CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 4ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada hoje, dia vinte e três 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 secretário 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 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. Agradecendo a presença de todos os presentes.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
vereador Pastor Valdeci para assumir 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
Rock: Sr. Presidente, nobres vereadores, comunidade aqui presente,
primeiramente o meu especial boa noite aos trabalhadores do transporte
coletivo, categoria que transporta trabalhadores, transporta vidas, são esses
trabalhadores que elevam a moral deste país, da nossa capital e do nosso
município, protocolei recentemente em forma de indicação de lei, passou pelas
comissões, quero agradecer ao presidente, Pastor Valdeci, no ato de elogios
deu o parecer favorável, quero também agradecer aos vereadores que fazem
parte das comissões que deram o parecer favorável a esse projeto, há duas
sessões atrás eu pedi a retirada deste projeto mas o vereador Valdeci me
orientou que não retirasse pois o voto da CCJ seria favorável a esse projeto,
mas por algum motivo esse projeto não foi além, o vereador Miguel nos
orientou sobre alguma situação, o vereador Zé Machado se indignou por conta
da não tramitação do projeto, e quero agradecer mais uma vez a esses
trabalhadores que correm diariamente risco de acidentes, vítimas de assaltos,
enfim, esse projeto não é meu, é dos trabalhadores, segundo a nossa lei
orgânica do nosso município nós não temos, presidente Anderson, nós não

1

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
temos autonomia de apresentar esse tipo de projeto de lei, gostaria de pedir ao
presidente desta casa que amanhã nas primeiras horas que protocole com o
mesmo teor mas em forma de proposição e que o executivo urgentemente
devolva para essa casa para que possamos aprovar e tornar lei, chega de
empresário ficar rico às custas do suor desses trabalhadores, termino nas
explicações pessoais, muito obrigado.
Com a palavra vereador Pastor Valdeci: Sr. Presidente, meu boa noite aos
vereadores, comunidade presente, gostaria de estender minha solidariedade a
todos os trabalhadores do transporte coletivo, e esse é o caminho quando as
instituições se unem, elas vêm para a câmara debater, quero dar os parabéns
mais uma vez, que vieram lutar pelos seus direitos, e nós vereadores estamos
aqui para defendê-los, o que couber da nossa parte faremos, essa questão
desse projeto na nossa cidade, vereador Rock, é muito complicado, já cansei
de debater a respeito desta parte, em Curitiba é discutido todos os assuntos e
aqui não podemos discutir nada, sempre ficamos com as mãos amarradas, fiz
uma projeto de lei de regulamentação do transporte de carga e descarga, não
pode, todo projeto de lei que venha de encontro para nossa cidade, não pode,
fiz um projeto de lei junto aos vereadores Eugênio e Ernani e foi lido a tipo de
sugestão, vereador Mamede! Pense, é muito complicado, eu continuo dizendo
que sou o vereador que mais aprovou projetos e que apresentou projetos, mas
nós participamos, quando vem projetos do executivo, vem para essa casa de
leis e todos aprovamos, gostaria de deixar registrado que a comissão da CCJ
antes de entrar o recesso nós despachamos o processo da utilidade pública Vó
Noemi a então já não está mas na nossa comissão, se não me engano está na
comissão de educação, pessoas nos cobraram então já não estamos mais com
esse processo, o que nós podemos fazer nós fizemos, se o Sr. Presidente
puder dar uma acelerada, porque precisamos que seja resolvido isso logo,
seria isso, muito obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, boa noite, eu queria falar para o vereador Rock, sei do projeto
também, aos trabalhadores do transporte coletivo, ao sindicato que eu não
defendo, empresários eu defendo, trabalhadores e a família Piraquarense, eu
quero deixar bem claro para quem também acompanha via online que eu não
acredito que essa mensagem chegue até aqui, porque se vir vai ser a primeira,
já vi vários projetos passarem por aqui, irem para o prédio ao lado, voltar e
derrubar o veto, por isso, vereador Rock, nós temos uma empresa de ônibus
que ganha bem, paga mal os funcionários, e além disso não dá condições aos
usuários do transporte coletivo, até pouco tempo denunciei ao Ministério
Público o terminal de ônibus, é uma vergonha, deu uma melhoradinha, mas
está do mesmo jeito, cento e cinco mil habitantes e não tem um banheiro para
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deficiente físico, e teve ainda um bando de puxa saco que me criticou na
empresa, tentei junto com o vereador Baianinho levantar CPI e não tivemos
êxito, e teve muito vereador que ainda foi defender a empresa de ônibus. Mas
Rock, quero dizer que sobre o projeto que é uma vergonha, fora da lei e de
ética um empresário colocar uma motorista para conduzir um ônibus e ainda ter
que cobrar passagem, se o prefeito não mandar essa mensagem para essa
casa, o executor não tem a capacidade nem de mexer no contrato de
concessão, como fez com a Sanepar, contrato sucateado, Piraquara não gera
emprego porque o prefeito não saiu para chamar o promotor do meio ambiente
para discutir indústria limpa para gerar emprego para os Piraquarense, nós
abastecemos Curitiba e região metropolita em água, Pinhais só tem o duto, 3%,
Piraquara com três barragens, 2%, e vem uma mensagem do prefeito
ignorando o povo, não gera emprego e pedindo 2% a mais que Pinhais, onde
gera emprego, e foi votado nesta casa e passou em primeira discussão só com
o meu voto contrário, veio para segunda discussão e fizemos não dar coro
salvo porque junto com o promotor Diogo entramos na justiça e tá sobre liminar
até hoje, eu digo a vocês trabalhadores, cidadãos Piraquarenses, com cento e
vinte e seis anos nossa cidade de Piraquara tem tudo, continuo nas
explicações pessoais.
Com a palavra vereador Baianinho: Sr. Presidente nobres vereadores
comunidade aqui presente meu boa noite, primeiramente quero agradecer a
Deus por mais uma vez ter me concedido mais essa oportunidade de estar aqui
nesta noite. Sr. Presidente quero começar a minha palavra falando do terminal
de ônibus, a prefeitura já investiu mais de quarenta mil reais naquele terminal,
quando se fala naqueles animais que dormem naquele lugar, isso quer dizer
a decadência, a má gerência do dinheiro público daquele lugar, a prefeitura fez
o papel dela, eu pergunto, a responsabilidade de quem seria? Penso eu que é
da empresa de ônibus que explora, porque o povo quer saber, esses
profissionais que estão aqui querem ouvir a verdade, essa empresa de ônibus,
se não me falha a memória, em 2013 encheu essa casa com os funcionários e
lembro que apanhei tanto que perdi o rumo de casa, eu não abaixei a cabeça,
porque eu aqui defendo os trabalhadores, não os exploradores, eu não defendo
empresários que enchem o bolso de dinheiro nas costas do trabalhador, e para
sarar as minhas feridas de tanta bordoada que levei minha esposa disse: vou
levar você em uma pizzaria para você se distrair um pouco, e fui na pizzaria do
Negão e chegando lá estava saindo uma caminhonete branca lotada de pizza,
e eu segui essa caminhonete e ela entrou na empresa de ônibus, isso é uma
vergonha, e tem vereador que se vende até por um pedaço de pizza, eu falo,
trabalhador tem que ser defendido por essa casa de leis, nós fomos eleitos
para isso, agora subir aqui e pregar e fácil, agora quero ver viver o que prega,
seria isso, muito obrigado.
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O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretário 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 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 2º
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 2º 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 2ºdiscussão. 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 2º 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 2º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, projeto
em votação, vereadores favoráveis sentados contrários que se levantem.
Projeto de Lei nº 104/2016 aprovado em 2º 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.
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O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo
114/2016: Projeto de lei nº 097/2016, iniciativa do Executivo Municipal, que
dispõe sobre: Denomina de Alberto Mazon, a Praça localizado no bairro São
Cristóvão, neste município de Piraquara e dá outras providências, parecer
favorável das comissões Técnicas competentes, discussão global artigo por
artigo votação simbólica maioria simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca
o projeto em discussão, o projeto em votação vereadores favoráveis sentados
contrários que se levantem. Projeto de lei nº 097/2016 aprovado em 1º
discussão: Denomina de Alberto Mazon, a praça localizada no bairro São
Cristóvão, e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário que faça a leitura do Processo
115/2016: Projeto de lei nº 98/2016, iniciativa do Executivo Municipal, que
dispõe sobre: Denomina de Irio Chane da Silva, a Praça localizada no Jardim
dos Estados 3, e dá outras providências, parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global artigo por artigo votação simbólica
maioria simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão,
o projeto em votação vereadores favoráveis sentados contrários que se
levantem. Projeto de lei nº 98/2016 aprovado em 1º discussão: Denomina
de Irio Chane da Silva, a Praça localizada no Jardim dos Estados 3, e dá
outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário que faça a leitura do Processo
119/2016: Projeto de lei nº100/2016, iniciativa do vereador Adriano Cordeiro,
que dispõe sobre: Denomina de Rua Engenheiro Uahib Abrahão Tanus, a Rua
sem denominação oficial conhecida como Rua que dá acesso à fazenda Santa
Cecilia e da outras providências, parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global artigo por artigo votação simbólica maioria
simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, em
votação vereadores favoráveis sentados contrários que se levante. Projeto de
lei nº 100/2016 aprovado em 1º discussão: Denomina de Rua Engenheiro
Uahib Abrahão Tanus, a Rua sem denominação oficial conhecida como
Rua que dá acesso a Fazenda Santa Cecilia, e dá outras providências.

E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador Rock:
Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores e comunidade aqui
presente, gostaria dar continuidade à minha fala do início, quando o vereador
Baianinho comentou a respeito do terminal urbano, aquele terminal sim
recebeu quarenta e nove mil e novecentos reais, quando então o secretário de
urbanismo Ademir Marion Jess procedeu um trabalho de recuperação a pedido
meu, nós temos o ofício que deu o início dessa recuperação, ocorre Sr.
5

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Presidente, como o vereador Baianinho mencionou, eu acredito que a
conservação é de responsabilidade da concessionária ou empresa que está
adquirindo o lucro daquele espaço, ponto de parada de ônibus, um absurdo
nesses dias frios ou de garoas, sol, e os munícipes têm que ficar ali no sol, na
garoa, responsabilidade de quem? É da concessionaria sim, porque quando ela
recebeu a linha tinha sim o ponto de parada com cobertura, alguns foram
danificados por vândalos, outros por acidente, e a meu ver a manutenção é sim
de responsabilidade da concessionária, aquela que detêm ata para explorar o
transporte, que é conduzida pelos valorosos motorista, cobradores, em geral os
funcionários, porque nos empresários ela investe, e o retorno é muito grande,
chegam o final da tarde, pegam os seus carrões e vão para capital, e deixa
seus funcionários trabalhando de madrugada, final de semana, é um absurdo o
que estão fazendo na nossa cidade. A questão que foi mencionada sobre a CPI
não foi além por forças ocultas, vereador Baianinho, galeria de águas fluviais
na vila Vicente Macedo, Maceió esquina com a Rua Aracaju, já pedi por várias
vezes, estou novamente fazendo o pedido, os dejetos estão rolando em cima
dos logradouros, hoje estivemos recebendo nessa casa a Sr. Lucilene
representando o Presidente da Sanepar, o Sr. Mounir Chaowiche e também a
Vânia, valorosos, conversamos rapidamente e comprometeram o
desassoreamento do Rio Iraizinho, desde o começo que estamos aqui estamos
cobrando não só ao executivo, também a Sanepar, com as chuvas dos últimos
dias alagaram algumas casas, que vergonha, não do município, vergonha do
IAP que não permite esse trabalho, o prefeito já assinou várias vezes e foi
embargado esse trabalho por questões ambientais, quero dar aqui o meu boa
noite ao Michel Fortunato, a Erica esposa, ao Valter Fortunato e a todos os
presentes que aqui vieram, que estão envolvidos na defesa do trabalhador. Sr.
Presidente, muito obrigado.
Com a palavra o Vereador Baianinho: Senhor Presidente, nobres vereadores
e comunidade, eu quero falar sobre a Sanepar, quando esse projeto da
Sanepar veio para essa casa, foi apresentado uma emenda para que fosse 3%
mas não é isso que nós queremos, vereador Miguel, nós queremos que a
Sanepar venha discutir, fazer audiências públicas na grande Guarituba para dar
andamento no processo, é isso que nós queremos, não queremos que venham
aqui tratar com meia dúzia de gente, tem que respeitar essa casa de leis, tem
que respeitar a população lá fora que colocou todos os nobres vereadores que
estão hoje aqui, no momento que foi colocado aqueles 3% para nós não tinha
validade e por isso foi barrado nessa casa, fui chamado de covarde nessa
casa, mas um covarde orgulhoso, porque eu estava me acovardando por meia
dúzia, uma pessoa que deixa de defender meia dúzia e deixa de defender
cento e cinco mil neste município, e se Deus me permitir até o dia trinta e um
de dezembro eu não vou ser um cãozinho de cólera para alguém me puxar por
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essa cidade, eu tenho meu mandato, porque o povo me colocou aqui, lutei
doze anos para chegar até onde estou e eu tenho que fazer valer, senão que
valor eu vou dar para mim mesmo? Por que Pinhais só tem a tubulação e leva
3% e nós vamos levar o que? E nós que somos o berço das águas e temos 2%
e vem pedir para que se coloque emenda, não acredito nisso, então que
mande mensagem para essa casa correta, senão eu voto, doa a quem doer, eu
vim para essa casa junto com vossa excelência para fazer a diferença, nunca
tivemos uma discussão maior, nós precisamos pensar maior, confio nesse
Prefeito e garanto, vereador, que essa mensagem vai voltar aos trabalhadores
dessa cidade, quero dizer também que este Prefeito é o melhor Prefeito que
essa cidade já teve. Que Deus acompanhe vocês todos, essa casa estará
sempre de portas abertas para quando vocês quiserem voltar, que Deus
abençoe a todos.
Com a palavra Vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade aqui
presente, eu quero dizer vereador Baianinho, é duro você fazer parte de um
contexto o qual o povo acredita no legislativo, e coloca-nos para defender um
nome tão lindo como a cidade de Piraquara, veja bem um processo de
tamanho relevante, de conduzir um cobrador para dentro de um ônibus para
que o motorista possa fazer seu trabalho, não pode porque o prefeito veta, aí
vai em forma de sugestão ou proposição, reflitam bem, a concessão da
Sanepar não é de competência dos vereadores, é do executor, é do prefeito
mandar a mensagem, fazer audiência pública com a população em geral, não
com meia dúzia de gato pingado, entre quatro paredes, o vereador analisa e
vota, o que aconteceu aqui foi totalmente o contrário, não é de prerrogativa
nossa fazer emenda sobre recurso financeiro, se a mensagem veio de forma
errada e escondida da população, essa pessoa tinha que ter vergonha na cara
e defender a população, e digo mais, no processo da mensagem ia ficar
engessado o município por trinta anos, essa empresa explorando ganhando
noventa milhões de reais e dando esmola para nossa cidade, eles vendem a
nossa água, não dão para ninguém, cobram oitenta por cento de esgoto da
mãe Piraquarense e do pai Piraquarense, e os esgotos são jogados a céu
aberto muitas vezes, aqui no centro acontece isso, no grande Guarituba nem
se fala, que vergonha de prefeito é esse não consegue nem gerar manilhas
para acabar com esse tipo de coisa, por que não pegou os internos para
fabricar manilhas na garagem para colocar nas ruas, quando não presta o
gestor se troca, dei o nome do prédio da prefeitura de Antônio Alceu Zielonka,
porque foi o melhor prefeito de Piraquara sim, Sr. Gil Lorusso trouxe a BS
Colway e trouxe emprego para várias famílias, esses asfalto que foi feito em
Piraquara foi feito com empréstimo financeiro, é uma vergonha, Sr. Presidente,
com a chuva várias casas ficam alagadas, não tem planejamento, e o homem é
engenheiro, muito obrigado.
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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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