CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 4ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
realizada dia doze do mês de março do corrente ano de 2013, as dezenove e quinze minutos,
com presença da mesa executiva sob presidência do vereador Gilmar Luis Cordeiro, 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 dos
Santos “baianinho”, Ernani Winter, José Eugênio Huller, José Machado, Maicon Figueiredo
Faria, Miguel Marçalo Brudeck Scrobot, Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares “rock”.
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.
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 anterior está publicada no diário da Câmara para
conhecimento dos vereadores. A ata entrou em discussão, a ata está em votação. A ata da
sessão anterior foi aprovada.
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.
GRANDE EXPEDIENTE:
Inscritos vereadores a se pronunciar no grande expediente os quais: Edson dos Santos, José
Eugênio, Gilmar Cordeiro, Miguel Scrobot, e Professor. Ficaram acordados 7 minutos para cada
vereador.
O vereador Edson dos Santos iniciou cumprimentando a todos, em seguida comenta sobre a
parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria Municipal de Educação que é um
programa do governo federal de capacitação dos professores na escola. Após agradeceu a
Deus a oportunidade de estar na Casa, solicita ao Presidente que tomasse providências em
relação ao seu gabinete, pois não tem condições de trabalhar devido a falta de um
computador, de cadeiras e fala que alguns gabinetes tem benefícios e outros não. Indaga
porque apresentou somente um requerimento nesta sessão, falou que foi devido a uma falha
de sua assessoria que ao invés de fazer um requerimento solicitando melhoria em uma rua,
deveria ter feito em todas, porque a cidade esta toda esburacada e a comunidade cansa de
ouvir tantos requerimentos, acha que os vereadores deveriam como um todo fazer o pedido
de melhoria na cidade inteira e acredita nessa administração que vão ter uma resposta em
breve; falou que essa semana recebeu uma mensagem que dizia que o Senhor Dinho tinha
falecido , mas acha que ele ressuscitou porque ele esta em sua frente na presente sessão, fala
que as pessoas não tem respeito e manda um recado a pessoa maldosa que lhe enviou esta
mensagem, que ela tivesse vergonha na cara e confessasse que a mesma lhe enviou a
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mensagem, falou ao senhor Dinho que gostar dele talvez não seja fácil mas tem que admitir
que ele esta vivo. Após fala a seus colegas vereadores que as pessoas tem que ter respeito um
pelo outro nessa casa de Leis e na cidade como um todo, alguns falam é mais um lixo que esta
ali, mas se falar para ele a “marreta come”, pois não esta ali para brincar com os sentimentos
das pessoas e sim para respeitar e ser respeitado. Finalizou sua fala dizendo que não caiu de
paraquedas nesta cidade que chegou a trinta e dois anos aqui e a doze anos luta para chegar
nesta Casa de Leis e chegou por seus méritos e pelas pessoas que honestamente lhe deram mil
e trinta e seis votos e agradece a todos.

O vereador José Eugênio iniciou sua fala comentando o falecimento do Senhor Nadico que era
funcionário da SANEPAR, pessoa muito conhecida no município, solicita que seja registrado em
ata votos de pesar a família enlutada. Após fala sobre o requerimento que foi lido no
expediente solicitando ao Executivo Municipal a colocação de uma lombada na Avenida
Getulio Vargas as na saída do bairro
O vereador Gilmar iniciou o grande expediente desejando boa noite a todos os presentes,
Vereador Gilmar fala que hoje também vamos votar em segunda estância a Lei da ficha limpa,
projeto de autoria deste vereador projeto este que possamos barrar pessoas que respondem
processos criminais julgados nesta cidade, entre Quatro Barras e Pinhais somos a cidade que
não possui este projeto aprovado, não é uma ingerência é uma responsabilidade da moral
pública principalmente nesta Casa de Leis que passou por escândalos no ano passado. Fala
que também que entra em votação o projeto das subvenções sociais, que é grande
importância onde este vereador apresentará quatro emendas aditivas e espera que os
vereadores compreendam estas emendas e aprovem que tirem um pouco da responsabilidade
do Executivo no sentido de verificar a questão operacional das entidades desta cidade.
Comenta que estas questões operacionais passem para os conselhos municipais que cheguem
em suas mãos o que funcionam e o que nãofuncionam que sejam retirados desta lei, inclusive
fez uma emenda supressiva que retira algumas entidades que não funcionam e estavam
mencionas para receber o beneficio,diz que tem que ter poder de fiscalização para não ocorrer
mais isto. Quanto a questão mencionada pelo vereador Edson Manoel dos Santos sobre a
estrutura da Casa estão fazendo todo processo de contratação legal chamando as empresas
quando forem dadas para participar do período licitatório e hoje mesmo assinou um ato
contratando o Jornal Tribuna do Paraná para serem publicados os atos desta Casa irão para o
diário eletrônico e para um jornal de grande divulgação. Ressalta também que a demora se dá
por ter poucos funcionários que no momento são quatro cuidando da parte licitatória e que
não quer cometer ingerências como no passado. Diz que todas as compras serão feitas com
transparência onde todos que estão neste plenário poderão acompanhar. Em aparte o
vereador Edson Baianinho fala que o Presidente não esta sobre pressão, pois não é uma
panela de pressão para trabalhar sobre pressão, que é uma pessoa competente para assumir
esta Casa de Leis, mas tem coisas que não da para esperar que daqui a pouco terá que montar
um gabinete no meio da rua porque nãotem condições de trabalhar que não é pressão e sim
uma necessidade. O Vereador Gilmar finaliza seu discurso dizendo que todos os equipamentos
desta Casa foram aprendidos pelo GAECO (Ministério Público)por isso que estão faltando
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alguns equipamentos desta Casa, diz que adquiriram a pouco tempo copiadoras e até
perguntou ao GAECO se vão devolver os equipamentos e eles disseram que sim então como
colocar esses equipamentos como inservíveis se retornarão para essa Casa, entende a
necessidade do vereador.

O Vereador Miguel Scrobot inicia sua fala cumprimentando a todos, diz que vê a preocupação
dos vereadores em defender o município e tomara que essa preocupação se estenda durante
os quatros anos. Em seguida parabeniza o Presidente desta Casa por falar que vai deixar tudo
nesta Casa com clareza onde o jornal vai dizer quem trabalha, quem não trabalha, inclusive o
prefeito Marquinhos deveria contratar um jornal e colocar quem são os contratados que
trabalham, mas acredita que o prefeito ainda vai contratar um jornal para a população saber o
que ta acontecendo no município. Em aparte o Vereador Gilmar comenta que todos os atos de
contratação e exoneração desta Casa serão divulgados em um jornal de grande circulação.
Retomando seu discurso o vereador Miguel e parabeniza o Presidente por essa ação, diz que
também se preocupa quando o vereador fala que o governo não faz nada, mas tem que ver
quais os governos que não fizeram nada. Em aparte o Vereador Maicon relata que estão
disponibilizando o gabinete do governador Beto Richa inclusive sobre a rodovia e questão
maiores tomou, quer dizer ao Vereador Baianinho que quando fala do governo Beto Richa , o
governo federal não tomou nenhuma providência nas questões maiores trouxe a não ser o
PAC e quer que respeite o governo Beto Richa. Retomando ao Vereador Miguel, ele parabeniza
o Vereador Maicon que representa a sigla do PSDB e tem que respeitar, todo mundo fala,
mas o município não tem contrapartida para o complexo prisional, na avenida nãotem vaga de
estacionamento, que não adianta só dar pau no governo se não ver qual governo não esta
fazendo, se é o federal, estadual ou municipal,fala que não adianta ficar fazendo
requerimentos,sendo que a avenida esta soterrada as galerias estão entupidas, por isso acha
que vai ter uma diferença nesta legislativo, diz que se o governo municipal tiver fazendo coisas
boas vão defender, que os vereadores estão aqui para fiscalizar, fala que o Marquinhos já foi
vereador e sabe muito bem qual é o papel do prefeito. Após comenta que tem uma meia dúzia
de picaretas que ficam jogando funcionários contra vereador, fala que este vereador disse que
votava no quadro geral,não no que veio para o piso da educação que é o 7.97 e sim que é
contra o aumento que veio para 60 funcionários, fala que não é contra os funcionários, mas
essa meia dúzia de picaretas ficam falando que os vereadores votaram contra o prefeito. Fala
que esta aqui para defender o prefeito se fizer coisas boas pelo municipio, diz que é dever do
vereador fiscalizar, inclusive na Saúde e tem que ver com a secretaria qual o planejamento
para saúde e cita o caso da dengue e pede ao vereador Maicon e vereador Adriano que são da
Comissão de saúde que tragam um relatório e qual o procedimento que estão tomando, pois
até agora não viu nada. Finaliza dizendo que quando o prefeito esteve aqui discutindo o piso
salarial da educação indagou que tinha meia dúzia de funcionários de algum setor da
prefeitura estavam criticando, mas eles já tinham adicional, mas o adicional de que eles
ganham é de trezentos reais, mas esse adicional não leva para aposentadoria esse adicional é
errôneo, diz que tem que ser um plano de carreira um projeto que seja discutido em público,
comenta também que é uma vergonha algumas merendeiras não poderem comer nas escolas
fazem a refeição, inclusive conversou com a Secretária e vai trazer a publico, diretora de escola
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dizendo que não é para conversar com vereadores diz que é uma vergonha porque este
vereador se elegeu com voto popular e não é uma diretora que vai falar se pode ou não falar
com vereador .
Dando continuidade o 1º Secretario fez a chamado dos vereadores, constatando a presenças
todos com exceção do vereador Erondi Lopes. Nesse momento passou-se a leitura dos
processos em discussão na ordem do dia. O senhor 1º secretário fez a leitura do processo
008/2013; O projeto está em discussão; o Vereador Eugênio solicita que o parecer da comissão
de justiça e redação seja lido, o Presidente coloca em votação o pedido do vereador, mas os
demais vereadores votam ao contrario. Seguidamente o projeto está em votação; O senhor
presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se
levantem; O projeto foi aprovado em segunda discussão. O senhor 1º secretário fez a leitura
do processo 009/2013; O projeto está em discussão; O projeto está em votação; O senhor
presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se
levantem; O projeto foi aprovado em segunda discussão. O senhor 1º secretário fez a leitura
do processo 010/2013; O projeto está em discussão; O projeto está em votação; O senhor
presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se
levantem; O projeto foi aprovado em segunda discussão. O senhor 1º secretário fez a leitura
do processo 011/2013; O projeto está em discussão, neste projeto continham quatro emendas
aditivas de autoria do Vereador Gilmar as emendas foram colocadas em discussão em seguida
em votação e foram aprovadas, foi colocada uma emenda supressiva também de autoria o
vereador Gilmar foi colocada em discussão, após em votação foi aprovada. Dando
continuidade; O projeto está em votação; O senhor presidente pede que os vereadores
favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem; O projeto foi aprovado em
segunda discussão incluindo as emendas.
Explicações pessoais
Com a palavra Vereador Ernani Winter. Inicia cumprimentando todos os presentes, após
agradece a presença de seu ex-professor Senhor Marcos que está presente na sessão. Após
comenta que no ultimo dia seis esteve presente na formatura dos bombeiros que foi realizada
no Palácio Iguaçu a convite dos alunos de Piraquara, onde cento e cinquenta bombeiros foram
diplomados totalizando quatrocentos em todo Estado do Paraná, parabeniza os alunos que
fazem parte desta corporação, diz que nesta mesma oportunidade o governador fez entrega
de viaturas para policia militar e civil do Estado do Paraná, cita também que Piraquara
recebeu anteriormente duas viaturas para reforçar a segurança pública do município e que é
notório que os vereadores e a população já viram. Finaliza parabenizando a Presidência pelo
hasteamento da bandeira que esta sendo feito todos os dias,diz que é uma atitude de
patriotismo agradece novamente e fala que tomara que o prefeito também tenha esta
iniciativa, inclusive conversará com ele para que seja o feito também em frente ao prédio da
prefeitura.
Com a palavra o Vereador José Machado. Cumprimenta todos os presentes, após fala que o
vereador Edson baianinho comentou sobre a duplicação da Rodovia e cita que em uma
comitiva de vereadores desta Casa foram até o Palácio falar com Governador acredita que
dentro de uns quinze dia terão algum retorno referente a duplicação. Em seguida diz que na
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ultima sexta participou de alguns eventos e cita a agroindústria, parabeniza a filha da Senhora
Elza por conquistar o segundo lugar de princesa da festa do Carneiro. Finaliza agradecendo o
Secretario de Obras pelo trabalho realizado do Bairro Bela Vista, onde foram trocadas as
manilhas e agora faltam só as boca de lobo, diz que a população ficou muito contente com o
trabalho.

Com a palavra o Vereador Valmir Soares "Roque". Inicia cumprimentando todos os presentes.
Após fala ao Senhor Dinho que ele terá vida longa para ele não se preocupar apenas com uma
mensagem. Em seguida fala que em seu nome e em nome do vereador José Machado quer dar
boa noite a uma pessoa que é muito especial, o Senhor Gil Lourusso do Nascimento que hoje
esta de aniversario e uma boa noite especial ao Presidente do DEM Senhor Gico.
Seguidamente fala que terão uma árdua tarefa que é votar as contas do Senhor Presidente,
mas farão com toda clareza possível, cita também farão um parecer porque faz parte da
Comissão de Finanças e Orçamento. Segue agradecendo a Secretaria de Obras e ao prefeito
Marquinhos pela intervenção que ocorreu na Vila Militar, foi uma obra de recuperação e
espera que estas obras se estendam para Vila Vicente Macedo, Jardim Esmeralda, Santa
Monica e nos demais bairro da cidade que merece também. Finaliza cumprimentando o
Secretario de Urbanismo e Meio Ambiente Senhor Ademir Marion, diz que estiveram juntos
na Vila Vicente Macedo acompanhando os técnicos de meio ambiente onde fizeram um
levantamento de todos os dejetos que estão sendo lançado no rio Iraizinho, inclusive estarão
em breve conversando com a SANEPAR porque tem a discussão da concessão da água , então
em breve estarão discutindo sobre o assunto porque esta uma podridão aquela água , também
por esse rio abastecer Curitiba e região metropolitana, inclusive Piraquara e quando abrimos a
torneira não temos noção do que estamos tomando.
Com a palavra o Vereador Edson Baianinho. Inicia dizendo ao Vereador Maicon que deve
muito respeito a ele que foi eleito vereador desta Casa, deve respeito também a seu pai, mas
ão deve respeito a quem não respeitam a comunidade,diz que é solidário as famílias que
perdem seu entes na rodovia João Leopoldo Jacomel, mas esses que escolhem meia dúzia
para se beneficiar não tem o seu respeito. Comenta que Salomão diz que todos tem seu
tempo, tempo de nascer, crescer e morrer, plantar e colher o que se plantou, tempo de paz e é
assim que quer terminar seu discurso. Seguidamente diz ao vereador que ele deve respeito a
quem trocou suas fraldas e não a quem vem aqui pregar de cuecas nesta Casa de leis e não
olha pelo bem da nossa cidade. Finaliza dizendo também que não é incentivado por ninguém a
falar nesta tribuna e sim fala aquilo que esta dentro de seu coração, com todo respeito que
tem ao Presidente, ao Executivo e legislativo desta Casa.

Com a palavra o Vereador Maicon. Inicia dizendo que tem um grande respeito ao vereador
Edson Baianinho que ele é uma pessoa religiosa temente a Deus, mas buscou apoio em outro
vereador e como exemplo o vereador Miguel que foram buscar apoio do governador Beto
Richa e apresentar as necessidades do Município, Falou que votou contra o projeto de
aumento dos servidores da garagem, porque plano de carreira a pessoa não sustenta por seis
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meses com gratificação a sua família e sim durante toda sua carreira, por isso votou contra o
projeto. Segue dizendo quanto a questão da dengue este vereador e o Vereador Adriano e os
vereadores Erondi que fazem parte da Comissão de Saude farão um pedido de informações
solicitando para passar a comunidade. Finaliza dizendo que esteve na SEDU Secretaria de
Desenvolvimento Urbano para conseguir apoio nas questões maiores do nosso município,
parabeniza o Presidente pelo projeto ficha limpa onde todos os vereadores foram favoráveis,
diz que este projeto vem impor a moral,seriedade e transparência nesta Casa.
Com a palavra o vereador Miguel Scrobot. Saúda a todos os presentes e fala que ouviu nas
explicações pessoais uma questão do governo federal, estadual e municipal, resumindo tudo o
governo federal tem que fazer suas obrigações e não é esses deputados que vem no município
se encher do votos e não fazer nada. E os governos estaduais e municipais a mesma coisa.
Segue parabenizando mais uma vez a presidência desta Casa independência do legislativo que
junto com a comunidade vai começar a desenvolver o município na transparência e quando o
vereador Maicon falou realmente estiveram no Palácio Iguaçu, na pasta de Desenvolvimento
Urbano com o Deputado Ratinho Junior e vão reivindicar contrapartida para o município, e
esta certo o vereador Maicon porque ele representa a sigla PSDB e se outro representa outra
sigla e cita como exemplo PT, que corra atrás e traga melhorias, porque nós vamos fazer nosso
trabalho que é cobrar, diz que no município o dinheiro esta mal gerido, não tem saúde, tem
um complexo prisional
e não tem contrapartida, diz que poderiam ter uma fabrica de
manilha de graça no município, mas não representatividade política no município que seja qual
for a sigla partidária tem que correr atrás de melhoria para o município. Finaliza dizendo ao
Vereador Edson Baianinho que Deus é separado, que os vereadores estão aqui fazendo política
publica defendo os direitos do município e Deus é por esse mundão a fora, fala que os
piraquarenses ganharam de presente no talão de água um aumento, uma taxa abusiva por
isso devem rever o contrato com a SANEPAR e não trinta anos sem contrapartida para
Piraquara, onde o esgoto vai para o rio Irai, no Guarituba tem que ser bombeado pois não tem
canal extravasor .
Com a palavra o vereador Josimar Froes. Saúda a todos os presentes, cita o nome de algumas
pessoas presentes, seguidamente parabeniza as mulheres pelo dia da mulher, após manifesta
indignação porque Piraquara foi citada em segundo lugar como uma das cidades mais violenta
do Brasil, fala que junto com o órgão competente deverão tomar uma providência sobre esta
questão. Finaliza parabenizando o vereador Maicon que junto com esta Presidência e um
grupo de vereadores estiveram no Palácio Iguaçu e na sessão passada falaram da grande
união que esta casa deve ter indiferente de questões partidárias, que todos devem dar as
mãos e que o vice-prefeito que esta na presente sessão vai fazer um grande movimento junto
a Ministra Gleyci juntamente com o partido dos trabalhadores com o PDT do prefeito
Marquinhos em fim não olhando bandeira partidária e olhando o que os piraquarenses
merecem, respeito e que essa duplicação sai já.
Com a palavra o Vereador Gilmar Luis Cordeiro. Inicia parabenizando a todos pela sessão de
hoje, acha que foi uma sessão extremamente produtiva. Após agradece a presença dos
moradores do bairro Roça Nova, se desculpa por não ser comparecido na reunião que ocorreu
no sábado. Falou a algumas colegas professoras que estão presentes, que sabe que algumas
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professoras sofrem ingerências por ter relação com este vereador, principalmente sua esposa
mas se forem perseguidas levará a questão ao Ministério Público, seguidamente diz que este
ano teremos eleições municipais e que os vínculos com a Secretaria de Educação não sejam
interrompidos que sejam diretamente ligados aos munícipes. Segue parabenizando as
entidades que foram beneficiadas nas subvenções e principalmente aquelas que não estavam
na lista para serem beneficiadas e pede desculpa em nome do legislativo, solicitando as
Comissões que verifiquem o porque estas entidades não foram beneficiadas. Finaliza dizendo
que o legislativo vai passar todos os cargos publicando em diário impresso e que o prefeito
deveria fazer o mesmo, e cita como exemplo a lei da ficha limpa, não sabe se são setenta ou
oitenta cargos divulgados em diário eletrônico, então sugere ao prefeito que faça a divulgação
em jornal impresso para que a sociedade local tenha acesso a quem esta sendo nomeado
nesta cidade, para saber que não tem artimanhas políticas como sempre teve configurados
nesta cidade, agradece mais uma vez a todos.
Para constar, lavrei __________________________________________________ (Cibele
oliveira) a presente ata.

