CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 1º sessão ordinária, do 2º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, dia sete de agosto
do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da mesa executiva
executiva sob presidência
do vereador Gilmar Luís Cordeiro, vice-presidente
vice presidente Erondi Lopes, 1º secretário vereador Josimar
Aparecido Knupp Froes e 2º secretário vereador Valdeci de Andrade e na presença dos demais
vereadores: Adriano Rodrigo Cordeiro, Edson Manoel
Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter,
José Eugênio Huller, José Machado, Maicon Figueiredo Faria, Miguel Marçalo Brudeck Scrobot
e Sidnei Cesar Mamede. Verificada a existência de um quórum regimental com a presença de
doze vereadores membros da Casa, o senhor presidente, com as bênçãos de Deus, declarou
aberta a sessão, convocada na forma do Regimento Interno. Após convidou o vereador Pastor
Valdeci para fazer a leitura de uma passagem bíblica, que assim o fez. O senhor presidente fala
que a ata da sessão
ssão anterior está publicada no diário da Câmara e no site para conhecimento
dos vereadores. A ata está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados
sentado os
contrários que se levantem; a ata está aprovada. No PEQUENO EXPEDIENTE: O 1º secretário
Professor
essor Josimar Froes fez a leitura dos requerimentos, ofícios, pedidos de informação e
correspondências recebidas pela Mesa que terão encaminhamento regimental. Inscritos os
vereadores a se pronunciar No grande expediente os quais; Pastor Valdeci, Ernani Winter,
Wi
José
Eugenio, Mamede, Gilmar, Edson Baianinho, Miguel Scrobot e Josimar; ficaram acordados
cinco minutos para cada vereador.
vereador Com a palavra o ver. Pastor Valdeci cumprimenta todos
agradece a Deus e os vereadores que foram na ALL para falar a respeito do Jardim Santa
Monica para fazer uma área de revitalização,
revitalização esta sendo elaborado um projeto para a
revitalização daquela
uela área e a prefeitura já está fazendo a limpeza, agradece também o
prefeito Marquinhos e sua equipe pela a oportunidade de trabalhar diz que esses seis meses
foram bem aproveitados e tem acompanhado
acompan
alguns projetos de ruas e asfalto
sfalto e avaliação é
muito boa tem andado na comunidade conversado com a população e passou uma pesquisa e
deu para perceber que a gestão está bem avaliada e alguns vereadores
ereadores também estão sendo
bem avaliados isso é muito importante;
importante o ver. Josimar pede aparte e parabeniza o ver. Pastor
Valdeci e demais vereadores que acompanharam na reivindicação da ALL e sugere que a
passagem da linha para fazer uma trincheira,
tr
o trem está travando o transito e agradece; o
ver. Pastor Valdeci diz que é importante que todos os vereadores,
ve
os treze,
treze fossem discutir
esses assuntos com a ALL e agradece. Com a palavra o ver. Ernani Winter agradece a presença
de todos fala da realização da 7° copa de Winter de futsal agradece o presidente por ter cedido
o espaço da Câmara, fala que no mês de julho Piraquara esteve representada nos jogos da
juventude do Paraná na cidade de Campo Largo foram cerca
erca de 50 alunos da cidade de
Piraquara, e fala da implantação das academias ao ar livre de Piraquara é no total sete
academias; o ver. Josimar pede aparte e parabeniza o ver. Ernani pelo empenho na questão
esportiva e sugere que assinem um requerimento solicitando
olicitando ao executivo municipal que
instalasse uma academia ao ar livre na pracinha do são Cristóvão e agradece;
agradece O ver. Ernani Fala
que no dia 08 de agosto Piraquara está
est representada através do colégio Mario Braga na cidade
de Foz do Iguaçu, serão 15 alunos
alunos que estarão na fase final dos jogos escolares do Paraná, diz
que é um motivo de orgulho;
orgulho o senhor presidente pede aparte e fala que o colégio Vila
Macedo também vai representar com um aluno cadeirante;
cadeirante o ver. Ernani também parabeniza
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o colégio Vila Macedo
cedo e agradece. Com a palavra o ver. Eugenio cumprimenta todos e
agradece os vereadores que assinaram o projeto do feriado Municipal,
Municipal o padre também
agradeceu os vereadores; o ver. Josimar pede aparte e fala que o Padre agradeceu os
vereadores que assinaram o projeto uma vez que Piraquara não era feriado e parabeniza a
brilhante idéia desse projeto e agradece;
agradece O ver. Eugenio diz que precisa ter união entre as
religiões como disse o Papa, fala
fa que esteve em Quitandinha com o vereador Ernani e junto
com alguns prefeitos e ficou sabendo que Piraquara é a segunda cidade com mais violência e
morte contra mulheres e segunda cidade com o maior numero de jovens com AIDS e isso é
muito preocupante; o ver. Baianinho pede aparte e fala que essas estatísticas que mostra a
violência contra as mulheres não procede, porque a morte violenta que aconteceu em
Piraquara foi em 2011 com o assassinato daquela mulher na Betonex, estão falando o que não
tem conhecimento, o vereador
eador disse
isse que vai buscar essas informações e agradece;
agradece O ver.
Eugenio disse que o prefeito de Curitiba junto com mais de 20 prefeitos da região não
poderiam trazer informação errada e agradece. Com a palavra o ver. Mamede agradece a
presença de todos e fala que concorda com o ver. Baianinho quando o ver. Eugenio fala da
violência contra as mulheres quando se fala em violência contra mulheres não quer dizer
homicídios são agressões e foi levantada essa estatística em Piraquara,
Piraquara, é um erro; o ver.
Baianinho pede aparte e disse que falar até papagaio fala, mas precisa buscar informações
para deixar a comunidade tranqüila diz que se alguém soltar um foguete lá em Almirante
Tamandaré fala que explodiu uma bomba em Piraquara e agradece; o ver. Mamede agradece
o prefeito e a secretaria de obras pelo trabalho
o realizado no bairro Guarituba, parabeniza o
Juliano pelo o trabalho com o basquete e agradece. Com a palavra o ver.. Gilmar cumprimenta
todos parabeniza o deputado Andre Vargas pela emenda com relação
relação às academias ao ar livre,
sabe que tem uma emenda do deputado Gilberto Ribeiro para mais academias ao ar livre e o
prefeito deve comprar mais academias e atender os bairros mais distantes,
distantes e é uma grande
conquista, fala que o primeiro semestre foi um dos mais produtivos dessa Casa
asa e espera que o
segundo seja produtivo também, fala que não pode fechar a Casa
asa no recesso por causa do
concurso em aberto, fala que foi feita uma consulta ao Ministério
M
Público
blico onde pede a
reconsideração com relação à liminar que existia,
existia onde pedia que fosse instituída uma lei e os
cargos em comissão excessiva fossem extintos, pediu para o promotor fazer uma revisão nesse
contexto e permita ampliar esses cargos dentro de uma demanda que venha atender uma
necessidade básica de cada vereador, o Ministério Público
blico já pediu a informação onde solicita
a relação dos servidores comissionados e fala que o pedido já foi enviado e agradece. Com a
palavra o ver.. Edson Baianinho cumprimenta
umprimenta todos agradece a Deus pelos seis meses de
trabalho, fala que o papel do vereador é fiscalizar e legislar, e quando fala que vai fiscalizar
tem gente que não gosta, fala da má condição do transporte e ponto de ônibus quando fala
em abrir CPI contra
ra a empresa de ônibus dessa cidade tem gente que não gosta e ainda fala
que vereador é moeda de troca,
troca “você me dá um pirulito para eu ficar chupando e eu vou calar
a boca”, fala que precisou de um ônibus para um falecimento e seu assessor foi até a empresa
empre
de ônibus e eles negaram e mesmo assim o sepultamento não deixou de ser feito, porque o
ver. Baianinho teve “vergonha
vergonha na cara”
cara e contratou um ônibus para fazer o sepultamento;
sepultamento o
ver. Miguel pede aparte e fala que passou por isso também e fala que vai abrir
ab a CPI sem
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choro e apurar do começo ao fim e agradece;
agradece O ver. Baianinho fala que esse cidadão está
enganado com esse vereador e gostaria que ele mandasse aquele pessoal de volta aqui,
porque depois daquele dia que eles vaiaram os vereadores, o ver. Baianinho
Baianinho disse que foi em
uma pizzaria e estava saindo uma camioneta branca com mais de 40 pizzas para levar para
aqueles funcionários que estavam aqui vaiando, os vereadores e não deixaram nem o
vereador Rock falar, vaiou os vereadores em troca de pizza, isso
isso é uma falta de vergonha de
um grande empresário dessa cidade e agradece. Com a palavra o ver.. Miguel Scrobot
cumprimenta todos e fala da CPI do transporte disse que aquelas pessoas que estavam aqui,
aqui
era contra o próprio usuário do coletivo até mesmo família deles, e agora sem sombra de
duvidas a CPI vai ser composta, vai ser chamado o dono da empresa disse que está aqui para
defender as questões maiores,
maiores questão popular, parabeniza os vereadores que estão
trabalhando e tentando fiscalizar e disse que vai levar a CPI até o fim e se não for vai explicar
para a população o porquê não foi, a CPI
C da Vila Militar já está no término
rmino dela
de e vai sair um
relatório e colocar em público
blico e encaminhar para o judiciário, fala ao presidente que foi feito o
processo 023/2013
3/2013 projeto de lei 019/2013 é um projeto
p
para o uso dos
os uniformes dos
internos daa colônia penal e não foi sancionado pela prefeitura e pede ao presidente da casa
através da assessoria jurídica e assessoria parlamentar venha captar o número
n mero do projeto, e o
presidente promulgue a lei, tem interno que vem trabalhar na garagem da prefeitura e vai
para o bar beber e outros vêm trabalhar e roubam ass pessoas em Piraquara isso não pode
esconder, o povo precisa saber,
saber pede ao presidente que sancione essa lei e disse
di
que vai levar
em frente a CPI. Com a palavra o ver. Josimar cumprimenta todos e falaa do senhor Paulo que
reclama de uma lombada que tem causado muito transtorno em frente sua casa,
casa parabeniza o
trabalho dos assessores do deputado Gilberto Ribeiro, fala da CPI do transporte e dos
vereadores que estavam ausentes e naquela oportunidade foi de maneira deselegante por
parte de quem conduzia a sessão, havia sobre a mesa justificativa
justificativa dos vereadores que estavam
ausentes fica a indignação porque foram injustiçados,
injustiçados, fala que uma camionete cheia de pizza é
motivo para que essa CPI não acabe como essa camionete cheia de pizza; o ver. Baianinho
pede aparte e diz que não é mentiroso disse que viu com seus próprios olhos e agradece; o
vereador Josimar
osimar diz que os alunos colégio Mario Braga estarão representando Piraquara nos
jogos em Foz do Iguaçu, agradece o prefeito Marquinhos e sua assessoria que viabilizou o
transporte dos 15 atletas até Foz do Iguaçu e parabeniza o cadeirante do colégio Vicente
Vicen
Macedo; o ver. Gilmar pede aparte e fala que parabeniza
parabeniza o prefeito pela iniciativa até mesmo
porque o governo fornece o ônibus;
ônibus o vereador Josimar agradece. Ordem do dia.
dia Dando
continuidade o 1º secretário
rio faz a chamada dos vereadores, constando a presença
prese
de todos
com falta justificada do vereador Rock.
Rock Nesse momento passou-se
se a leitura da publicação. O
senhor 1º secretário faz a leitura do processo
pro
036/2013 projeto de lei 033/2013
/2013 o projeto está
em discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente
nte pede que os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto está aprovado em
segunda discussão; Dispõe sobre denomina de Rua São Luis a atual via pública
p
sem
denominação, localizada na quadra “L” na Planta Vila Vicente Macedo; O senhor 1º
secretário faz a leitura do processo 038/2013 projeto de lei 035/2013 o projeto está em
discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

permaneçam sentados os contrários que se levantem;
levante o projeto está aprovado em segunda
discussão; Dispõe sobre Denomina de Rua Boa Vista a atual via pública
p blica sem denominação
localizada na quadra “L” na Planta Vila Vicente Macedo; O senhor 1º secretário faz a leitura
do processo 043/2013 projeto de lei 040/2013
040
o projeto está em discussão; o projeto está em
votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem; o projeto está aprovado em segunda discussão; Dispõe sobre
Denomina de Rua Ida Emilia ABT a rua sem denominação oficial localizada no bairro
Guarituba; Terminada a ordem do dia passa as Explicações pessoais. Com a palavra vereador
Ernani Winter fala que Piraquara esta participando da Copa
C
Libertadores
ibertadores do Crack, agradece o
Evandro e o Rafael quee muito tem ajudado no transporte dos alunos, e fala que realmente
Piraquara é a segunda cidade mais violenta do estado do Paraná disse que a cidade de
Piraquara
aquara faz a computação das denúncias
denú
capitalizadas pela Secretariaa de Assistência Social
S
através de seus equipamentos que
que fazem parte dessa secretaria coisas que muitos municípios
não fazem, maquiam muitos informações dos municípios e Piraquara divulga as suas
estatísticas e agradece a presença de todos. Com a palavra vereador Edson Baianinho
agradece a assessoria do prefeito Marquinhos pelo excelente trabalho, fala que o trabalho que
o prefeito esta fazendo é histórico no município e acredita
redita que vai fazer ainda mais com a
ajuda dos nobres vereadores,, fala que é só os vereadores não deverem favores
vores ao prefeito,
prefeito e o
prefeito aos vereadores, que essa cidade vai andar e quando
o chegar os projetos de lei do
Executivo é para os vereadores votar se for do interesse do povo, fala ao vereador Miguel que
precisar cobrar se o projeto foi aprovado precisa ser respeitado o porquê que os detentos não
estão usando uniformes os vereadores precisam
precisa respeitar os projetos do prefeito
refeito e o prefeito
respeitar o projeto dos vereadores, em relação à empresa de ônibus diz que não vai baixar a
guarda disse que não deve nada
ada para empresário e sim para o povo que o elegeu e precisa que
seja aberta a CPI e agradece. Com a palavra vereador Gilmar fala que no período de recesso
esteve na URBS e eles vêem a necessidade da ampliação de ônibus para a Vila Militar, e fica
feliz com o Mutirão da Cidadania
idadania que vai acontecer no Guarituba no fim de semana dias 10 e
11 de agosto vai ser uma ação muito importante parabeniza o governador Beto Richa,
R
a RPC
que vai anunciar a Prefeitura
refeitura Municipal de Piraquara e principalmente o empenho da Câmara,
C
fala que o colégio Vila Macedo foi convidado pelo senhor Pedro secretario de esporte e lazer
para participar do desfile cívico dia 06 de setembro e agradece. Com a palavra vereador
Josimar fala do trabalho do conselho tutelar em Piraquara das dificuldades
ldades com a falta de
estrutura para atender,, parabeniza o presidente e demais vereadores pelas as indicações de
melhorias e diz “só
só não erra quem não faz”
faz houve varias divergências nesse 1º período,
período mas, é
através dela que as coisas acontecem e a comunidade ganha, e não é fácil arrumar voto depois
vêm cobranças e os vereadores têm esse compromisso com a população
população de mostrar o porquê
está aqui, elogiou o Giovane Lorusso que foi candidato a vereador, está entrando na política, e
agradece a presença dee todos. Com a palavra vereador José Machado fala a respeito da CPI
do transporte disse que retirou a assinatura e não se arrepende, quando a CPI vem correta
ninguém retira, a CPI veio errada não foram tomados os devidos conhecimentos,
conhecimentos agradece a
secretaria de meio ambiente com a iluminação da
d Rua Tijucas na Vila Santiago, e fala do
campeonato brasileiro de som onde um morador de Piraquara faz parte e vai representar a
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cidade, a apresentação será dia 18 agradece a prefeitura e secretaria
ecretaria de cultura pelo apoio
apo e
agradece todos. Com a palavra vereador Eugênio
Eug
diz que ficou muito feliz com o trabalho do
prefeito e secretário
rio de obras que estão em vários bairros, sugere que os vereadores se
juntem paraa fazer requerimentos para pedir melhorias para um bairro de cada
ada vez e quando
terminar aquele passar para o outro assim fica mais fácil e a prefeitura consegue atender
melhor fazendo um a um, disse que vai conversar com o secretario para terminar algumas ruas
que faltaram no bairro do Guarituba e agradece. Com a palavra
lavra vereador Miguel fala que a
CPI do transporte foi mal fundamentada talvez o culpado seja a assessoria jurídica que não
fundamentou,, mas já foi fundamentada e reaberta, só falta nomear a comissão que vai
investigar, é uma vergonha as crianças que vão de
d manhã para escola “socado
socados” nesses ônibus
e vereador venha defender empresário,
empresário o vereador que não assinou pode assinar vai ser
colocado no jornal, vai defender
efender o interesse público
público e convida o vereador José
Jos Machado que
ainda está em tempo pode assinar o processo e os demais que não assinaram também estão
convidados a assinar e quem não quiser,
quiser que fique com o empresário, sugere que o prefeito
coloque uma equipe permanente nos bairros para atender, o vereador Eugênio
Eugê
sugeriu uma
boa idéia sentar e conversar os treze vereadores,
vereadores agradece o prefeito e secretário
secretá de obras
pelos trabalhos
rabalhos nos bairros e agradece a presença de todos. Com a palavra vereador Mamede
diz que fica triste em saber sobre o campeonato de som que vai acontecer em frente sua casa,
fala sobre a CPI do transporte coletivo e sugere para pedir uma linha expressa para ônibus com
isso facilita o transito que há está uma loucura, outra solução seria conversar com a ALL para
colocar uma linha de trem saindo de Piraquara passando
passando por Pinhais e Capão da Imbuia e diz
que precisa conversar entre os treze vereadores sobre o transporte coletivo agradece a
presença de todos. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou a sessão
encerrada convocando outra para a próxima segunda-feira
feira as 14h00min em regime
extraordinário. Para constar lavrei_____________________________________
___________________
(Ivanilda
Tupech) a presente ata.

