CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 7º sessão ordinária, do 2º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, dia dezessete de
setembro do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da mesa
m
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, José Eugênio Huller, José
Machado, Maicon Figueiredo Faria, 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, com as bênçãos de Deus,
Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma
do Regimento Interno. Após convidou o vereador Edson Baianinho 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
âmara 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. No PEQUENO EXPEDIENTE: O 1º secretário Professor Josimar Froes fez a leitura
dos requerimentos,
rimentos, ofícios, pedidos de informação e correspondências recebidas pela Mesa
que terão encaminhamento regimental. Moção de apoio a inclusão nos anais desta Casa a
APAE, Associação de Paiss e Amigos dos Excepcionais
xcepcionais de Piraquara, pelo relevante serviço
prestado
estado a comunidade Piraquarense, incluindo os anais desta casa. Inscritos os vereadores a
se pronunciar No grande expediente os quais; Pastor Valdeci, Gilmar, Ernani Winter, Rock,
Edson Baianinho, Miguel Scrobot, Eugênio
Eugê
Huller e Mamede; ficaram acordados cinco minutos
para cada vereador;; começa falando o vereador Pastor Valdeci cumprimenta todos e diz que
gostaria que todos os vereadores assinassem a moção de apoio e fala do trabalho realizado
pela APAE, agradece o vereador Rock que esteve ajudando uma criança,
cr
isso é louvável ajudar
uma criança que precisa de apoio;
apoio o vereador Rock pede aparte e agradece o vereador Pastor
Valdeci e fala que a família o procurou e o vereador conseguiu com um empresário do
município que fez uma doação, mas pediu que não fosse citado seu nome o vereador pede a
Deus que ilumine esse empresário e que ele continue prosperando e agradece;
agradece o vereador
Pastor Valdeci parabeniza o vereador Rock e o empresário e pede a todos que puderem ajudar
com doação de roupas e brinquedos para as crianças, fala do trabalho da Secretária de
Educação, senhora Loireci, e da possibilidade de um titulo de cidadão honorário para ela
porque esse título precisa vir para dentro da Casa, é importante valorizar alguém da casa e
agradece. Com a palavra o vereador Gilmar cumprimenta todos fala dos técnicos que vão
trabalhar no PRONATEC estarão dando início
in
aos cursos de curta duração oferecidos pelo
Governo Federal,
ederal, diz que fica feliz porque estão trazendo oportunidade aos jovens,
jovens fala que
precisa incentivarr os diretores,
diretores os gestores da cidade de Piraquara para que se unam para
trazer cursos profissionalizantes,
profissionalizante pós-técnicos para capacitar os jovens, o colégio Vila Macedo
possui um curso de informática com duração de quatro anos,
anos e já tem turma que se forma no
ano que vem. há necessidade de ampliar esses cursos na cidade, diz que concorda com o
vereador Pastor Valdeci em relação a APAE que precisa dar apoio,
apoio fala que precisa ficar atento
ao que está acontecendo em Brasília,
Brasília existe um movimento para não repassar
sar verbas para as
APAES e as crianças com necessidades especiais serem transferidas para as escolas públicas,
p
então os vereadores precisam ficar atentos e se unirem para não deixar que seja aprovado
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esse projeto e agradece. Com a palavra o vereador Ernani Winter cumprimenta todos fala que
esteve na cidade de Rio branco do Sul onde sediou o projeto Bom de Bola Parati Piraquara foi
representada pelos colégios estaduais João Batista e Vila Vicente Macedo diz que ficou feliz
por ser convidado pelas escolas para
para participar do evento, parabeniza toda a equipe que
esteve no churrasco com viola e a todos os participantes foi uma noite muito agradável,
convida os vereadores e comunidade presente para participar da final da Copa
opa Libertadores do
Crack que vai ser neste
te sábado dia vinte e um no ginásio do Paraná Clube, Piraquara vai
disputar a final com Pinhais, fala do patrolamento nas ruas que está terminando na Planta
Deodoro e na próxima semana entra na Vila Izabel e São Cristóvão para fazer o patrolamento e
agradece. Com a palavra o vereador Edson Baianinho cumprimenta todos agradece o prefeito
Marquinhos que vem desenvolvendo um ótimo trabalho nessa cidade agradece o senhor
Pedrosa e o Cleomar, fala que é importante qualificar os profissionais, mas onde vai colocar
para trabalhar esses profissionais,
profissionais essa Casa de Leis
eis precisa trabalhar com uma ação de atrair
empresa para essa cidade, tem um bem precioso aqui que é a água, são fornecidos 48% para
Curitiba em contrapartida os senhores deputados não tem mandado nada para essa cidade,
fala que o vereador Miguel sempre defendeu essa bandeira contra a SANEPAR, diz que falou
com o secretário de Cultura
ultura e Esporte, ele disse que vai tirar os parquinhos porque estão todos
enferrujados e as crianças podem se machucar faltou
faltou manutenção na gestão passada e
agradece. Com a palavra o vereador Miguel cumprimenta todos fala que a concessão da
SANEPAR está ai, a Câmara precisa se manifestar e chamar a comunidade para
p
fazer uma
passeata pública, a SANEPAR tirando a água e dizendo
dizend que Piraquara é uma cidade ambiental,
tem mais de 1116 de nascentes constatada 70% da água de Curitiba
Curitiba e região metropolitana é
daqui que vai, tentou um deputado retribuir alguma coisa o deputado Nelson Justos,
Justo mas o
discurso naufragou, está na hora de se
se unir chamar a população o Prefeito e pedir
contrapartida, quando um morador vai pedir por um esgoto é muito caro até parece que não
pegam água daqui eles tiram daqui em torno de 16 milhões de reais/mês de renda bruta;
bruta o
vereador Baianinho pede aparte e diz
diz que sua preocupação é se esse contrato já venceu e o
legislativo e executivo não chama a SANEPAR para a renovação desse contrato e de que forma;
forma
o ver. Miguel diz que é uma guerra muito grande se a população os vereadores e prefeito não
se unirem nunca vai ter contrapartida,
contrapartida fica só no discurso, falaram que o esgoto do Guarituba
não tem como tirar a não ser bombeado e é alto custo a SANEPAR não investe, o esgoto
continua no Guarituba, fala que essa discussão é muito importante e agradece. Com a palavra
o vereador Eugenio cumprimenta todos parabeniza o Cleomar e a Elza pelo trabalho, fala que
fez os requerimentos do Guarituba porque esta em péssimo estado é difícil fazer todos os
bairros, mas as maquinas estão trabalhando e acredita que na seqüência vai fazer o Araçatuba,
Araçatuba
o vereador Baianinho pede aparte e agradece o vereador Eugenio pela preocupação de ajudar
no Guarituba tem dois vereadores que mora naquela região onde que tem a metade da
população de Piraquara e agradece o ver. José Eugênio diz que pensa
sa desta forma não é
vereador de seu bairro
o é de Piraquara inteiro e os vereadores têm feito requerimentos por
todos os bairros e tem responsabilidade
resp
pela cidade toda e agradece. Com a palavra o
vereador Mamede. Cumprimenta todos fala que tem duas empresass que é a SANEPAR e
COPEL que não atende os munícipes, fala que estão tendo dificuldades com os postes no meio
da Rua no Guarituba e a COPEL não se manifesta, diz que tem liberado sistema de esgoto as
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extensões de rede são mais de 20.000m²
20
no bairro do Guarituba,
rituba, mas a SANEPAR não faz
questão de ver esse projeto junto ao PAC e ainda quer cobrar taxa para fazer extensão de
rede; o ver. Miguel pede aparte e fala que não o metro quadrado é o metro linear;
linear o ver.
Mamede diz que precisa cobrar da SANEPAR esse contrato
contrato vai fazer um ano que os vereadores
estão discutindo, parecia tão fácil, mas até agora nada, precisa se mobilizar e os
o vereadores
precisam ser respeitados nessa casa de leis, parece que não respeitam vereadores na cidade
de Piraquara diz que fica triste porque tem aparecido no Facebook
acebook um cidadão que tem
t
atacado os vereadores constantemente chamando de “verecas”; o ver. Josimar pede aparte e
pergunta se tem o nome do cidadão;
cidadão o ver. Mamede diz que não tem e pede aos vereadores
para darem as mãos em relação às duas empresas e se tem solução e agradece. Com a palavra
o vereador Rock cumprimenta todos fala que foram chamados de “verecas”, “patetas” e
também vendidos diz que já está
est encaminhando via extrajudicial, faz uma sugestão ao
Presidente para convocar
vocar esse moço,
moço é um ex-canditado
canditado que fez 60 votos aproximados;
aproximados o
presidente em exercício Erondi Lopes fala que a Casa está aberta se ele quiser vir aqui e se
explicar; o ver. Baianinho pede aparte e fala que um cidadão desse não tem dignidade de por
os pés nessa Casa
asa muito menos falar nessa tribuna e agradece;
agradece o ver. Rock diz que concorda,
mas deve estar procurando algum tipo de espaço não é dessa forma que se conquista, fala da
PEC (proposta de emenda constitucional) foi aprovada pela Assembléia Legislativa
L
onde o
deputado Nelson Justos disponibilizou através de
de um pedido do Gabão a PEC dos Mananciais
M
foi oportunizado o repasse próximo de 17 milhões/ano isso resolveria grande problema da
cidade, porém o governo engavetou;
engavetou o ver. Miguel pede aparte e fala que esse cidadão que
chamou de patetas ou “verecas
recas” não se preocupa muito porque vai levar uns 30 anos para
ganhar eleição e não tem que dar palavra para ele, não merece, precisa acionar a justiça,
quanto a PEC dos Mananciais,
ananciais, fala que sabe que o Nelson Justos fez a correria, mas está
engavetado cabe a todos os vereadores falar com o Prefeito
refeito e arrancar da gaveta e pedir ajuda
ao Nelson Justos; o ver. Rock diz que é uma lei que não está sendo cumprida cabe aos
vereadores e o prefeito se organizar é hora de
de municipalizar essa questão e agradece. Ordem
do dia. Dando continuidade o 1º secretário
secretário faz a chamada dos vereadores, constando a
presença de todos com ausência justificada do vereador Adriano.
Adriano Nesse momento passou-se
passou a
leitura das publicações. O Senhor 1º secretário
io faz a leitura do processo 073/2013 projeto de
lei 068/2013 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
o em segunda discussão; Dispõe sobre: proíbe a utilização de telefone
celular ou equipamento similar no interior dos estabelecimentos bancários e instituições
assemelhadas e dá outras providencias. Terminada a ordem do dia passa as Explicações
pessoais. Com a palavra vereador José Machado fala que essa lei precisa ser cumprida se não
tem condições
dições de cumprir não monte comércio
comércio dentro de Piraquara, com relação a PEC diz
que o Nelson Justos é o único deputado que está
est batalhando por Piraquara, fala
fa que quem
chamou os vereadores de “verecas” é um elemento que não tem vergonha de criticar os
vereadores, sai candidato tira 50 votos e ainda critica os vereadores,
vereadores ele é um covarde e pode
ter gente por trás dele, diz que precisa de uma travessia elevada da Santa Maria para o Bela
Vista, parabeniza a secretária
ria de Saúde, Maristela e o prefeito Marquinhos pela saúde no
município a população veio no gabinete do vereador parabenizar a saúde, fala que precisa
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montar uma ONG para castrar os cachorros,
cachorros são muitos animais nas ruas,
uas, parabeniza o
vereador Pastor Valdeci pela moção de apoio a APAE e pede para quem não conhece a APAE
que vá conhecer o trabalho deles e agradece. Com a palavra vereador Josimar agradece pela
presença de todos que essa sessão foi de grande
gran valia foi discutido assuntos
ntos relevantes para
Piraquara e o deputado Nelson Justos fez o mais difícil que é aprovar o projeto da PEC agora
cabe colocar a lei em ação e fazer com que o município receba,
receba são 17 milhões,
milhões é muito
dinheiro e isso ajudaria muito
to o município, fala sobre o secretário
secret rio tirar o resto que sobra dos
parquinhos isso é preocupante,
preocupante a Câmara precisa acompanhar porque é importante que as
crianças tenham onde brincar, pede que a presidência faça um convite ao
ao deputado Nelson
justos para contar que o município tem esse direito de receber 17 milhões por ano da PEC
mas não está recebendo, é mais uma lei que não está sendo cumprida agradece a presença de
todos. Com a palavra vereador Erondi Lopes fala do PRONATEC que é um projeto do governo
federal para qualificar os jovens, fala que o que precisa para Piraquara é um campus do
instituto federal ou uma extensão assim poderia oferecer uma quantidade ainda maior de
cursos e um preço mais acessível,
acessível fala
la da PEC das águas parabeniza o deputado Nelson justos
que tem feito um grande trabalho só a PEC que ele fez para Piraquara já justifica o mandato só
precisa que o governo cumpra essa lei e pague esses 17 milhões/ano para Piraquara, o prefeito
de Piraquaraa precisa entrar na justiça contra o governo do estado para que ele repasse esse
dinheiro, fala que o governo está
est colocando algumas ações a venda da SANEPAR e se isso
acontecer ai sim piora as coisas já esta na hora do governo olhar para Piraquara com carinho
car
e
agradece. Com a palavra vereador Pastor Valdeci fala do trabalho dos secretários que eles
estão acarretados de serviços e os requerimentos precisa ser feito uma hora ou outra vai
acontecer, fala que os vereadores não são respeitados,
respeitados que esse indivíduo
duo que ataca os
vereadores nas redes sociais o nome dele deve ser frustrado e para estar aqui precisa ter
dignidade, diz que ouviu uma conversa que esse contrato da SANEPAR não veio ainda porque
estuda-se uma outra possibilidade talvez pode ser em função disso, fala que tem visitado
Guarituba e as pessoas perguntam,
pergunta e ele não tem resposta em relação ao areal e a pedreira
por isso fez o pedido formalmente assim pode tirar cópia
cópia e passar para as pessoas para
entender melhor o contrato e agradece. Com a palavra
vra vereador Baianinho fala para o
cidadão que chamou os vereadores de “verecas” o significado “V
V de valente, E de herói, R de
radical, C de cara limpa e A aceitado pela população de Piraquara”,
Piraquara diz que gostaria que o
individuo estivesse presente para entender
entender o significado de “Verecas” e deixa um “abraço de
leão” para esse cidadão, diz que foi buscar junto com uma ONG para que elaborasse um
projeto de castração para os cães de Piraquara e agradece a presença de todos. Com a palavra
vereador Ernani Winter fala das canchas implantadas que não teve a manutenção devida, a
prefeitura vai fazer a manutenção e iluminação dessas canchas é um projeto muito importante
para a população,
opulação, convida todos para a última
última etapa do pedalando e conhecendo Piraquara
será percorrido
rido o trajeto entre Piraquara um e dois, com relação a SANEPAR falou que na
Planta Araçatuba havia casa alagada e não era por causa de chuva era esgoto dentro da casa a
família ligou para a SANEPAR as 16:00hs e até as 20:00 hs ninguém teria dado satisfação
satisfaç para
aquela família, isso não pode acontecer é um descaso e agradece. Com a palavra vereador
Gilmar fala que gostaria de deixar
d
uma sugestão ao presidente e vereadores para que façam
juntos uma cartilha com todas as leis aprovadas isso seria de grande valia
valia para está cidade
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porque além dos vereadores estarem fiscalizando estariam distribuindo a responsabilidade
com os munícipes, existem inúmeras leis e há necessidade da fiscalização e com relação ao
PRONATEC deixa a sugestão para o município comece a discutir
discutir a questão do sistema SENAI e
SENAC precisa trazer para a cidade agradece a todos e diz que precisa se deslocar
desl
até o
restaurante onde está sua família onde sua sobrinha se forma em direito. Com a palavra
vereador Rock agradece a presença de todos parabeniza o vereador Gilmar pelo projeto
determinando prazo pelas consultas especializadas, fala que tem um amigo que está
est com
dificuldades financeiras e tem um filho que está
est com convulsão e não sabe as causas, precisa
de alguns exames, Piraquara não tem possibilidade de oferecer os exames e tem alguns
servidores comissionados que estão se achando o “último gás da coca” o vereador disse que
vai se aprofundar melhor no assunto e trará o nome dessa pessoa,, fala que esteve no CMEI Ari
Beraldinho e realmente tem vazamentos no telhado às calhas estão entupidas e está
escorrendo pelas as paredes, fala que solicitou uma reforma geral na cancha da Vila Macedo
ela só tem iluminação de um lado e o secretário
secret
verificará e na medida do possível corrigirá e
agradece a todos. Com a palavra vereador Eugênio
Eugê
fala que na sessão anterior o presidente
havia solicitado para encaminhar para o prefeito um ofício
of cio para ele tomar providencias a
respeito da SANEPAR disse que foi informado pelo Sr. Mazepa que foi liberado 11500m² de
saneamento básico,, mas tem um custo, falo ao vereador Rock que também está investigando
essa pessoa da saúde, fala que o horário dos bancos é uma vergonha diz que ficou uma hora e
meia na fila tanto no banco do Brasil como na Caixa por isso a idéia do vereador
vere
Gilmar de
fazer a cartilha vai por em pratica às leis não cumpridas, fala que o bairro do Araçatuba
A
tem
uma cancha que está aos pedaços é uma
um vergonha, diz que já falou com o secretário
secret
de
Esportes, mas até agora não teve solução nenhuma, pediu que fosse
fosse feito a roçada e
iluminação já foi feito, mas precisa de reforma na cancha e no parquinho e fala que se for para
malhar secretário
rio que não faz,
faz vai malhar não foi eleito por secretário,
rio, fala que vai fazer um
pedido
ido de informação para o secretário
secretá
o porquê
quê ele não toma as medidas certa que os
vereadores pedem e não é só no Araçatuba tem vários outros bairros assim, fala do brilhante
trabalho que aquelas pessoas estão fazendo lá na Panpuchi e agradece. O senhor presidente
lembra que a secretária
ria de esporte
esport dispõe de recurso e pede para o vereador Eugênio
Eugê
fazer
sim um pedido de informação. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou
a sessão encerrada convocando outra para a próxima terça-feira
terça feira em horário regimental. Para
constar lavrei__________________
_____________________________________ (Ivanilda Tupech) a presente ata.

