CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 10º sessão ordinária, do 2º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, dia oito de
outubro do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da mesa executiva
e
sob
presidência do vereador Erondi Lopes, 1º secretário vereador Josimar Aparecido Knupp Froes
e na presença dos demais vereadores: Gilmar Luis Cordeiro, Adriano Cordeiro, Edson Manoel
dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter, José Eugênio Huller, José
José Machado, Maicon Figueiredo,
Miguel Scrobot e Sidnei Cesar Mamede. Verificada a existência de um quórum regimental com
a presença de onze vereadores membros da Casa, o senhor presidente, com as bênçãos de
Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma
forma do Regimento Interno. Após 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
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, ofícios, pedidos de
informação e correspondências
ências recebidas pela mesa que terão encaminhamento regimental. O
senhor presidente convida o vereador Adriano para a segunda secretaria. Inscritos os
vereadores a se pronunciar no grande expediente os quais; José Machado, José Eugenio,
Ernani Winter, Gilmar,
ar, Edson Baianinho, Adriano Cordeiro e Miguel Scrobot ficaram acordados
seis minutos para cada vereador; começa falando o vereador José Machado cumprimenta
todos agradece o Colégio Cidadão do Amanhã que trouxe um livro para cada vereador para ver
a qualidade
ade do Colégio Cidadão do Amanhã, agradece a Sumai Nogueira que é dentista e foi
voluntaria ajudando o Haiti e representou
rep
a cidade de Piraquara viajou tantos
tan
quilômetros
para ajudar uma cidade que foi devastada
d
pelo terremoto em 2010; o vereador Josimar pede
aparte e cita também a Igreja Quadrangular que enviou também para Haiti um grupo de 20
pessoas para ajudar na reconstrução daquele país e na semana passada a filha da Márcia que
foi candidata pelo PSC embarcou para o Haiti com o mesmo objetivo de ajudar;
ajuda o vereador
José Machado fala que esteve na saúde junto com o vereador Eugênio
Eug nio e que em 29 municípios
são liberadas 30% de consultas estão pedindo para subir para 50% o número
mero de consultas;
consultas o
vereador Baianinho pede aparte fala que essa casa de leis precisa cobrar mais porque vem
muito pouco para a saúde e o município dispõe de profissionais para marcar as consultas, mas
o estado não libera as consultas para o município; o vereador José Machado fala que quando
o computador funciona libera uma por dia e agradece.
agradece Com a palavra o vereador José
Jos Eugenio
cumprimenta todos fala que já esta com ofício pronto para mandar para a secretaria de saúde
do estado, Michel Caputo Neto onde vamos solicitar 50% desse tempo para que
qu possa marcar
mais consultas especializadas tem seis ou sete pessoas que estão marcando consultas, mas
não adianta o tempo é de trinta minutos para 29 municípios não chega dar um minuto para
cada município, fala que cobrou porque tem pessoas que fica no “facebook
facebook” deixando de
marcar uma consulta para salvar uma
uma vida isso é falta de respeito, a internet precisa ser mais
ágil é muito lenta isso precisa ser cobrado também, fala que os vereadores precisam fiscalizar
mais o patrolamento, diz que recebeu uma denuncia
denuncia de um bairro que tem maquina
trabalhando trancando as bocas de lobo não tem ninguém fiscalizando; o vereador Baianinho
pede para que cite o nome dessa pessoa que esta cuidando das maquinas, o vereador Jose
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Eugênio diz que todos conhecem, fala que a mais
mais de quinze dias pediu lombada no Araçatuba
os requerimentos que tem feito não esta adiantando nada a hora que acontecer um acidente
ninguém mais segura o vereador e agradece. Com a palavra o vereador Ernani Winter
cumprimenta todos fala que esteve num almoço
almoço de confraternização foi uma forma que a
igreja Quadrangular teve de arrecadar dinheiro, ontem saiu aqui do Brasil uma missão
humanitária para Haiti aqui de Piraquara duas pessoas estão nessa equipe Pastor Jose Roberto
e o Serginho da Igreja Quadrangular;
Quadrangu
o vereador Josimar pede aparte sugere a presidência
dessa casa de leis que desse o espaço para que relatassem esse trabalho porque assim
sensibilizaria mais pessoas para que tomem coragem para ir tão longe ajudar o seu próximo, o
vereador Ernani concorda
rda fala que do Brasil esta indo dezesseis pessoas de Piraquara são
duas, fala que dia sete de outubro fez um ano da eleição e nove meses de mandato onde
muitas vezes as pessoas criticam cobram, foi votado grandes projetos nessa casa de leis e
aprovado por unanimidade
imidade então cada vereador está fazendo seu papel e agradece. Com a
palavra o vereador Gilmar cumprimenta todos agradece a presença dos alunos do Colégio
Romário Martins e a presença dos assessores do Deputado Gilberto Ribeiro, fala que são nove
meses de projeto, muito trabalho o ficha limpa,
limpa a Casa
asa colocou em votação e foi aprovado por
unanimidade e representa a transparência dessa casa de leis, fala que esteve com o Gilberto
Ribeiro e o prefeito na semana passada ele ressaltou que até dezembro vai
vai ser entregue um
ônibus saúde pela secretaria de saúde para a cidade de Piraquara que vai ajudar a saúde dessa
cidade é um aspecto positivo, fala que foi sugerido à revitalização da Avenida Brasília com a
pavimentação asfaltica
ltica com calçadas na Vila Macedo
Macedo até a Vila Militar, disse que sugeriu
também a implantação de um parque linear na área do parque metropolitano que fica
localizada entre Avenida Brasília e Contorno Leste e o IAPE já sinalizou positivamente no
sentido de doar para o município então nos próximos
próximos meses o governo municipal com o
governo estadual vai receber essa área, o deputado enviou a sugestão de mais um bolsão de
retorno próximo a Rua Betonex para quem retorna de Curitiba no projeto de duplicação da
Rodovia, então acredita que as coisas estão andando e tem certeza que a população vai ser
atendida e agradece a todos. Com a palavra o vereador Edson Baianinho cumprimenta todos
e agradece a Deus por mais uma oportunidade que ele concedeu de estar aqui, fala que a
maior vitória
ria vai ser quando realizar os projetos para essa cidade que de encontro a esses
munícipes dessa cidade parabeniza os alunos que estão presentes prestigiando a fala de cada
vereador, fala que tem um cidadão nas
n redes sociais falando que o Prefeito
refeito está
est beneficiando
alguns vereadores,
readores, mérito tem para quem trabalha, agradece o prefeito Marquinhos e a
Secretaria de Saúde
aúde onde estão instalando uma farmácia central no Guarituba, tem alguns que
não sabem nem o que está falando e muito menos escrever no “facebook” falar que o Prefeito
está beneficiando alguns vereadores diz que não consegue entender,
entender é só trabalhar e alguém
vai enxergar seu trabalho não é por ai,
ai essa pessoa está equivocada, faça como tantas pessoas
fazem trabalha, como os vereadores que vão fiscalizar, deixa um recado
recado para esses “fuça-fuça”
no “facebook” que vai procurar o que fazer e agradece. Com a palavra o vereador Adriano
cumprimenta todos fala que sem duvidas esses nove meses foram muito importantes para o
município, fala que fez uma visita as casa da COAPAR na região do Guarituba e um pai de
família agradece pelas condições de vida que foi proporcionado a ele,
ele hoje ele tem uma casa
que tem qualidade de vida habitável, mas por outro lado ele precisa sustentar a família e nessa
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cidade não tem oportunidade,
rtunidade, quando discutimos a duplicação da Rodovia sem dúvidas
d
é
importantíssima porque o número
nú
de pessoas que vai e vem no horário de pico é um número
nú
muito elevado são pessoas que sai da nossa cidade para trabalhar fora por falta de
oportunidade isso faz parte do nosso compromisso precisa sentar com o prefeito e demais
autoridades envolvidas para cobrar um posicionamento do governo do Estado
stado e órgãos
órgão que
impedem a criação de geração de empregos no nosso município devido a um decreto
ambiental; o vereador
dor Baianinho pede aparte fala que as casas são muito pequenas mais é
gratificante para aquele pai que ganhou aquela casa e muitos ganhou até geladeira,
geladeira é
vergonhoso dizer, teve gente que vendeu a própria geladeira e agradece. O ver. Adriano
lembra que existe
ste a floresta metropolitana no nosso município que é do lado de quem vai para
São Paulo que também não esta sendo aproveitado,
aproveitado o ver. Gilmar pede aparte e fala que vale
ressaltar que quando foi acertar o concurso da Câmara sugeriu ao reitor que puxe um pólo
pó da
universidade para esse ponto e desenvolva fazendo um elo com Pinhais, Piraquara, São Jose e
Campina Grande, o ver. Adriano parabeniza o atleta Marcelo França que representa o
município nos eventos de MMA o vereador faz uma leitura do livro do Colégio Cidadão do
amanhã e agradece. Com a palavra o vereador Miguel Scrobot cumprimenta todos fala da
Doutora
outora Sumai Nogueira que é profissional de odontologia que foi fazer um trabalho
voluntario no Haiti pede ao presidente para resgatar esse pessoal todo que foi
f para Haiti e
fazer uma moção de aplausos é um trabalho humanitário gigantesco e precisa ser reconhecido
agradece o presidente em exercício Erondi Lopes e os vereadores que estavam presentes foi
uma grande discussão sobre o município de Piraquara que está intransitável as Ruas e esse
Legislativo vai sair com o pé na frente porque tem varias leis que passou pelo legislativo que
não são cumpridas a questão
estão do trem que trava o transito, o prefeito Marquinhos somar com
o Legislativo e a discussão começa por aqui por essa Casa junto com o comércio
comé
e a
comunidade, é uma vergonha o estacionamento em Piraquara, hoje tem estudante ouvindo os
vereadores falarem
m esse é o caminho do desenvolvimento da cidade é trazendo as escolas, os
professores, esse município está
est carente de político,, de deputado estadual, deputado federal e
de representatividade política,
política agradece o presidente em exercício que tem certeza vai estar
no meio de comunicação, a discussão vai estar aqui e vai ter uma grande audiência pública
p
isso
se chama legislador de verdade e agradece. Ordem do dia. Dando continuidade o 1º secretário
secretá
faz a chamada dos vereadores, constando a presença de todos com ausência justificada dos
vereadores Valmir Soares e Pastor Valdeci.
Valdeci Nesse momento passou-se
se a leitura das
publicações. O Senhor 1º secretário faz a leitura do processo 086/2013 projeto de lei 079/2013
o projeto está em discussão; o projeto está em votação;
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: Autoriza a Abertura de Credito Adicional
Suplementar no Orçamento--Programa Vigente, no valor
lor de R$ 2.070.000,00 (dois milhões e
setenta mil reais) e dá outras providencias. O Senhor 1º secretário faz a leitura do processo
079/2013 projeto de lei 074/2013 o projeto está em discussão; o projeto está em votação; o
senhor presidente pede que os vereadores
ve
favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem; o projeto está aprovado em primeira discussão, dispõe sobre: Implanta sentido
único de trafego nas ruas que especifica e da outras providencias. O Senhor 1º secretário faz
a leitura do processo 080/2013 projeto de lei 075/2013 o projeto está em discussão; os
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vereadores se manifestaram; 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 primeira discussão, dispõe sobre: da obrigatoriedade sobre o prazo máximo em
fila de espera de 30 (trinta) dias, para atendimento de consultas especializadas, geradas
pelas unidades de saúde no âmbito do município de Piraquara. O Senhor 1º secretário faz a
leitura do processo 091/2013 projeto de lei 084/2013 o projeto está em discussão; os
vereadores se manifestaram; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto
pro
está
aprovado em primeira discussão, Dispõe sobre: Concede o titulo de Cidadão Honorário do
Município de Piraquara ao Senhor Milton Moacir da Fontoura Gomes “Fontoura”.
“Fontoura Terminada
a ordem do dia passa as Explicações pessoais. Com a palavra vereador José
Jos Machado
agradece os vereadores que estiveram presentes no evento da saúde mental, parabeniza a
equipe da saúde que vieram representar a saúde mental, agradece a presença dos alunos do
Colégio Romário Martins e pede que venham mais vezes e tragam os companheiros
compa
juntos
para conhecer o trabalho de cada vereador dessa casa e agradece. O senhor presidente Erondi
Lopes pede para que o segundo secretário
secret
assuma a presidência enquanto o uso da tribuna,
tribuna
cumprimenta todos fala que esteve pela manhã na abertura do evento do Dia Mundial da
Saúde Mental
ental e se voltar atrás para pensar como que um doente de saúde mental era tratado
é lamentável, fala que assistiu uma reportagem em Barbacena Minas Gerais em um hospício
no período
eríodo de 20 anos morreram praticamente 60 mil pessoas que ali foram trancafiadas, não
existia o internamento, a pessoa que apresentasse qualquer tipo de distúrbio ou então que
incomodasse a sociedade era mandado para os hospícios muitas vezes pela própria família ou
por quem tinha poder aquisitivo,
aquisitivo historicamente quem tem dinheiro manda,
manda hoje as coisas
estão mudando mais eram os coronéis que mandavam, não só em Minas um grande exemplo
aqui em Piraquara que é o hospital São Roque, hospital que trata da Hanseníase
eníase essa doença
foi alvo de muito preconceito e ainda é no
no interior do Paraná vinha muitas pessoas com a
doença nos trens em vagões separados eram descarregadas e trancafiadas no hospital São
Roque dessa forma era tratada a saúde nesse país, hoje observa
observa grandes mudanças na saúde,
mas ainda não é o suficiente fala de cura da saúde mental, mas, é importante prevenir a
doença há 20 anos às pessoas eram tratadas com eletro choque varias pessoas morriam a
melhora é evidente mais precisa trabalhar para prevenir
prevenir este grande mau que afeta toda a
sociedade e agradece. Com a palavra vereador Josimar cumprimenta todos fala que o senhor
presidente Erondi foi muito feliz com suas palavras com relação a doenças e que esse número
n
de pessoas que morreram trancafiadas é muito lamentável, fala que teve uma pessoa de sua
família que ficou muitos anos internada em hospitais psiquiátricos,
psiquiátricos até no hospital San Julian
esteve, enfim passou por vários hospitais, a pessoa ficava internada por 60 ou 90 dias e depois
relatava o que era aquele lugar comida ruim, apanhava quando não tomava os remédios e o
tratamento com choque para neutralizar
neutralizar o paciente, graças a Deus o tratamento tem
melhorado o hospital San Julian é referencia em tratamento de saúde mental é uma honra ter
esse hospital aqui em Piraquara
iraquara hoje emprega 180 pessoas, agradece o Colégio cidadão do
amanhã que presenteou os vereadores com um livro e pede que os alunos do Colégio Romário
Martins falem os seus nomes que são eles; Edilaine, Suelen, Welinton,Luis Gustavo,Alexia e
Débora e agradece. Com a palavra vereador Ernani Winter agradece o prefeito Municipal
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Marquinhos e o Secretário
rio de Obras, existe uma equipe no bairro São Cristóvão fazendo obras
e fica feliz porque mais de 40% já foi concluído e esse trabalho vai se estender
estender para a Vila Fuck,
fala que seu amigo professor Iedo se
s encontra internado e pede a todos para fazer oração por
ele e agradece. Com a palavra vereador Baianinho agradece as pessoas que sempre vem
acompanhar a sessão nessa casa de leis, fala que foi o vereador
vereador mais votado dessa cidade, fala
que a cidade de Barbacena é uma cidade vizinha quando tinha sete anos de idade um tio seu
foi para lá e nunca mais voltou, mas é uma nova era quando viu aquele pessoal aqui que se
trata de saúde mental acredita que as autoridades não dão mais atenção a essas situações é
porque eles não têm nem um ente querido da família que passou por isso ou esta vivendo isso
muitas das vezes só fechamos nossa casa quando ela já foi roubada, político precisa ter
vergonha na cara não olhar
lhar só para ele precisa lutar para que a igualdade chegue a todos, fala
que acredita muito nesse prefeito e nos vereadores que estão lutando pela cidade agradece a
presença do vice-prefeito
prefeito Antunes e todos que estão presentes. Com a palavra vereador
Gilmar fala do comentário dos vereadores sobre o dia internacional da saúde mental e volta
alertar a todos do contexto com relação as APAES tramita no Congresso
ongresso um projeto que
pretendem cortar os recursos das APAES e transferir
transferir os alunos para as escolas públicas
pú
em
todo o país, as escolas não tem condições de receber esses alunos existe uma deficiência
muito grande em todo o país, é algo que todos os vereadores desse país tenham que se
mobilizar no sentido e ir a Brasília e pedir que isso não seja aprovado que as APAES tenham
sua autonomia, o vereador faz uma leitura de um pensamento do livro que o Colégio Cidadão
do Amanhã presenteou os vereadores, parabenizou o aluno João Vitor pelo pedido feito no
livro agradece a presença de todos. Com a palavra vereador Maicon cumprimenta todos
parabeniza o Secretário de Obras
O
junto ao Executivo Prefeito
ito Marquinhos pelas as obras, diz
que fica feliz pela discussão feita entre os vereadores da grande malha viária, a população tem
cobrado muito sobre o transito de Piraquara,
Piraquara, então fica muito feliz que a casa está tomando
providencias nesse assunto, fala aos vereadores que precisa trazer em audiência pública
p
as
grandes discussões como SANEPAR e transporte público,
p
fala da comissão que foi montada
para fiscalizar os serviços do hospital, parabeniza os alunos do colégio Romário Martins que
estão presentes,
ntes, parabeniza o vereador José Machado pelo projeto de cidadão honorário e o
Fontoura, parabeniza a Sumai que foi para o Haiti fazer trabalho voluntário
volunt rio e finaliza a fala
lendo um
m trecho do livro Cidadão do Amanhã. Com a palavra vereador Mamede cumprimenta
todos fala que a SENEPAR começou a rede de esgoto na Planta Guari onde o projeto estava
parado e ali foi feito um movimento com a comunidade e agora começou da Rua Augustinho
Xavier
vier se estendendo até a Rua Antonio de Paula dentro de 90 dias essa rede de esgoto estará
pronta, até julho do ano que vem será 20.000 metros de conclusão no Guarituba, agradece a
SANEPAR, o prefeito Marquinhos e a Secretaria de Obras,
bras, fala que no próximo dia 12 de
outubro dia das crianças vai ser promovida uma festa para as crianças no conjunto Madre
Tereza de Calcutá a partir das 13h00min convida os vereadores para estarem presentes fala
que está feliz com os projetos que estão
est sendo desenvolvidos no Município agradece a todos.
Com a palavra vereador Miguel fala que é muito gratificante receber os alunos do Romário
Martins é através desses alunos que pode ter mudanças em Piraquara pode ser um grande
começo, fala que o transporte coletivo de Piraquara é uma
uma vergonha, por isso vai ser feita a
CPI do transporte coletivo e precisa do apoio dos jovens com interesse na palavra Piraquara,
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que o empresário de o que o usuário do transporte coletivo merece, a CPI vai ser montada em
breve e vai ser feita uma grande audiência
a
pública
blica para ver de quem é o direito se é do
empresário ou do trabalhador e do Piraquarense, é uma vergonha qualquer bairro que for não
tem um ponto decente para uma pessoa que levanta cinco horas da manhã abaixo de chuva e
ainda tem gente que tem coragem de vir defender,
defender e falaram que não é capacidade da Casa de
vereador, isso é mentira qualquer discussão pública é do interesse público
público é de capacidade dos
vereadores sim por isso vai comunicar quando a CPI começa e quando vai ter audiência pública
pú
e agradece o presidente por colocar em discussão a malha viária que é muito importante e
pede para a presidência convidar o prefeito e agradece a todos. Não havendo 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.

