CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 11º sessão ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
legislatur
realizada dia trinta de abril do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da
mesa executiva sob presidência do vereador Gilmar Luís Cordeiro, vice-presidente
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,
Cordeiro, Edson Manoel
dos Santos “Baianinho”,
aianinho”, Ernani Winter, José Eugênio Huller, José Machado, Maicon Figueiredo
Faria, Miguel Marçalo Brudeck Scrobot, Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares “Rock”.
“R
Verificadaa a existência de um quórum regimental com a presença de treze vereadores
veread
membros da Casa, o senhor Presidente,
Presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão,
convocada na forma do Regimento Interno. A pós convidou
convidou o vereador Pastor Valdeci para
fazer a leitura de uma passagem bíblica,
bíbl
que assim o fez. O senhor Presidente
residente fala que a ata da
sessão anterior está publicada no Diário
iário da Câmara e no site para conhecimento dos
vereadores. A ata está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem;; aprovada.
aprovada. 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. Inscritos os
vereadores a se pronunciar No Grande
G
Expediente os quais; Pastor Valdeci, Mamede, Erondi
Lopes, Maicon, Ernani Winter, Rock, Gilmar, Edson, Josimar e Miguel. Ficaram acordados três
minutoss para cada vereador, o senhor Presidente
Presidente Gilmar convida o presidente da
d associação
de moradores Nova Esperança Osmar dos Santos;
Santos tem dez minutos para o uso da tribuna,
tribuna
cumprimenta todos e fala de seu trabalho na associação que lá muitas pessoas precisam de
ajuda, mas quem pode ajudar vira as costas, e que gostaria do apoio de
de todos os vereadores
porque todos os vereadores tiveram votos naquele bairro;
bairro diz que admira o vereador
Professor Gilmar que arregaçou as mangas, que foi criticado quando queimaram pneus,
pneus mas
que foi por uma causa justa;
justa tem pessoas vivendo em casa inadequada
uada por que alaga tudo
quando chove e o único vereador que viu isso foi o Gilmar, e diz que pode abraçar essa causa
juntos porque são treze vereadores nessa casa que foi eleito para isso para trabalhar não virar
e ver o salário no fim do mês, disse que se os vereadores não fizerem nada por aquela
população não vão entrar
trar no bairro para pedir votos; os vereadores se manifestam porque o
presidente da associação os ofendeu
ofende e solicita que a sessão seja suspensa;
suspensa o Presidente da
casa suspende a sessão por um minuto,
mi
o presidente pede aos
os vereadores que retornem ao
plenário e pede para o presidente de associação que faça suas considerações finais, ele diz que
os vereadores estão nervosos diz que a verdade machuca e agradece. O presidente pede
desculpas aos vereadores
ores que se sentiram ofendidos e passa a palavra ao vereador Pastor
Valdeci que inicia dizendo que qualquer reivindicação é justa, mas a instituição deve ter
respeito, que os vereadores estão fazendo o seu papel,
papel estão trabalhando para que a cidade
melhore,, Piraquara tem mais de cem mil habitantes, que esta
esta aguardando uma resposta do
Prefeito
refeito de seu plano de governo para que possa responder a população e encerra. Passa a
palavra ao vereador Mamede que cumprimenta todos dizendo que conhece os problemas do
Guarituba tanto quanto o presidente da associação, fala da casa que pegou fogo no momento
que ele estava lá, e também de uma senhora doente que estava na cama quando alagou sua
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casa, e que trabalha pelo bairro mesmo antes de ser vereador e diz que não esta aqui para
ofender ninguém, mas também não quer que ninguém a ofenda e que todos do bairro tem seu
respeito,
peito, e fala sobre os dois pedófilos que foram presos em Piraquara
Piraquara disse que era do grupo
de escoteiros
iros eles são da região de Colombo, o grupo de escoteiros tem um numeral que
identifica a cada grupo e cada cidade, e pede para as pessoas prestar atenção com as crianças
porque é muito fácil acessar computador, diz que vão dar palestras distribuir cartilhas
cartilh para os
pais ter mais conhecimento e agradece. Passa a palavra ao vereador Erondi Lopes
cumprimenta todos e disse que quando alguém for fazer o uso da tribuna precisa saber qual a
função do vereador que é legislar e fiscalizar que os demais serviços é função do Executivo,
que uma pessoa vem falar sem conhecimento algum é um absurdo, fala de uma noticia boa
b
que no dia vinte e quatro o Prefeito
Prefeito Marquinhos junto com o presidente da COHAPAR assinou
a ordem de serviço para segunda etapa das obras do Guarituba
Guarituba serão aproximadamente
dezesseis milhões, as obras tem prazo de execução de dez meses e vai contemplar mais de
quatro mil famílias o PAC do Guarituba terá investimento total de noventa milhões e diz ao
presidente da associação que alguma coisa esta sendo feito sim e termina nas explicações
pessoais. Passa a palavra ao vereador Maicon cumprimenta e diz que é solidário a associação
do Guarituba seu gabinete esta de portas abertas,
abertas pede desculpas a todos pelo o envolvimento
em briga em um evento a noite,
noite onde qualquer pessoa está sujeito a isso,, aproveitaram do
momento para tirar proveito político, estava em um momento de lazer com sua noiva e foi
defender um amigo e apanhou junto levou
levou dois choques e ficou tonto diz que não esta
envolvido em escândalo político,
políti
alguns apresentadores de TV estavam dando lição de moral
não é contra porque é novo e tem muito a aprender e agradece. Passa a palavra ao vereador
Ernani Winter cumprimenta todos e diz que na última
ú
quarta-feira
feira fez uma visita a secretaria
de educação, fez uma correção disse que o impacto financeiro era de 30 mil/mês a secretaria
informou que o município vai economizar 60 mil reais/mês com a escola Planta Deodoro, fala
da visita que fez junto com mais alguns vereadores na aldeia de Piraquara porque teve
denuncias em relação ao piso, mas já foi trocado e existe um projeto de uma escola indígena
dentro daquela aldeia e pede aos demais vereadores para erguer essa bandeira e agradece.
Passa a palavra ao vereador Rock cumprimenta todos e diz que tem um documento
docume
em mãos
a respeito da SANEPAR que disse que a população não cuida por isso a volta do esgoto são
varias fotos; o vereador Baianinho pede aparte e diz que não é culpa dos moradores e sim da
SANEPAR que não faz direito e agradece; pede para o presidente apresentar numa próxima
oportunidade via da tachou para a comunidade possa ter noção do tipo da água que estão
tomando e faz um desafio que depois de assistir esse vídeo ninguém mais terá coragem de
tomar água da torneira e agradece. Passa a palavra ao vereador Gilmar cumprimenta todos e
parabeniza o trabalho do Osmar e todos do Guarituba e que se eles cometeram algum
equivoco é porque no passado tinha uma câmara mirim que não soube trabalhar com a
população e disse que vai lutar junto, disse também que se o prefeito quer moralizar essa
cidade que exonere 50% dos cargos em comissão e que reverta em obras para a cidade e
agradece. Passa a palavra ao vereador Edson Baianinho cumprimenta todos e diz que com
três meses é quase impossível fazer alguma diferença
diferenç nessa casa, ele diz que tentou três vezes
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para ser vereador que somando é doze anos e chegou;
chegou e diz que vai fazer a diferença,
diferença primeiro
o respeito, segundo honestidade e terceiro trabalho nesta cidade;
cidade não teve nenhum vereador
que apresentou projeto que beneficiasse 45 mil pessoas, ele apresentou uma indicação de
uma farmácia central
entral no Guarituba agradece o Prefeito
Prefeito e a secretaria de saúde dessa cidade e
os diretores que o apoiou, isso é respeito, é dignidade isso é fazer a diferença não fazer críticas
crí
aoss vereadores e ao prefeito, e como o Barbosa veio e explanou muito bem a segurança
publica e agradece. Passa a palavra ao vereador Josimar cumprimenta todos inclusive o Gil ex
funcionário dessa casa que quando passou por aqui nunca envergonhou essa casa;
casa cumpridor
do seu horário nunca esteve envolvido em escândalos,
escândalos parabeniza o Gil pelo caráter, pela
decência, “Gil
Gil você é um herói é um exemplo”,
exemplo , e cita uma frase “respeite para ser respeitado
não julgue para não ser julgado” e parabeniza o presidente da associação
associação de moradores pela
coragem e disse que tem certeza que o presidente da associação foi recebido pelo prefeito
sim, vamos dar as mãos todos juntos para construir uma nova cidade, e ninguém precisa falar
para os vereadores dos problemas do Guarituba todos
todos conhecem e agradece. Passa a palavra
ao vereador Miguel Scrobot cumprimenta todos parabeniza o presidente da associação que
através de cobrança que consegue, tem que dar as mãos para fiscalizar,
fiscalizar, é o trabalho do
vereador, não é assinar na base de apoio de governo, precisa dizer obrigado por uma obra
feita, mas precisa criticar o que esta errado, fala do projeto para identificar os funcionários e
dizz que é serviço do vereador, o Prefeito
P
tem máquina comprada
da com divida para pagar, tem
máquina
quina locada pela maviles, onde esta todas essas maquinas, e fez um requerimento com o
vereador Maicon pedindo luminárias,
luminárias empresa que ganha 2 milhões 588 mil, sendo que com
três funcionários faziam com 400 mil reais
rea e não trocam nem lâmpadas e o secretário
secretá diz que
já trocou, o homem é mentiroso, também cabe aos vereadores se respeitarem para não cair
em um decoro parlamentar e precisa respeitar o cidadão que sai de casa indignado, o prefeito
que execute e os vereadores
ores estão para fiscalizar e termina nas explicações pessoais. Dando
continuidade o 1º secretario faz a chamada dos vereadores, constando a presença de todos.
Nesse momento passou-se
se a leitura da publicação Ordem do dia o senhor 1ºsecretario faz a
leitura do processo 017/2103 projeto de lei 013/2103 o projeto esta em discussão; os
vereadores
es se manifestam; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto foi
aprovado
o em segunda discussão; com um vereador contra Erondi Lopes ; o senhor 1º
secretario faz a leitura do processo 020/2013 projeto de lei 016/2013 o projeto está em
discussão; os vereadores se manifestam; o projeto está em votação; o senhor presidente pede
que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto
foi aprovado em segunda discussão; o senhor 1º secretario faz a leitura do processo 021/2013
projeto de lei 017/2013 o projeto está em discussão; os vereadores se manifestam; o projeto
está em votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem; o projeto foi aprovado em segunda discussão; o
senhor 1º secretario faz a leitura do processo 022/2103 projeto
projet de lei 018/2013 o projeto está
em discussão; o projeto está
est em votação; o senhor presidente pede que os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto foi aprovado em
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primeira discussão; o senhor 1º faz a leitura do processo
cesso 015/2013 projeto de lei 011/2013 o
projeto esta em discussão;o vereador Baianinho se manifesta; o projeto esta em votação; o
senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem;o projeto foi aprovado em primeira discussão;o senhor 1º faz a leitura do
processo 023/2013 projeto
o de lei 019/2013 o projeto está em discussão;os vereadores se
manifestam; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem;o projeto foi aprovado em
primeira discussão; . Explicações pessoais. Com a palavra o vereador Gilmar parabeniza o
vereador Miguel e a casa pela votação do projeto de identificação dos funcionários da
prefeitura, e diz que talvezz agora os fantasmas corram para o cemitério e lá os que cuidam do
cemitério façam trabalhar,
ar, tem que exterminar essas práticas
prá
erradas que ocorrem, aqui estão
atendendo a demanda da Casa
asa com muita dificuldade, e o Prefeito
refeito deve estar pensando em
elimar os cargos em comissão, talvez dois cargos em seis meses já de para comprar dois
veículos para o conselho tutelar poder atender melhor a população e ter uma cidade mais
digna, os acordos políticos prevalecem e deixam de lado algumas questões é preciso fazer
concurso
curso público como essa Casa de Leis
L
que vai ocorrer no mês de maio e agradece
novamente os vereadores pela maturidade,
maturidade a cidade só tem a ganhar e agradece. Com a
palavra o vereador Baianinho diz que acredita nesse prefeito,, as pedradas estão sendo doídas,
doída
mas pode ser a construção daqui um ano ou dois não têm dúvidas que o Prefeito junto com a
Casa de Leiss vai fazer a diferença no Município,
M
críticas são muito importante quando são
construtivas e não destrutivas no bairro Guarituba têm dois representantes
representantes e o povo fala que
se dez vereadores não trabalhavam imagine treze, mas a população não conhece a vida dos
vereadores que estão aqui no dia-dia
dia dia porque o salário e baixo, mas eles são merecedores
merecedor
porque alguém acreditou e votou neles e deixa um abraço ao povo
p
do Guarituba
Guaritub e todos
Piraquarenses. Com a palavra o vereador Ernani Winter convida os vereadores e toda a
comunidade para participar do passeio ciclístico no dia do trabalhador para comemorar
pedalando, agradece as entidades que doaram bicicletas e parabeniza
abeniza todos os trabalhadores
pelo dia do trabalhador e agradece. Com a palavra o vereador Eugenio agradece a presença
dos familiares e todos os presentes, agradece o Prefeito
Prefeito pelos os requerimentos atendidos, diz
que acredita no Prefeito
refeito que ainda é cedo,
cedo mas que está trabalhando e no seu bairro ainda não
chegou para fazerr as obras, mas que logo chegará e agradece. Com a palavra o vereador
Erondi Lopes faz um pedido ao Presidente para solicitar a Secretaria
Secretaria para uma reunião junto
com sua equipe para saberem
em quem trabalha na assistente social e como eles trabalham,
trabalham de
repente os vereadores podem ajudar ou até
at mesmo fiscalizar começando pela assistente social
e depois as demais secretarias e agradece. Com a palavra o vereador Josimar diz que o
projeto do vereador Miguel é um bom projeto,
projeto precisa identificar, é um dinheiro publico e
precisa de transparência, convida todos para o passeio ciclístico
ciclístico e fala da importância da
prática
tica esportiva e deixa um abraço a todos. Com a palavra o vereador Miguel Scrobot fala
que o Prefeito
refeito tem pouco tempo, mas não pode esquecer
esquecer que são vereadores e as críticas
crí
construtivas são benéficas, cabe aos vereadores fiscalizar,
fiscalizar será que a comunidade do
Guarituba sabe que tem uma subprefeitura e tem pessoas ganhando salário para representar,
r
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e precisa saber quantos cargos estão lotados na subprefeitura,
subprefeitura, e diz que também votou no
Prefeito
refeito Marquinhos para ele executar,
executar precisa elogiar o Prefeito quando fizer coisa boa e
agradece. Com a palavra o vereador José Machado agradece a associação
ociação do Guarituba e diz
que pode contar com o vereador para apoiar, ele diz que assinou para a base de governo, mas
se o prefeito fizer errado o vereador vai estar contra parabeniza o secretario de meio de
ambiente que colocou luminárias em toda a extensão
extensão da Rua Elvis Teixeira, agradece o
prefeito que sempre atendeu seus pedidos, parabeniza o vereador Miguel Scrobot pela o
projeto de identificação dos funcionários porque e muito importante para a população e
agradece. Com a palavra o vereador Pastor Valdeci
Val
diz que um governo não pode ter todos a
seu favor porque fica muito fácil precisa de oposição, e diz que vota nos projetos que for bom
para a sociedade, não pode perder o foco sempre estar fiscalizando, agradece os vereadores
que estão trabalhando juntos,
tos, e parabeniza todos os trabalhadores pelo dia do trabalhador,
fala da LDO que podem discutir juntos para aprovar com tranqüilidade e agradece. Com a
palavra o vereador Adriano cumprimenta todos e diz que teve votos no bairro Guarituba e
representa aquele
le bairro e seu gabinete esta de portas abertas, e fala do projeto de
identificação do vereador Miguel tanto os funcionários da prefeitura como os da colônia penal
precisam ser identificados, para evitar roubos como aconteceu na casa de seu pai,
pai roubaram
vários
ários objetos inclusive celular que depois foi encontrado
encontrado na colônia, sugere ao Prefeito
P
para
elaborar um cronograma de obras e passar para os vereadores dessa casa para passar para
comunidade e parabeniza todos trabalhadores, convida todos para o passeio ciclístico e
agradece. O senhor presidente parabeniza todos trabalhadores pelo dia do trabalho e convida
para o passeio ciclístico, parabeniza a associação dos moradores do Guarituba e o presidente
presi
pela coragem de falar. Encerrada as explicações pessoais e não havendo mais nada a tratar, o
Senhor
Presidente
declarou
a
sessão
encerrada.
Para
constar,
lavrei
__________________________________________________ (Ivanilda Tupech) a presente ata.

