emenda individual, sobre número 37050001
acerca do programa de estruturação da rede de serviços e proteção social e
especial vinculado ao ministério do desenvolvimento social e ao combate da
fome no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)’, esse recurso que Luciano
Ducci está passando a meu pedido foi desmembrado para atender duas
entidades, como a secretaria está presente aqui e sabe bem, foi designado R$
60.000,00 (sessenta mil reais) para a APAE da cidade, R$ 40.000,00 (quarenta
mil) para a escola municipal Cristiane Pampuch, fica independente do Luciano
Ducci, eu não estar mais no PSB, foi honroso e respeitou nossa cidade, passou
a primeira emenda parlamentar e já me disse que vai passar mais, R$
100.000,00 (cem mil reais) de acordo com o oficio aqui, depois estarei
passando a todos os vereadores, abraço a Luciano Ducci deputado da cidade
de Piraquara. Em relação a cidade de Piraquara, hoje caminhando em algumas
ruas, fiquei abismado novamente, passo por lá todos os dias, mas é algo
insustentável o abandono em algumas regiões da nossa cidade, vila Militar
quando chega próximo a trincheira, o buraco que acabou se formando no leito
da rua, chega a ter mais de meio metro, um veículo não consegue ultrapassar
na velocidade de 10km/h pela quantidade de buracos, me surpreende que o
executivo dessa cidade não mandou colocar uma faixa no poste ou na rua,
como tem feito com as luminárias, troca luminárias na rua, coloca uma faixa no
posto, nunca vi isso na vida, gastando dinheiro público com propaganda
vinculada ao poste de luz, agora se isso virar mania em todas as cidades, cada
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lâmpada trocada vai ter uma indicação que aquela lâmpada foi trocado, não
precisamos chegar nesse ponto, são R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil
reais) gastos em faixas, esse é o valor da licitação para propaganda, que
pegue esse recurso e arrume as ruas, essa é a melhor propaganda da cidade,
não há necessidade de efetuar esses gastos, os moradores me procuram
porque não tem remédio no posto, falta vários itens, os moradores ficam
constantemente reclamando, de vez em quando percebemos alguns
desperdícios por parte do executivo, tem situações que realmente não entendo,
gostaria que isso fosse lucidado, hoje também me causou estranheza os
laudos do CMAI que chegam as escolas, laudos incompletos, fizemos uma
análise hoje com a secretaria de educação na minha escola, onde tenho várias
crianças especiais, percebemos que os laudos estão muito genéricos, não
indicam qual é o grau de dificuldade daquela criança, precisa ter um
acompanhamento neurológico, psiquiátrico, não temos esse laudo, me causa
estranheza, por isso fiz o pedido de informação, quero saber quem são esses
médicos que atuam na cidade, qual a especialidade, CRM, quem é o
empregador, local de atendimento, horário de atendimento e contra xeque
desses senhores, muito obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, quero estender meu boa noite a todos os
presentes, primeiro quero agradecer a Deus por ter me concedido esta
oportunidade de estar aqui nesta terça feira, se não fosse ele, eu jamais estaria
aqui. Não poderia deixar de agradecer meu grande amigo eterno cidadão
honorário desta cidade, Fontoura e sua esposa Bela, também meu ex-assessor
Edson do Nascimento, saiu desta casa por livre e espontânea vontade assim
como ele entrou aqui, o Ornadeli e o Douglas nossos queridos e amados
irmãos, o ex-vereador Antenor Dominique, Rodine, todos os presentes. Quero
iniciar minha fala, primeiro quero pedir perdão, estava equivocado na sessão
de ontem, eu vi ali num telão passar muitas mulheres mas faltou muitas para
incluir, uma mulher que tem feito um grande trabalho nesta cidade, Loreci da
educação, Cristina da ação social, Elza do meio ambiente, várias outras que
prestaram e ainda prestam serviço de grande qualidade nessa cidade, alguém
elaborou aquele trabalho bonito que passou ali, muitas mulheres e depois vi
uma pendurada que ficou mais ou menos 1 minuto pendurada ali, isso é
questão politica, essa casa tem democracia, se apresenta uma mulher que faça
um trabalho nessa cidade, tem que apresentar todas, porque não? Eu sou
direto, quem gostou, gostou, quem não gostou que me processe, tem alguém
que para se aparecer em vez de pendurar no telão, deveria pendurar uma
melancia no pescoço, tem que respeitar as mulheres dessa cidade, não posso
concordar com isso, mostra todos ou não mostra ninguém, tem que dar um nó
no pescoço, veja bem, essas mulheres tem mérito na cidade, história, a qual
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essas historias não podem ser enterradas por meia dúzia nessa cidade, o
motivo de muita indignação, essa tribuna tem que ser usada para falar coisas
que tragam benefícios e respondam nossa comunidade, não subi aqui para
fazer política, porque o senhor é um presidente democrático, conduz essa casa
com a transparência, só temos que agradecer, acho que precisamos dar uma
cortada nessas coisas que andam acontecendo, quero dizer também, que hoje
é o dia internacional da mulher, estou aqui em defesa delas, tenho minha
assessora, tem a esposa do nosso cidadão honorário, todas as mulheres que
estão aqui presentes nessa noite, as mulheres que prestam serviço neste
município tem que ser respeitadas, muito obrigado sr. Presidente.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo sr. Presidente, nobres
vereadores, mulheres, comunidade presente, internautas, sec. Loreci, enfim,
todos os piraquarenses, meu boa noite. Dia 8 de marco, dia da mais bela
criação de Deus, meus sinceros parabéns a esse pilar de sustentação da
família, meus sinceros parabéns a mulher, não apenas pelo dia, mas por tudo
que representa em nossas vidas, ser que abriga em seu ventre por nove meses
e no coração, eternamente o dom da vida, aqui minha singela homenagem,
extensiva a todas as mulheres piraquarenses, em especial, minha finada mãe,
minha esposa. Hoje estive caminhando com o secretario de cultura e esporte,
agora temos um, independente da sigla partidária, de onde vem, a bagagem
deste ser, Ângelo Vanhoni, é gigantesca, estivemos caminhando hoje no
Centro de Estudos Ambientais, e no Reservatório do Carvalho, primeiro
sistema de abastecimento do estado do Paraná aqui em Piraquara, 1904, olha
a relevância que isso tem, não é reconhecido, nosso estado não reconhece
Piraquara como nascente do rio Iguaçu, como fornecedor do produto mais
nobre e trata Piraquara com um certo descaso, principalmente em relação a
PEC que está abrigada no artigo 26 da constituição do estado, nunca foi
analisado, obedecida como deveria, estivemos acompanhado da primeira
dama, Ana Mazon, servidor público municipal Eliel Pintado, servidor da
Sanepar, Valmir que foi muito solicito, nos explicou muitas coisas, podemos ali
fazer algumas reivindicações ao secretario de cultura e esporte, como levar
esportes a aldeia indígena, pelo menos uma vez por semana, vários jovens são
atendidos com a grade escolar estudantil, o município tem serviço, tem uma
escola naquela aldeia, o estado também, mas ainda fica um espaço, fizemos
um pedido ao secretário através do Jeferson Favoreto do setor de turismo da
prefeitura, que estendesse uma aula de defesa pessoal, capoeira, Jiu Jitsu,
alguma coisa nesse sentido, para ocupar o espaço ocioso na cabeça daqueles
jovens, até porque a atividade da aldeia, consiste em algum artesanato,
manutenção da cultura indígena, mas poderíamos completar com um pouco de
esporte, até para interagir melhor com aquela etnia. Hoje me chegou uma
informação que me causou preocupação, lutamos muito, todos os vereadores,
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Rotary, CIAP, executivo, lutamos pela conquista da duplicação, continuamos
lutando, mas hoje me chegou uma informação, espero que nao seja verídica,
espero que vossa excelência tenha possibilidade de analisar e fazer os devidos
requerimentos, de que existe um embargo recente de ontem, anteontem,
sábado, sexta, enfim, encontraram, nao sei se é cerco arqueológico que fala,
ou antropólogo, alguma coisa nesse sentido, acharam um meio de embargar a
obra e segurar momentaneamente o desenrolar da obra, é preocupante,
gostaria que a casa através da presidência tomasse alguma medida, para que
se esclareça, como foi lançado esta obra aqui, se houver algum tipo de
embargo, essa casa deveria ter sido comunicada, respeito ao legislativo, nas
explicações pessoais eu complemento, muito obrigado.
Com a palavra vereador Josimar Froes: Sr. Presidente pastor Valdeci,
senhores vereadores, o que me traz a tribuna hoje, é para fazer um convite aos
nobres colegas, amigos, toda a comunidade, sexta feira as 15 horas e 30
minutos, a prefeitura estará inaugurando mais uma unidade de saúde no nosso
município, aqui na rua Dr. Gilberto, uma unidade ampla, espaçosa,
investimento gigante na área da saúde, está o convite aberto a toda
comunidade, todos os vereadores, é ali na comunidade dos vereadores
Eugenio e do Zé Machado, do Fontoura e da Bela, o vereador Zé Machado e o
vereador Eugenio juntamente com todos, brigaram muito por este investimento,
o executivo vem atender a reivindicação desses vereadores e da comunidade,
inaugurando esta obra importante, investimento gigante na área da saúde, está
aqui a Ester que é da saúde e faz um grande trabalho com sua equipe.
Vereador Gilmar colocou com grande propriedade, como vereador, diretor de
escola, a sua preocupação com relação a buraqueira na vila Militar, vila
Macedo, ele está certo, com sua posição de defensor de sua região, mas é
importante salientar que nunca prefeito A, B ou C, colocou a mão como esse
prefeito tem colocado, investimento gigante em parceria com o governo do
estado na Av. Brasília, vossa excelência sabe disso, vai beneficiar inúmeras
famílias na sua região, na vila Miliar e vila Macedo, ali também na região do
Jardim Esmeralda, investimento gigante no que diz respeito ao anti-pó, manilha
mento, uma obra que ninguém que passou por aqui, colocou a mão e esse
governo está colocando as duas mãos, vossa excelência fala das faixas nos
postes falando da iluminação publica, o prefeito está certo, trabalhando, nunca
se fez uma revolução tão grande como se está sendo feita na cidade inteira, do
Guarituba até a Planta Deodoro, em todos os pontos, muitas lâmpadas foram
trocadas, nós somos as testemunhas disso, eras as lâmpadas amarelas e
foram trocadas por essa lâmpada de mais qualidade, sejamos justos,
iluminação publica é segurança, para quem caminha, quem dirige, quem sai de
casa, estudante, é investir em segurança. No acesso a BR 116, acesso a PA,
passam dezenas e dezenas de viaturas, presos do Brasil inteiro trazidos para
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Piraquara que arca com esse grande prejuízo e esta imagem negativa de
abrigar o maior complexo penitenciário do estado do Paraná onde se tem mais
de 10.000 detentos. Gostaria de caminhar um pouco no raciocínio do vereador
Gilmar quando ele fala do CMAI, e coloca dúvida nos laudos e dados, vossa
excelência esta corretíssimo e nosso papel fiscalizar, mas tenho certeza que
através da secretaria de educação, da secretaria Loreci, estarão averiguando o
que está acontecendo e vão encaminhar a vossa excelência o resultado do seu
pedido, obrigado presidente, obrigado a todos.
Com a palavra vereador Mamede: Boa noite sr. Presidente, vereadores,
comunidade que se encontra aqui, discurso do nosso vereador e presidente
dessa casa de leis, se posicionando como o vice prefeito dessa cidade, bonito
discurso, mas vejo falando de luminária, vemos na Planta Florença, atrás do
aeroclube na rua São José, faz cinco meses, 64 luminárias faltam naquele
lugar, tenho mandado oficio, mas nao vejo luminárias, em lugares principais
ficou bonito, mas os vereadores ali que precisam, estão chegando em casa
tarde, sendo ameaçados por assaltos e situações, precisamos cobrar um
pouco mais sobre essas luminárias, tenho falado com o secretario e ele tem
dito que ainda vai comprar, então eu vejo que precisamos dar mais uma
cobrada, temos problemas na rua das Camélias, uma situação de vazamento
de esgoto, manilhas quebradas, os moradores tem pedido, a 6 meses a
solução, e nada do executivo, a ser feito naquela região, estamos fazendo o
combate à dengue, mas cadê o processo para dar finalidade ao concerto,
precisamos cobrar um pouco mais do município, tem feito alguma coisa mas
precisa ser feito muito mais, esta destrocado pelas chuvas, consequências que
vem trazendo a esse tempo, tem obras que já estão atrasadas, estão trazendo
transtornos, empreiteiras que estão indo devagar, precisamos fiscalizar. Quero
agradecer por ontem ter sido um momento maravilhoso, hoje foi dado
continuação, mulheres sabias que edificam os lares, homenageamos a pastora
Luciene da comunidade ministério Juliate, ali no Guarituba que desenvolve um
trabalho social, grande, ajustando a conduta das famílias que ali precisam, são
atendidas, existe um trabalho social muito bonito, tenho acompanhado, tem
dado resultado, inserindo aquelas famílias que saem da situação de pobreza,
abandono, toda aquela situação que conhecemos, a igreja Juliate tem prestado
serviço ali, a homenagem foi feita ontem a pastora Luciane, temos na igreja
mais de 400 pessoas atendidas, fora da igreja, são mais de 200 famílias, são 9
igrejas, no estado do Paraná, uma na Espanha, uma em Brasília, o trabalho é
grandioso, preciso cobrar mais da Planta Florença que precisa ser instalado
aquelas luminárias para a comunidade, estão a 6 meses no escuro, muito
obrigado.
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O Sr. Presidente solicita ao 1º secretario vereador pastor Valdeci para ler a
pedido do vereador Gilmar o oficio do Gabinete do deputado Luciano Dutti, que
assim o fez. E é feito o convite para o ex vereador desta casa o Sr. Dominico
que faça parte desta mesa.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretario vereador pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que
assim o fez, estando todos presentes. Com a ausência justificada dos
vereadores Miguel Scrobot e José Machado.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
006/2016: que assim o fez, Processo 006/2016 projeto de lei 05/2016,
iniciativa vereador Eugenio Huller e demais vereadores que dispõe sobre:
Autoriza o executivo municipal a alterar a redação do artigo 18 lei municipal
936/2007 que dispõe sobre a regulamentação do programa de transporte
escolar gratuito no município de Piraquára, conforme especifica. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação artigo
por artigo 2ª discussão: o projeto tem emenda que foi retirada, o Sr. Presidente
solicita ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º está
em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem, o 1º artigo está aprovado. Pedido para
votação global: o pedido 2º artigo está em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o projeto está aprovado
em 2ª discussão o projeto de lei 05/2016. Autoriza o executivo municipal a
alterar a redação do artigo 18 lei municipal 936/2007 que dispõe sobre a
regulamentação do programa de transporte escolar gratuito no município
de Piraquára, conforme especifica.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
009/2016: que assim o fez, Processo 009/2016 projeto de lei 08/2016,
iniciativa executivo municipal, que dispõe sobre: Altera a redação do artigo 1
e 2 da lei municipal Nº 1288/2013 e da outras providencias. Parecer favorável
das comissões técnicas 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 aprovado em 1ª discussão o projeto de lei 08/2016: Altera a
redação do artigo 1 e 2 da lei municipal Nº 1288/2013 e da outras
providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
010/2016: que assim o fez, Processo 010/2016 projeto de lei 09/2016,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Revoga a lei municipal
Nº.716 de 29 de Dezembro de 2003 e dá outras providencias. Parecer
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favorável das comissões técnicas 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 09/2016 aprovado em 1ª discussão. Revoga a lei
municipal Nº.716 de 29 de dezembro de 2003.e da outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
011/2016: que assim o fez, Processo 011/2016 projeto de lei 010/2016,
iniciativa vereador Sidnei cesar Mamede que dispõe sobre: Denomina de rua
Jenifer Vieira Rancoski, a rua sem denominação oficial localizada na planta
Jardim Tarumã no Guarituba conforme especifica. Parecer favorável das
comissões técnicas 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 010/2016. Aprovado em 1ª discussão. Denomina de rua Jenifer
Vieira Rancoski, a rua sem denominação oficial localizada na planta
Jardim Tarumã no Guarituba conforme especifica.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
018/2016: que assim o fez, Processo 018/2016 projeto de lei 012/2016,
iniciativa executivo municipal que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
146.250,00 (cento e quarenta e seis mil e duzentos e cinqüenta reais) E da
outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas 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 012/2016.
Aprovado em 1ª discussão. Autoriza a abertura de credito adicional
especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 146.250,00 (cento
e quarenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais) E dá outras
providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
021/2016: que assim o fez, Processo 021/2016 projeto de lei 015/2016,
iniciativa executivo municipal que dispõe sobre: Autoriza o chefe do poder
executivo a proceder revisão salarial dos profissionais do magistério publico
municipal nos termos da lei nº 11.738/2008 e portaria intermunicipal Nº 111 de
30 de dezembro de 2015. E dá outras providencias. Parecer favorável das
comissões técnicas 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 015/2016. Aprovado em 1ª discussão. Autoriza o chefe do poder
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executivo a proceder revisão salarial dos profissionais do magistério
publico municipal nos termos da lei nº 11.738/2008 e portaria
intermunicipal Nº 111 de 30 de dezembro de 2015. E dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
022/2016: que assim o fez, Processo 022/2016 projeto de lei 016/2016,
iniciativa executivo municipal que dispõe sobre: Altera a redação do
parágrafo único do artigo 11 do parágrafo único do artigo 13 da lei municipal
862/2006. E dá outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
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
016/2016. Aprovado em 1ª discussão. Altera a redação do parágrafo único
do artigo 11 do parágrafo único do artigo 13 da lei municipal 862/2006.E dá
outras providencias.
Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra o
vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, em tempo gostaria de estender
meu boa noite na fala inicial não tive oportunidade, Doutor Evandro da Rocha
que se faz presente, Rafael Boca nosso amigo. Rua Major Jose Luciano, Av.
Getúlio Vargas, Pátio de Manobras e Av. Brasília, o que tem em comum nesses
logradouros mencionados? Uma aberração, Rumo ALL, rede ferroviária de
sociedade anônima, não se sabe mais de quem é a responsabilidade sobre
este monstro que passa diuturnamente nas áreas do nosso município,
causando poluição, vibração, barulho, enfim, precisamos, vou fazer um apelo a
vossa excelência e a nossa acessória jurídica, instituir uma lei restringindo o
bloqueio das nossas vias, já existe uma lei federal, de 15 minutos no máximo o
bloqueio das nossas vias, mas na última quarta, Av. Getúlio Vargas e Major
Jose Luciano, ficou bloqueada por 40 minutos, restringindo nosso direito
constitucional de ir e vir, mas o problema maior não é este, já imaginou uma
pessoa com acidente vascular cerebral, infarto ou qualquer outra enfermidade,
enfim, precisasse do deslocamento do Siate, fechou as duas únicas
passagens, dividiu a cidade ao meio durante 40 minutos, a gente não tem
nenhuma ferramenta jurídica, vou fazer um apelo ao Dr. Marco Aurélio
Romanholi que possivelmente esteja nos ouvindo, que nos oriente, ajude, afinal
de contas, tem uma lei maior, uma constituição, uma lei maior, mas está
acabando com a vida do piraquarense, barulho, já é caótico como o próprio
pastor Valdeci falou, caminhões manobrando na nossa avenida, motoqueiro
parado em vaga de veículo, pessoas atravessando todo o canteiro central para
pegar o sentido inverso, virou uma bagunça, descemos a Barão, subimos a
Getúlio e o problema é o mesmo, em frente a Pernambucanas, a Paulista, em
horário normal, pessoas dando ré, enfim, não sei se nós temos algum problema
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que a polícia militar não está agindo, presenciei veículos atravessando as
travessias que estão pintadas, regularmente sinalizadas, daqui a pouco vai
matar alguém o peso na nossa consciência, então faço um apelo a polícia
militar, nosso executivo, para que façamos um estudo de viabilidade urbana,
alguma coisa tem que ser feito, não pode permanecer da forma que esta, risco
violento de uma morte em nosso transito como aconteceu recentemente na
linha férrea, composições com 100 vagões, é impossível, tem que usar 3
maquinas, uma para puxar e duas para empurrar, ganancia dos
transportadores, estão transportando a economia do nosso estado, concordo,
então que venha metade dessa composição, leve até uma região que não afete
o nosso transito, lá faca essa transposição, tire esse pátio de manobras na
nossa cidade, não sei se por beleza, vontade ou outro motivo, o operador
dessas maquinas puxa aquela coisa, buzina durante 40 ou 50 segundas,
pessoas que moram, dormem, tentam descansar as margens dessa linha
férrea que é muito mais antiga que nossa cidade, propriamente dito, mas
alguma coisa tem que ser feita nesse sentido, baixem o volume, coloquem
cancela nas vias para que não haja necessidade dessa buzina, tínhamos até
pouco tempo o hospital, pessoas internadas e ouvindo aquele barulho. Temos
que falar sobre plano municipal de saneamento que foi retirado da pauta não
sei porque, concessão da Sanepar, não dá mais para esperar, estivemos com o
Mounir Chaowiche, presidente da Sanepar, precisamos de um posicionamento
dessa estatal mista, ou temos que municipalizar nosso serviço de agua e
esgoto, temos que tomar uma atitude e tem que ser urgente, era isso que
tínhamos para o momento, desejo que Deus nos abençoe e proteja sempre,
obrigado
Com a palavra vereador Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores,
comunidade presente, nobre vereador Rock, sei porque foi pedido a retirada do
projeto de saneamento dessa cidade, o plano, o ministério público determinou
que retirasse, então esta aí, esse promotor, Marco Aurélio, é um excelentíssimo
promotor, não afrouxa para ninguém, pode ter vereador, prefeito, presidente,
governador, ele está fazendo o papel dele, acredito nesse promotor porque
esse quando fala do nome dele, o cara mija no dedão do pé, porque esse
trabalha com a verdade, esse promotor tem que tirar o chapéu para ele, então
esta ai a justificativa de que porque saiu desse projeto da pauta, daqui a pouco
ele volta, mas tem que voltar de uma forma que o ministério público esteja
atento, não vai levar essa casa de leis, nem o prefeito dessa cidade no obaoba, acabou, quero registrar aqui meu amigo Rafael Boca, candidato a
vereador dentro do PHS, Sr. Antônio fiscal, todos os presentes, não poderia
deixar de registrar a presença da minha digníssima esposa, Priscila, veio e
disse para mim ir cedo para casa hoje se não o rolo do macarrão vai comer,
quero dizer ao senhor e a todos os presentes, minha passagem dentro desse
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legislativo está se afunilando, quero deixar meus agradecimentos, todos os
dias quero agradecer primeiro a Deus, depois ao prefeito Marquinhos dessa
cidade, a secretaria de saúde, meus projetos que tenho apresentado a essa
cidade, foi concluído, farmácia municipal no Guarituba, posto de saúde,
subprefeitura que está sendo concluída, 3 ruas de pavimentação na Planta
Santa Catarina, como vou deixar de falar de um prefeito desse? Só tem que
agradecer, dizer que fui tão feliz de ser vereador dessa cidade, primeiramente a
graça de Deus e depois um prefeito competente, todos os secretários que
estão nessa pasta, todos que o prefeito escolheu para ser secretários, ele foi
muito feliz, não importa a sigla partidária, o que importa é que tenha cumprido
com seus deveres nessa cidade, saio dessa casa de leis, honradamente
porque acredito que esse prefeito vai dar continuidade, as cadeiras vão estar
vazias a partir do dia 31 de dezembro, mas quem sentar nessas cadeiras, vai
ter que cumprir com suas obrigações, se não cumprir, o povo tira, tive a honra
de entrar aqui dentro, Deus que me colocou, quero ter a honra de sair daqui
porque Deus vai me tirar, ele que me colocou e ele que vai me tirar, entrei por
aquela porta, tive oportunidade de honrar meu Deus, vou sair daqui de cabeça
erguida, não concordo com certas prorrogações, todo mundo tem o direito de
fazer aquilo que tem que ser feito, como apostolo Paulo falava, tudo pode mas
nem tudo me convém, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra vereador pastor Valdeci: Sr. Presidente, vereadores, senhoras
e senhores, vereador Rock, acredito que o caminho seja o ministério público,
até porque somos também guardiões da lei, se não temos condições, nossa
esfera é curta para isso, fazer cumprir essa lei, acredito que o ministério público
seja o caminho, levar a lei que já existe, ao ministério público, pedir que seja
cumprida, creio que nosso promotor tem sido parceiro, observamos na questão
do meio ambiente, tenho certeza que se fizermos um oficio, ele vai nos atender,
se tem uma pessoa preocupada com o município, é nosso promotor. Gostaria
de parabenizar o vereador Adriano pela homenagem que ele fez ontem, hoje é
dia da mulher, muito falamos, discursamos, até falamos palavras bonitos, mais
que discurso bonito, seria interessante que nos valorizássemos a mulher como
de fato deve ser, por aquilo que ela representa, ontem ao Adriano homenagear
a Ana Lucia Zambão, achei muito interessante pelo fato de ela ser lembrada,
não tenho muita amizade com ela, mas quero dizer que ela representa bem a
mulher, forte, decisiva, talvez ela nem lembre disso, mas nós já nos
encontramos em outros lugares, passeatas, câmara municipal de Curitiba,
assembleia, já vi ela em vários lugares brigando, e acho interessante a forca
que ela tem, até hoje não parou, continua lutando, gostaria de pedir aqui sr.
Presidente, licença para quebrar o protocolo, não costumo falar dirigindo a
plateia até porque o regimento não permite e não gosto de quebra-lo, porque
quando eu cobro, ninguém vem me dizer, o senhor não cumpre o regimento,
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mas gostaria de me dirigir a Ana Lucia Zambão, parabeniza-la, muitas vezes
acompanhei a sua luta, e depois vi que você morava em Piraquara, ela está
sempre lutando, simplifica bem essa imagem da mulher guerreira, batalhadora,
decisiva, como disse o Adriano, sem essa visão partidária, você sempre foi
coerente, teve uma postura, quero lhe parabenizar, que Deus te abençoe, você
consiga percorrer o seu caminho, consiga seu propósito, principalmente porque
você está sempre representando alguém, em você, parabenizar todas as
mulheres do nosso pais, que você continue com essa garra, essa forca, seria
isso, boa noite, obrigado.
Não havendo mais inscritos, agradecendo a presença do nosso amigo, Rodine,
jornalista, obrigado pela presença, Antônio presidente do PMDB, Sebastiao,
Silvia, Loreci, Ana Zambão, Henrique presidente do PR, Otavio presidente do
PS, obrigado a todos, declaro encerrada a presente sessão agradecendo a
todos que acompanharam através da internet. Para constar ____________
_____________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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