CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 11ºº sessão ordinária, do 2º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquara,
Piraquara, Estado do Paraná,
dia quinze de outubro do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da
mesa executiva sob presidência do vereador Erondi Lopes, 1º secretário vereador
Josimar Aparecido Knupp Froes e 2° secretário
rio Pastor Valdeci de Andrade e na
presença dos demais vereadores:
vereado
Edson Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani
Winter, José Eugênio Huller, José Machado, Maicon
Maicon Figueiredo, Miguel Scrobot, Sidnei
Cesar Mamede e Valmir soares “Rock”.
“Rock”. Verificada a existência de um quórum
regimental com a presença de onze vereadores membros
membros da Casa, o senhor
presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do
Regimento Interno. Após convidou o vereador Pastor Valdeci para fazer a leitura de
uma passagem bíblica, que assim o fez. O senhor presidente fala que
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
ios que se levantem, a ata está aprovada. No PEQUENO EXPEDIENTE: O 1º
secretário
cretário 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 Daniel Dos Santos que ocorreu
no dia 14 de outubro de 2013. Votos de pesar do senhor professor Iedo Nespolo que
ocorreu no dia 13 de outubro de 2013. O grande expediente foi destinado para
homenagens ao dia dos professores, o senhor presidente solicitou que o 1º Secretário
Secret
fizesse a leitura da Lei 591/2002 que Institui a obrigatoriedade da Homenagem aos
Professores em Sessão Solene, na Câmara Municipal de Piraquara no dia 15 de
outubro, após convidou
onvidou a professora Ana Mazon Primeira Dama
ama e a professora Sirley
Marchioratto ex-vereadora,
vereadora, para receberem a homenagem foi entregue flores para os
homenageados os quais: professora Creuza Nogueira Batista Froes, profº.Erondi
prof
Lopes,
profª.. Emilia Steckop Danilenko, prof.Ivani Costa, profº.
prof . Josimar Froes, profª.Loireci
prof
Dalmolin Oliveira, profª.. Luiza Mityo Fugiwara, profª.. Silvani Cordeiro da Silva, profª.
prof
Sirlei Scrobot, profª.. Sueli Celia Stadenik, profª.
prof . Sueli do rocio Machado, profª.Zilda
prof
Picancio.O senhor presidente solicita o 1° secretário
secretário para fazer uma leitura de um
breve histórico da dona Emilia Steckop
Steckop Danilenko que assim o fez. Foi feito uma
homenagem a todos os professores em especial ao professor Iedo Nespolo que não se
encontra mais entre nós
ós foi colocado em data show à musica “To Sir With
W Love com” a
tradução “ao
ao mestre com carinho”.
carinho O senhor presidente
residente fala que vai dar continuidade
em homenagear os professores todos os anos e cada vez melhor com a ajuda da
prefeitura o prefeito não pode estar presente, mas a primeira dama está agradece a
prefeitura pela ajuda. Ordem do dia.
dia Dando continuidade o 1º secretário faz a chamada
dos vereadores, constando a presença de todos com falta justificada do vereador
Adriano. Nesse momento passou-se
passou a leitura da publicação. Terminada a ordem do dia
passa as Explicações pessoais. Com a palavra vereador Miguel Scrobot
Scrobot cumprimenta
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todos fala que a sessão foi totalmente
otalmente voltada para os professores em especial do
nosso município, fala que
ue fez muita falta à professora dona Nenê,, a dona Noro que já
nos deixou e o professor Iedo que vieram fazer uma grande falta nesse município,
então essa noite que é o dia dos professores fica a homenagem a todos os professores
e sem dúvidas
vidas esse legislativo junto com o prefeito Marquinhos vai continuar fazendo
homenagem a essas três pessoas são pessoas que já se foram, mas que fizeram a
diferença deixa um abraço a todos os professores agradece a iniciativa do presidente
em exercício professor Erondi Lopes, o legislativo está tendo uma dificuldade perda de
mandato de vereador, vereador saindo por ai dizendo que é o rei da cocada preta de
repente usando dessa casa de leis para dizer que os vereadores só queriam aumento,
como disseram na televisão que o vereador só queria aumento, o vereador é o párachoque da população e não vai esconder seu salário
salário é 5 mil e alguma coisa não como
foi dito que levavam um salário diferenciado de R$ 8.500,00 e ainda levava o salário de
professor e um agravante diretor da escola onde não conseguia conduzir tudo isso,
colocava muitas vezes nas salas das comissões como os
os vereadores e funcionários
sabem seu filho para tentar deliberar, fala que os professores precisam ser
respeitados, mas alguns deveriam pregar o princípio
princípio da moralidade como esse exex
vereador e agradece a presença dos professores e a todos. Fala
la o vereador José
Machado cumprimenta todos disse que fica feliz com a presença dos professores,
parabeniza a professora Sirlei pelos 38 anos de carreira, fala do professor Iedo que faz
muita falta para os amigos e a dona Nenê que também foi heroína na educação,
parabeniza
eniza todos os professores agradece pela presença e termina com um boa noite
e que Deus o acompanhe. Fala o vereador Baianinho cumprimenta todos parabeniza
todos os professores, parabeniza o professor e vereador dessa casa Erondi e Josimar,
agradece a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com esses educadores,
parabeniza aquelas pessoas que tem criticado e falado do vereador diz o que o
Baianinho esta fazendo ali não sabe nem falar, o vereador fala que gostaria de
conhecer esse tipo de pessoa,
pessoa diz que pode não saber fala, mas é honesto, digno tem
vergonha na cara sempre honrou seus passos, fala que tem muitos professores que
nem deveria estar na rede municipal e estadual deveria estar no criame de jumentos,
criando seus “jumentinhos
jumentinhos” não educando as crianças, muitas vezes não tem educação
nem para ele, cita um exemplo o professor Marquinhos que o admira muito que
passou por essa casa de lei e hoje é prefeito, mas em nenhum momento viu ele
passando por cima das pessoas que não sabem
sabe falar
lar ou que não tenham
tenha uma
faculdade, parabeniza o Marquinhos e sua esposa Ana Mazon, a professora Sirlei que
sempre foram humildes, Deus sempre fala que “os humilhados serão exaltados e os
exaltados serão humilhados”
humilhados fala que nunca podemos nos julgar, que estamos em pé
que amanhã ou depois podemos
podem cair, fala que admira a história
ria da professora que
nunca deixou roubar sua dignidade
d
parabeniza
arabeniza todos os professores e fala que “no rio
que tem piranha jacaré nada de costa” e agradece. Fala o vereador Ernani Winter
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cumprimenta todos parabeniza todos os professores, lembra de suas professoras do
primário Rute e Rosa, fala que veio do movimento estudantil e não podia deixar de
lembrar de seus professores e deixa um abraço, fala que o professor Erondi e
Marquinhos também
mbém foram seus professores os quais admira muito,
muito lembra do
professor José Galerane para
par o qual o vereador vai dar um Título de Cidadão
idadão Honorário
deseja um feliz dia dos professores e agradece. Fala o vereador Mamede cumprimenta
todos parabeniza todos os professores, agradece a estrutura que a prefeitura
prefe
apoiou a
comunidade Cristã Portas Abertas
Abertas em um evento do dia das crianças chamado de Dia
Feliz,
eliz, agradece todos que apoiaram nesse evento, agradece o prefeito pelo bom
trabalho feito no município, agradece mais uma vez os professores por esse dia muito
importante e todos os professores têm o respeito e admiração desse vereador e que
Deus abençoe todos e agradece. Fala o vereador Eugênio cumprimenta todos
parabeniza todos os professores, fala que na próxima vão tentar homenagear melhor
todos os professores, parabeniza o prefeito pelas obras, os bairros estão ficando muito
bonitos fala que precisa esperar completar um bairro para passar para o outro é só ter
um pouco de paciência deseja feliz dia dos professores fala “que nunca,
nunca jamais
desanimou mesmo que venham ventos contrários” e agradece. Fala o vereador Pastor
Valdeci cumprimenta
nta todos parabeniza todos os professores que tem a nobre missão
de transformar o mundo com seus ensinamentos, é uma missão dura,
dura pois pouco
valorizado,, mas muito bem desempenhada do qual faz o nosso país andar se não
fossem os professores o país não andaria,
andar não teria progresso, parabeniza o professor
Marquinhos que ele tenha a mesma humildade de quando era estudante e hoje
representa uma cidade, deixa os parabéns a todos os professores da casa e agradece.
Fala o vereador Maicon cumprimenta todos parabeniza
parabeniza o professor Marquinhos que
esteve junto ao governo onde disponibilizou 13 milhões em pavimentação para a
cidade de Piraquara, inclusive o bairro São Cristóvão vai ser contemplado deixa os
parabéns ao prefeito pelo ato, parabeniza todos os vereadores pela cobrança junto ao
Executivo
xecutivo é um ato de honra a todos que fazem parte dessa casa de leis, os recursos
são do fundo de desenvolvimento urbano, as obras vão melhorar a circulação de
veículos, parabeniza todos os professores em especial ao professor Marquinhos,
Marquinh
Josimar, Erondi, Sueli que foram seus professores faz a leitura de uma frase a todos os
professores e agradece. Fala o vereador Josimar cumprimenta todos parabeniza a
professora Sirlei, Ana Mazon, a professora e sua esposa Creuza todos os professores,
fala que o professor Marquinhos disse que queria usar a política para fazer educação e
não a educação para fazer política fala que isso marcou muito estava cheio de
professores no plenário da Câmara,
Câmara, agradece a professora Sirlei foi através de suas
mãos quee o vereador e sua família entraram na cidade, e com todo o respeito aos
homens professores, as mulheres professoras tem mais garras elas adota a escola em
que elas trabalham, elas fazem da escola a extensão de sua casa, de sua família e mais
uma agradece a professora Sirlei e agradece. Fala o vereador Rock cumprimenta todos

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

fala do professor Antonio Medeiros e professor João Pinto que foram seus professores,
sobre a fala do vereador Baianinho,
Baianinho na realidade teve um professor que deu problema
então é injusto falar que são vários professores, o problema é que esse professor é
mentiroso ele faz coisas feias,
feia foi para a televisão falar coisas feias,, inverdades, um
professor
ofessor que já foi vereador está cassado por essa
sa casa de leis, fala que quando
assumiu essa casa no dia 1° de janeiro fez um juramento na presença de seu pai e vai
cumprir todos os dias esse juramento que é obedecer a Constituição Federal,
ederal, Estadual,
a Lei Orgânica e Regimento
egimento Interno desta Casa, não existe
xiste pequeno ou grande deslize,
existe deslize, não existe grande ou pequeno roubo, existe roubo não é o caso do
vereador cassado, não foi cassado por roubo e sim por desvio de conduta imoral,
conduta contra o que o regimento diz, enquanto esteve nesta casa
casa usou de arrogância,
prepotência e autoritarismo, aqui são treze vereadores iguais a comunidade é igual,
faz a leitura de uma frase para os professores e que Deus ilumine e proteja sempre e
agradece. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou
de
a sessão
encerrada convocando outra para a próxima terça-feira
ter feira em horário regimental. Para
constar lavrei_____________________
lavrei__________________
(Ivanilda Tupech) a presente ata.

