CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 3º sessão ordinária, do 2º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, dia vinte de agosto
do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da mesa executiva
executiva sob presidência
do vereador Erondi Lopes, 1º secretário vereador Josimar Aparecido Knupp Froes e 2º
secretário vereador Valdeci de Andrade e na presença dos demais vereadores: Gilmar Luis
Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter,
Winter, José Eugênio Huller, José
Machado, Maicon Figueiredo Faria, Miguel Marçalo Brudeck Scrobot, Sidnei Cesar Mamede e
Valmir Soares o “Rock”. Verificada a existência de um quórum regimental com a presença de
doze vereadores membros da Casa, o senhor presidente,
presidente, com as bênçãos de Deus, declarou
aberta a sessão, convocada na forma do Regimento Interno. Após convidou o vereador Josimar
para fazer a leitura de uma passagem bíblica, que assim o fez. O senhor presidente fala que a
ata da sessão anterior está publicada
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 Josimar Froes fez a leitura dos requerimentos, ofícios, pedidos de informação e
correspondências recebidas pela Mesa que terão encaminhamento regimental. Votos de pesar
pelo falecimento do senhor João Soares que ocorreu no dia 16 de agosto de 2013. Inscritos os
vereadores a se pronunciar No grande expediente os quais: José Machado, Rock, Ernani
Winter, José Eugênio, Edson
n Baianinho e Josimar. Ficaram acordados cinco minutos para cada
vereador. O senhor presidente convidou o vereador de Curitiba Dirceu Moreira do PSL para
compor
or a mesa e fazer o uso da tribuna o vereador tem cinco minutos para falar. Com a
palavra vereador Dirceu diz
iz que está muito satisfeito por estar visitando
visitando o legislativo de
Piraquara, satisfação de ver seu amigo Erondi, diz que os dois são conhecidos da cidade
ci
de
Laranjal e hoje tem a felicidade de representar parlamento da cidade de Curitiba como
vereador reeleito, aqueles que lutam e respeitam acaba alcançando o êxito e sucesso,
agradece pela oportunidade e fala aos vereadores que seu gabinete em Curitiba esta de portas
abertas e seus assessores podem estar auxiliando, diz que teve a oportunidade de visitar 50
Câmaras Municipais, visitando o estado do Paraná, e até o fim do ano vai visitar todas as
cidades do estado, fala de sua assessora Simone Padilha que
que também é de Laranjal, deseja
muito sucesso aos vereadores e diz que pode contar com ele e agradece. Com a palavra o
vereador José Machado cumprimenta todos e agradece a presença do vereador de Curitiba diz
que é uma honra ter ele junto
nto e que pode contar com os vereadores daqui à hora que precisar,
fala da documentação que o Mamede pediu é um direito de cada um, MTM foi dia 18 de
agosto sendo representado no Guarituba é uma pessoa de sua família que representa
Piraquara e saiu em primeiro no ranking, agradece
agrad
o professor
ofessor Pedro que é secretário
secretá
de
Cultura e Esporte pelo apoio nesse evento e a policia civil e militar pelo apoio, agradece a Elza,
o Daniel e os desbravadores pelo grande trabalho, diz que fica triste porque Piraquara esta
entre as três das 100 cidades
idades Brasileiras com o vírus do HIV e fala do uso preservativo para que
as pessoas se cuidem para sair desse ranking, agradece o filho do Fontoura pelo trabalho e
agradece a todos. Com a palavra o vereador Rock cumprimenta todos agradece a presença do
vereador Dirceu Moreira, diz que é com muito orgulho que acaba de assinar votos de pesar de
seu pai disse que não morreu foi apenas descansar e vai honrar todos os dias de sua vida, e
fala sobre a SANEPAR, disse que a empresa fez um brinde com água de torneira é o que

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

estamos tomando, fala que recentemente entregou nessa casa de leis um CD que consta
algumas imagens relacionadas à coleta de esgoto sanitário, então desta forma estamos na
eminência de começar a discussão
discussão da concessão da empresa que vai fornecer a água,
água é muito
importante que tenham muita clareza ao discutir tendo em vista que eles pedem um prazo de
30 anos, está na hora de tomar o posicionamento em relação à Piraquara e fala ao vereador de
Curitiba que gostaria que levasse para Curitiba essa mensagem nossa água não é limpa, diz que
está triste porque teve na cidade uma reunião no centro da juventude, na COAPAR onde os
técnicos estão elaborando a duplicação da PR 415 Rodovia João Leopoldo Jacomel se reuniram
reuni
com a administração infelizmente nenhum vereador foi chamado, disse fazer parte da base do
prefeito e estará sempre que possível apoiando as ações, mas não tem condições de apoiar
uma ação dessas, os vereadores
eadores precisam saber como está o projeto, o Rotary
ary também não foi
convidado, que a assessoria do prefeito
prefeito tenha esse cuidado para que possam continuar
trabalhando, fala sobre a COPEL diz que encaminhou próximo de 70 assinaturas por causa de
um transformador naa Vila Vicente Macedo porque havia constante queda de energia e a
gerente já esta tomando providencia e agradece. Com a palavra o vereador Ernani Winter
cumprimenta todos e diz que está
est muito feliz porque nesse final de semana Piraquara foi
campeã em mais uma rodada da copa libertadores do crack, e convida os vereadores que
estiverem interessados a participar nessa competição
competição no próximo fim de semana, agradece a
secretaria
ria de meio ambiente disse que passou a academia ao ar livre próximo da secretaria
secret
e
estava escura não havia iluminação e no dia seguinte
seg
avisou o secretário
rio para ser iluminada a
academia e dois depois já estava iluminada, disse que estava junto com o vereador Eugênio
Eugê
e
Adriano fiscalizando algumas obras da cidade de Piraquara visitaram duas escolas que estão
em construção e uma creche,
creche, parabeniza a secretaria de educação pelo excelentíssimo
trabalho que vem realizando na cidade, convida os vereadores e a comunidade de Piraquara
para participar no próximo fim de semana vai acontecer mais uma etapa do pedalando e
conhecendo Piraquara e agradece
gradece a todos. Com a palavra o vereador Eugenio Huller
cumprimenta todos agradece a presença do vereador de Curitiba, disse que esteve com o
pessoal da SANEPAR visitando e vendo onde precisa de saneamento básico no Guarituba eles
garantiram até o fim do ano em dois pontos críticos vai ser realizado, agradece o secretário
secret
de
meio ambiente pelo trabalho, agradece o secretário
rio de obras pelo serviço no Guarituba , e fica
triste com o comentário do vereador José
Jos Machado sobre as doenças disse que vai conversar
com mais vereadores
eadores para falar com a secretária
secretária da saúde para fazer uma campanha sobre a
AIDS e hepatite, aqui tem um demonstrativo que diz que 9 mil pessoas que morreram no
estado é muito alto e agradece. Com a palavra o vereador Edson Baianinho cumprimenta
todos diz que é uma honra conhecer o vereador de Curitiba, agradece a Deus por ter
concedido a oportunidade de estar aqui, diz que ficou muito feliz e que já ia pedir para que
todos os vereadores tivessem
em a oportunidade de ler a palavra Bíblica parabeniza o presidente
pela iniciativa dar a honra para o nobre vereador Josimar, agradece o presidente do partido
PHS Rivas, agradece a Elza da secretaria de meio ambiente pelo trabalho, agradece o prefeito a
secretaria
cretaria de saúde, fala que todos precisam pensar em crescimento da cidade, diz que tem
gente que só pensa no seu “trazeiro”
“
quando senta nessa cadeira, precisa honrar o papel de
vereador nessa casa de lei, e fala ao vereador de Curitiba que se foi reeleito
reeleit é porque fez a
diferença e diz que ele também vai fazer a diferença;
diferença e de maneira alguma tentar fazer algo
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que prejudique o companheiro quando o companheiro cair estar ali para ajudar a levantar e
não quando cair ir com faca para acabar de matar é assim que precisa fazer e agradece. Ordem
do dia. Dando continuidade o 1º secretário
secretário faz a chamada dos vereadores, constando a
presença de todos com falta justificada do vereador Adriano.
Adriano Nesse momento passou-se
passou
a
leitura das publicações, o vereador Mamede pediu a retirada do projeto de lei “denomina de
professor Padre Lotario Welter a escola Municipal, conforme especifica”
especifica” porque há um projeto
de lei do vereador Baianinho que trata do mesmo assunto e foi dada a entrada anteriormente.
O senhor 1º secretário faz a leitura do processo 035/2013 projeto de lei 032/2013 o projeto
está em discussão; os vereadores se manifestam favoráveis ao projeto; o projeto está em
votação os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o
projeto foi aprovado
do em segunda discussão:
discussão Dispõe sobre a criação do dia municipal dos
agentes comunitários de saúde no município de Piraquara e da outras providencias. O
senhor 1º secretário faz a leitura do processo 049/2013 projeto de lei 046/2013,
046/2013 o projeto está
em discussão; o projeto está em votação os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem; o projeto foi aprovado em segunda discussão:
discussão Denomina de Rua
Luiz Florentino a Rua sem denominação conhecida como Rua Nederland localizada no bairro
b
Holandês, conforme especifica. . O senhor 1º secretário faz a leitura do processo 055/2013
projeto de lei 051/2013 o projeto está em discussão; o vereador Miguel pede que se possível
para assinar o projeto junto; o projeto está em votação os vereadores
res favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem; o projeto foi aprovado em segunda discussão:
discussão
denomina de Iracy Costa “Dona Nenê” o CMEI que especifica. Terminada a ordem do dia
passa as Explicações pessoais. Com a palavra vereador Edson Baianinho
B
agradece o Cleomar
da secretaria do trabalho e o vice-prefeito
vice
Antunes que está presente, o Giovane e o Gico, fala
do seu projeto que foi no dia 12 de agosto e o do Mamede foi dia 16, convida o vereador
Mamede a assinar o projeto junto e que só não
não retirou porque chegou primeiro,
primeiro “como se
dizem o boi da frente toma água mais limpa”,
limpa fala que a casa de leis está com uma harmonia
uma paz muito grande, foi o que pedimos, essa cidade de Piraquara está tomando o rumo para
uma grande administração e quando
quan fala de administração fala de Marquinhos Tesserolli,
Te
muitos podem criticar, mas muitos não têm conhecimento do que falam,, e sempre diz que
“café para louco
o não precisa de muito açúcar”,
açúcar gostaria que quando alguém fosse falar em
relação à cidade de Piraquara
uara que busque conhecimento de falar dos administradores
administrador dessa
cidade,, muitos podem dizer que o vereador não trabalha é porque não está
est aqui todos os dias,
todos esses vereadores honram seu papel, aquele que entra no facebook poderia procurar o
que fazer não ficar atrás de um computador falando o que não conhece e agradece. Com a
palavra vereador Pastor Valdeci cumprimenta todos agradece a todos que acompanharam
nessa luta pela revitalização da área do Jardim Santa Mônica onde a Catia tem um papel
fundamental junto a essa revitalização, fala da reunião com a ALL e que tiveram a colaboração
do secretário de obras e o secretário
secretá de meio ambiente, mas falta um projeto do secretário
secretá de
obras que vai elaborar
aborar para voltarmos a ALL e dar continuidade, fala que o prefeito
Marquinhos deu a liberdade para os vereadores de
de sair para os bairros e pelas ruas,
r
fazer
requerimentos espera que continue assim, a saúde é um desafio começando pelos
funcionários que não são bem remunerados e com isso
isso há deficiência em todas as áreas e dá
as boas vindas ao Pastor Junior como seu assessor, o Felipe pediu para ir para a prefeitura e
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deixa a gratidão que ele sempre foi muito
mu eficiente, e pede aos
os vereadores que solicitaram
uma reunião para discutir sobre
sobr a Vila Militar que depois conversa e agradece.
agradece Com a palavra
vereador Gilmar cumprimenta a todos e comunica a mesa que chegou atrasado porque estava
no programa do Joãozinho Ribeiro na Transamérica TV, e diz que gostaria de dar as saudações
ao vereador Dirceu
irceu Moreira do PSL, agradece a presença dos assessores do Gilberto Ribeiro e o
Osmar presidente da associação de moradores, disse que passaram por uma semana
turbulenta onde foi afastado por denúncias,
den
acredita que não vai ser atingido
do, o presidente em
exercício
xercício tem visto todo o procedimento,
procedimento não existem atos de improbidades, tem certeza na
lisura dessa Casa
asa como sempre pregou que as ações seriam transparentes e foi dessa forma
que agiu,, quando assumiu a Casa
C
assumiu o compromisso de tirar um CNPJ que em 123 anos
de historia não tinha CNPJ próprio, assumiu o compromisso de trazer o duo décimo integral o
que nunca acontecia por isso ficou um milhão e meio na conta é claro
claro que houve o
compromisso do Executivo,
xecutivo, mas muitas vezes não havia cobrança do Legislati
egislativo, cumpriu com
as determinações do Ministério
inistério Público com relação ao concurso público o que acontece esse
mês, e dentre todos os outros andamentos, a implantação do portal da transparência e tem
certeza que a comissão vai estar à frente de todo esse processo
sso e vai estar isento de qualquer
revanchismo, de qualquer situação pessoal até mesmo porque independente da política o que
vai ser avaliados são as ações administrativas, parabeniza o aluno Lucas e a professora Silvana
Moreira ambos foram representar a cidade
cidade de Piraquara nos jogos escolares do Paraná na
semana passada em Foz do Iguaçu e trouxeram duas medalhas de ouro para a escola Vila
Macedo para a cidade de Piraquara haja vista que nesses jogos é muito difícil conseguir uma
medalha, o Colégio Mario Braga
Braga também foi participar dos jogos, o vereador disse que ficou
muito feliz e para salientar o aluno Lucas é cadeirante e usa sonda houve um equivoco por
parte do Estado
stado quando contrataram um ônibus esqueceram que tinha um cadeirante o
ônibus não era adaptado,
ado, nos próximos dias sai o relatório do Estado para saber se ele vai ser
classificado para a fase final e agradece. Com a palavra vereador Rock diz que está
entristecido
tecido em relação ao campo José Alves Ferreira
erreira localizada na Vila Vicente Macedo diz
que teve a palavra do senhor Pedro secretário de Cultura e Esporte que ajudaria a manter o
campo e há alguns dias a trave do campo quebrou, gostaria que a assessoria tomasse ciência e
informasse ao secretário, parabeniza o secretário
secret rio de urbanismo e meio ambiente que está
desenvolvendo um trabalho em conjunto
con
com o secretário de obras a sinalização das vias, que
se encontrava um caos, o terminal de ônibus também teve uma reforma depois de muitas
cobranças e pede que a população ajude a conservar foi gasto próximo de 50 mil reais na
reforma, agradece a todos os vereadores que estiveram presentes e pela força e carinho que
transmitiram no dia do falecimento de seu pai,
pai, fala dos bancos Caixa e Bradesco são os bancos
que detém as contas dos servidores da Prefeitura e Câmara,
Câmara o trabalho precisa melhorar, os
funcionários são excelentes mais os equipamentos não ajudam, agradece mais uma vez os
vereadores por estar com ele naquele momento e agradece a todos. Com a palavra vereador
Josimar cumprimenta todos e diz que mais uma vez gostaria de dar os sentimentos ao
vereador Rock e sua família fala que também já perdeu seu pai e o que fica é o coração,
coração a vida,
o agora e o presente, fala do evento pedalando e conhecendo Piraquara
Piraquara e quem puder ir é
muito importante conhecer, muitos de nós não conhecemos, aqui temos o paraíso das trutas
entre outras, agradece a presença do vereador de Curitiba e agradece a todos. Não havendo
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mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou a sessão encerrada convocando outra para a
próxima
terça-feira
feira
em
horário
regimental.
Para
constar
lavrei_____________________________________
___________________ (Ivanilda Tupech) a presente ata.

