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Ata da 5ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
realizada dia dezenove do mês de março do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com
presença da mesa executiva sob presidência do vereador Gilmar Luis Cordeiro, 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 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 treze vereadores
membros da Casa, o senhor presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão,
convocada na forma do Regimento Interno. A pós convidou o vereador Mamede 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 e no site para conhecimento dos vereadores. A ata
está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem aprovado. 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. GRANDE EXPEDIENTE: Inscritos vereadores a se
pronunciar no grande expediente os quais: Erondi Lopes, Edson Manoel dos Santos, Maicon
Figueiredo, Gilmar Cordeiro, Miguel Scrobot e Josimar Froes ficaram acordados 7 minutos para
cada vereador. O vereador Erondi Lopes iniciou cumprimentando a todos, justificou sua
ausência na ultima sessão devido a um acidente com sua irmã e falou de seu partido o PT e
que todos se lembram como foi o final do governo do PSDB, quando a economia encolhia, o
emprego diminuía e a pobreza aumentava, era a época de desesperança e baixa estima das
famílias durante 500 anos o Brasil ficou olhando para os EUA e Europa eram meros
espectadores hoje conquistam espaço, falou do bolsa família que tirou da miséria 28 milhões
de Brasileiros 40 milhões ascenderam as classes C e D, hoje muitos Brasileiros pobres já estão
comendo melhor porque ganham mais e tem alimento mais barato no mercado, podem
construir porque o PT baixou impostos e o material de construção diminuiu seus preços ,
falou da divida externa do pais que chegava a 210 bilhões de dólares, o Brasil passou de
devedor a credor deu os parabéns a Dilma Houssef, a Gleise e ao deputado federal Ângelo
que esta presente na cidade mensalmente, o vereador Josimar pergunta quais as ações do
deputado Ângelo em Piraquara. Finaliza comentando sobre as ações da educação e diz nas
próximas sessões fala das outras áreas de ações do deputado fala da liberação de 24 cozinhas
para as escolas do CMEIS no valor de 384,199.68 centavos e parabeniza a professora Loireci
pelas conquistas, fala também dos ônibus para transporte escolar e mais dois CMEIS que esta
sendo construído e parabeniza todos os professores e agradece a todos. O vereador Edson
Manoel dos Santos agradece a Deus pela oportunidade de estar presente agradece a
professora Loireci. Diz que tem muito respeito pela cidade relata que não tem nada pra
esconder, fala sobre o desentendimento entre ele e o Vereador Gilmar na ultima sexta-feira
talvez por um pequeno descuido, diz por estratégica politica escolheram o professor Gilmar
para ser o presidente desta casa. Diz de alguém ter escrito que os vereadores Edson, Valdeci,
Eugenio e Josimar invadiram a sala do presidente e quebrou tudo. O vereador Edson pede que
o vereador Gilmar se manifeste, ele diz nada foi quebrado na minha sala porem eu fui
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ameaçado por vossa senhoria pelo ato de ter exonerado a pessoa que o senhor indicou que
ficou alterado, seus assessores disseram que não saiam da sala da presidência enquanto o
presidente não chegasse, Edson disse que foi ele que pediu para o assessor ficar lá, finalizou
dizendo que o vereador Edson não tem a esconder dessa cidade e agradeceu. O vereador
Maicon deu boa noite a todos e disse que quando relatou ao governo federal não disse em
questão do Brasil e sim questão maior do município falou da existência do projeto PAC que
esta parada, verbas extremamente altas. Disse que em 124 anos de existência do município
nunca foi pedido reivindicações de rodovias, da saúde e outros bens maiores. O vereador
Miguel concluiu que foi pedido sim que foi feito baixo assinado para a duplicação da rodovia
que fizeram uma casca de ovo e sumiu com a verba, que tinha três vereadores de Piraquara
cobrando a duplicação e que hoje o governo Beto Richa tem a oportunidade de fazer
agradeceu. Maicon disse que o governo estadual nunca se teve escândalo de desvio e verbas
fez um relato do governo pela segurança do município que hoje tem um dos maiores
batalhões nessa cidade, disse que deve explicações ao povo que é digno dos 866 votos
agradeceu. O vereador Gilmar Cordeiro cumprimenta a todos disse que nunca foi contra os
educadores porem o papel é fiscalizar a cidade, esteve em reunião esta semana na Vila Militar
e moradores questionam da imobiliária Imobisul que vende terreno em cima da venda de
outros lotes que já aconteceram, pede para o vereador Rock que representa a região para
trabalhar de forma conjunta nesta casa, pede a presença dos representantes da Imobisul para
que possa questionar a venda legal dos lotes e que esta chegando ações de despejo para
alguns moradores, esteve também junto com vice-prefeito e representantes da prefeitura na
associação nova esperança verificou ruas danificadas pouco aceso para moradores do
Guarituba, foi comentado que existe recursos do PAC porem foram utilizada na sua totalidade,
pede ao secretario de obras juntamente ao prefeito que verifique essa questão para amenizar
o sofrimento daqueles moradores do Guarituba fala da caminhada com a população junto
com o prefeito, fala também do CNPJ da casa que antes era filial e hoje tem identidade
própria, essa semana foi focalizada com a universidade federal o concurso que abrira inscrição
no final deste mês ou começo do mês que vem .E que vai trabalhar junto com a câmara de
pinhais porque eles também tem interesse em fazer um concurso idêntico na região de
pinhais também com a supervisão da universidade federal falou da associação rural de
moradores de roça nova que pediu que fizesse o protocolando com relação ao beneficiamento
do erva mate o comodato do terreno publico que tem na região para que a associação tem seu
reconhecimento legal pediu para o vereador Baianinho ficar tranquilo que não fez o boletim
de policia que seta satisfeito com a mudança que fez na assessoria nada contra mas achou
necessária a mudança e agradeceu . O vereador Miguel Scrobot cumprimenta a todos dizendo
que defende a população e que o Estado do Paraná ele envia para a maquina publica do
governo federal é o quinto estado em mandar arrecadação publica ao governo federal e que
não vale a pena defender muito o governo federal diz que Piraquara precisa de pelo menos de
duas escolas profissionalizante com tempo integral para tirar crianças das drogas e das ruas e
pede para os vereadores da base do governo federal do PT fazer um projeto para trazer
recursos sólidos para Piraquara fala também que o governo Requião vinha andar a cavalo com
o Gabão e nada fez além de superfaturar o transporte escolar ,diz que ele outros vereadores
fez onze mil assinaturas para a segurança publica diz que Piraquara esta soterrada e que
precisa fiscalizar repasse para a saúde e pede para o conselho da saúde que traga a publico,
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disse que tem vereador dizendo para morador do bairro Araçatuba se afastar do Miguel
porque não vai chegar a lugar nenhum e diz que o vereador não sabe o que é ser legislador. O
vereador Josimar começa falando da educação da responsabilidade de ensinar cada criança e
diz que educação não tem preço, pede respeito no trabalho da secretaria de educação, que as
escolas já têm merenda de qualidade Loireci trabalho eficaz e transparência no uso das verbas
publica incomoda muita gente. Vereador parabeniza todos os professores e diz sobre o fato
que aconteceu na câmara de não participado e ter saído no jornal parabeniza o trabalho do Sr.
Rodines que este presente na sessão e pede para tomar cuidado com suas fontes porque cita
que invasão do gabinete da presidência o vereador Baianinho também diz que gostaria de
entender esta fonte vereador Josimar diz que não estava presente na câmara e que o vereador
Eugenio também não se encontrava o vereador Gilmar se manifesta dizendo que quem tentou
o agredir foi o vereador Baianinho, então Josimar pede ao Sr. presidente que tome as devidas
providencias com relação ao órgão de imprensa e seu responsável e agradece. O presidente
passa a palavra ao morador Claudio Augusto Domacoski que reside na Rua recanto da
Cantareira e tem cinco minutos para falar inicia com boa noite a todos e reclama que não tem
um CEP na rua e não conseguem receber correspondências em suas casas e que por isso
pagam juros e diz, será que é pedir muito senhores vereadores e agradece. Dando
continuidade o 1º secretario a chamada dos vereadores, constando a presença de todos. Não
constam Processos em pauta na ordem do dia. Explicações pessoais - Com a palavra vereador
Erondi Lopes cumprimenta a todos e diz que quando defendeu sigla partidária não mentiu em
nada falou de convênios firmados com governo federal e diz que acredita na duplicação da
rodovia e torce para que aconteça, também verbas do governo chegam ao município se não e
repassada é o município e câmara que tem que fiscalizar, que o governo não mostrou porque
veio pede uma ação do governo dos últimos dois anos em Piraquara e agradece.Com a palavra
vereador Jose Machado cumprimenta a todos agradece o governador Beto Richa pela a
segurança em Piraquara, fala da dificuldade no seu bairro de muro caindo e do barro pede ao
presidente pela a presencia de um secretario da ALL para dar uma explicação porque não
estão dando atenção a população de Piraquara, parabeniza os professores e a secretária de
educação Loireci pelo trabalho realizado e que pode contar com o vereador José Machado que
esta junto com os professores e disse boa noite a todos.Com a palavra o vereador Ernani
Winter cumprimenta a todos, elogia o trabalho da professora Loireci e que sempre terá seu
respeito e admiração bem como todos os funcionários da secretaria municipal de Piraquara.
Cita também que juntamente com o vereador Pastor Valdeci visitando algumas escolas
municipais e agradece a todos os professores pelo o carinho e o respeito que tiveram com os
vereadores leu a matéria do jornal da tribuna dos mananciais, a coluna do Rock a copa Winter
de futsal a famosa copa esta em sua 7º edição agradece o vereador Rock pelas as palavras
disse ter muita admiração por ele e deseja boa noite a todos. Com a palavra o vereador
Mamede cumprimenta a todos e disse que tem uma grande admiração pela professora Loireci
que acompanhado seu trabalho e que muito respeito que esta aqui para ajuda-la e defende-la
se precisar, agradece à presença do pessoal da igreja São Paulo Apostolo e que a Rua Jose
Geraldo Ribeiro vai ser arrumada. E demais ruas próximas também dentro de trinta dias,
parabeniza o governador Beto Richa que investiu na segurança desse município que as viaturas
ficam 24 horas que só no ultimo fim de semana a policia fez 33 prisões 11 flagrantes. Mas
ressaltou que precisa cobrar do governo a policia civil que esta sucateada e que precisa dar
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assistência. Fala do projeto da secretaria antidrogas que precisa da colaboração dos
vereadores, que é para cuidar dos drogados e de suas famílias também e pede novamente a
ajuda de todos, agradece. Com a palavra Pastor Valdeci fala da dificuldade enfrentada pelos
professores diz que tem que muito jogo de cintura, e que o salario e muito baixo e os
professores são pessoas iluminadas que ali esta o futuro do país, e que pode com o vereador
Pastor Valdeci que esta para ajudar. Os professores não precisam agradecer pela a votação do
piso salarial e uma lei federal todos teria que votar, parabeniza o vereador Mamede pela
iniciativa e que é isso que devem fazer buscar não interessa de onde venha o governo devem
isso à população e que ele é parceiro nesses projetos e outros esta sempre a disposição, pede
ao presidente um voto de louvor pelos conselheiros de cidade que não valorizados pelo
trabalho, muitas vezes são descriminados e merecem condições melhores de trabalho e
encerra dizendo deus abençoe a todos. Com a palavra vereador Gilmar inicia dizendo que
esteve no Palácio Iguaçu com os vereadores rock, Maicon, Miguel, Mamede, Jose Machado e
Adriano falando com o governador no sentido da renovação do contrato da Sanepar na cidade
de Piraquara, diz que precisa de audiências publicas para ouvir da população o que eles
querem da Sanepar precisa fazer contrato de 20 ou 30 anos mas que não traga prejuízo e sim
beneficio, fala da melhoria na segurança da cidade e que precisa rever a policia civil que o
governo já esta fazendo isso. Fala também da entrega das casas no Guarituba, da duplicação
da rodovia, da implantação de duas escolas estaduais uma no Guarituba e outra na planta
Deodoro, que é dever dos vereadores cobrar de através das prestações de contas, porem
analisando algumas que estão nos cofres dessa casa ate 2010,existem inúmeros pareceres do
tribunal de contas reprovando as contas dessa cidade os vereadores precisam analisar e se
analisar de forma erronia vai ao ministério publico. E encerra com boa noite a todos. Com a
palavra o vereador Maicon começa parabenizando o presidente pelo CNPJ da casa, fala que
tem muito respeito pelo vereador Mamede e que apoia o projeto antidrogas, parabeniza a
secretaria de educação Loireci e que já foi sua professora e que faz parte de sua educação.
Disse que faz parte de uma comissão de educação onde o Adriano e presidente, Maicon
relator e o Erondi e membro e que tem orgulho de discutir as questões da educação e da
saúde de Piraquara, diz que a segurança da cidade é uma providencia muito importante que o
governo tomou, e que vai tomar providencia maior sobre o CEP da rua do morador Claudio e
se encerra parabenizando todo povo piraquarense e pede que sejam mais participativos e
disse muito obrigado a todos. Com a palavra vereador Rock cumprimenta a todos, aos
familiares, amigos, servidores de Piraquara e a secretaria de educação Loireci que esta entre as
100 melhores do país e questiona sobre o protocolo para falar na tribuna e não foi acatado e
disse que não consegue entender por que da negação, fala da Imobisul que estará sempre
juntos defendendo a minoria e se encerra dizendo que dificuldade para falar devido a uma
brutalidade que ocorreu na festa do carneiro, mas que já é fato passado e que ele esta bem e
pede pela organização no transito na próxima festa e pede que Deus ilumine a todos. Com a
palavra o vereador Josimar Froes começou fazendo um pedido para o presidente que seja
concedido o uso da tribuna para a secretária de educação Loireci. Fala também da ALL
empresa privatizada que no bairro jardim Bela Vista alaga por não ter escoamento da agua
ALL só precisa colocar algumas manilhas para resolver o problema, diz que a empresa só
explora que poderia construir uma trincheira onde para todo transito devido o cruzamento da
linha férrea dentro da cidade, pede o apoio do presidente e de todos os vereadores para
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convocar os diretores da ALL para cobrar respeito com Piraquara. Que esta junto com
vereador Mamede no projeto antidrogas que precisa tirar os jovens desse mal e agradece a
todos. Com a palavra o vereador Miguel Scrobot fala que escola não foi construída em oito
anos do governo Requião por incompetência do executivo estadual e municipal que foi feito
reivindicação, e diz que o vereador Erondi estava à frente da secretaria de urbanismo do
prefeito passado, Piraquara tem um transito intrafegável de veículos na Avenida Getúlio
Vargas que as placas de sinalização são uma desgraça que dá suporte para policia multar, ele
fala sobre o projeto antidrogas do vereador Mamede diz que abraçar um drogado não adianta
porque às vezes nem a família aguenta mais, que o governo federal precisa fazer escolas
profissionalizantes para tirar os jovens da rua. Foi denunciar em Brasília que saquearam o
PRONAF pessoas mais pobres não conseguiram pegar esse programa e empresários da alta
sociedade pegaram diz que não pode culpar todos porque tem pessoas boas no PT. Falou do
estacionamento da festa do carneiro que não deu problemas só com o Rock vai ser com todo
mundo toda hora pode ser que o prefeito Marquinhos agora com o governo consiga resolver,
quanto à duplicação da rodovia não era só vereadores que estavam cobrando o Rotary Club
também. E que hoje tem 29 milhões de divida o prefeito Marquinhos disse que é culpa dos
vereadores, solicita que presidente que coloque no papel faça pedido de informações copia de
informações cheques e ai vai ver onde vai dar choro e concluiu que acha que o presidente a
tribuna para secretaria de educação outro dia parabeniza a secretaria Loireci e também ao
presidente Gilmar e agradece. Com a palavra Edson Manoel dos Santos começa falando sobre
a ameaça ao senhor presidente diz não ter ameaçado foi uma palavra mal colocada o
ministério publico pediu a esta casa de leis para que a secretaria de saúde se manifestasse
sobre uma portaria que nem existe que não foi lido este oficio, mas será na próxima e diz para
o vereador Maicon e os demais que a secretária de saúde era irmã do Gabão, mas fez um
grande trabalho no município e sobre a segurança o Gabão pode ter sido um péssimo prefeito,
mas a segurança que tem em Piraquara foi através dele e disse que esta junto com o vereador
Mamede no projeto antidrogas diz que não vai ser fácil acabar com as drogas porque a maior
droga que existe é os políticos e pede perdão ao senhor presidente pelas as palavras que o
direcionou e retira a frase de presidente meia-tigela, mas que ninguém monta em suas costas
e bate em suas orelhas dizendo que é cavalo quer respeitar e ser respeitado, “aquele que
gostar de mim amem aquele que não gostar me deixe gostar de você” e agradece. Com a
palavra o vereador Adriano cumprimenta a todos e disse de teve prazer de trabalhar com a
professora Loireci quando foi secretario que fez um trabalho correto e transparente com sua
equipe falou do contrato da Sanepar que vence em precisa assinar até julho pede para todos
se reuniram para discutir. Parabeniza pela iniciativa o vereador Mamede diz que é favorável e
esta junto no projeto antidrogas. Falou ao vereador Baianinho que não precisa pedir desculpas
que mora no seu coração, e que fica feliz com os vereadores que estão ao lado da população.
O vereador Miguel falou da contribuição dos presídios na sessão anterior que ate o momento
não existiu nessa cidade, que são mais ou menos 3000 alqueres de área ocupada pela a
população carcerária de Piraquara, pede para o presidente e demais vereadores formar
comissão e pedir providencia ao governador do estado em relação a esta situação. E reclamou
do estacionamento da festa do carneiro disse que o vereador Rock tem razão, deseja uma boa
semana a todos. Encerrada as explicações pessoais e não havendo mais nada a tratar, o Sr.
Presidente declarou a sessão encerrada.
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Para constar, lavrei __________________________________________________ (Ivanilda
Tupech) a presente ata.

