CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 13º sessão ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
legislatur
realizada dia quatorze de maio do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da
mesa executiva sob presidência do vereador Gilmar Luís Cordeiro,
Corde
vice-presidente
presidente Erondi
Lopes, 1º secretário vereador Josimar Aparecido Knupp Froes e 2º secretário
secretário Pastor Valdeci de
Andrade e na presença dos demais vereadores: Edson Manoel dos Santos “Baianinho”,
“B
Ernani
Winter, José Eugênio Huller, José Machado, Maicon Figueiredo
Figueiredo Faria, Miguel Marçalo Brudeck
Scrobot, Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares “Rock”.
“Rock”. Verificada a existência de um quórum
regimental
gimental com a presença de doze vereadores membros da Casa, o senhor presidente, com as
bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão,
sessão, convocada na forma do Regimento Interno. A pós
convidou
nvidou 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 e no site para conhecimento dos vereadores. A ata está em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem;
levantem aprovado. No PEQUENO
EXPEDIENTE: O 1º secretário Professor Josimar Froes fez a leitura dos requerimentos, ofícios,
pedidos de informação
nformação e correspondências recebidas pela Mesa que terão encaminhamento
regimental. Inscritos os vereadores a se pronunciar No grande expediente os quais; Pastor
Valdeci, José Machado, José Eugênio,
Eug nio, Ernani Winter, Edson Baianinho, Rock, Mamede, Josimar,
Miguel, Gilmar. Ficaram acordados três minutos para cada vereador, o senhor presidente
Gilmar convida o presidente da ACAMPAR senhor José Valmor Martins,, que tem dez minutos
para o uso da tribuna, cumprimenta a todos e diz que a ACAMPAR se sente honrada pelo
pe o
convite, estão agradecidos e deixa um convite aos vereadores do dia 21 ao dia 24 acontecera
um grande evento estadual em Curitiba com a presença de autoridades, deputados e alguns
secretários do estado trazendo esclarecimentos para capacitar os vereadores
vereadores para exercer sua
função com maior facilidade, o presidente é vereador de Foz do Iguaçu com cinco mandatos e
foi presidente da câmara por três mandatos e assumiu a presidência da ACAMPAR em janeiro
desse ano, a maior honra da câmara é ver a população tomando
tomando conhecimento e Piraquara
esta de parabéns pelas as pessoas que estão
est aqui representando seus bairros, parabeniza os
servidores dessa casa de leis pela a dedicação dentro do legislativo, atendo um pedido do
presidente trouxe as carteirinhas dos senhores
senhores vereadores e diz que não conseguiu trazer a
carteira em couro, mas durante a semana estará fazendo a entrega, convida todos os
vereadores para visitar a sede da ACAMPAR, ele faz a entrega das carteirinhas para cada
vereador, parabeniza toda a assessoria
assessori pela recepção e agradece. O presidente solicita que o
vice-presidente
presidente Erondi Lopes substitua para que possa conversar com o presidente da
ACAMPAR. Com a palavra o vereador Pastor Valdeci cumprimenta todos parabeniza a
presidência pela a parceria com a ACAMPAR
ACAMPAR que é importante a formação dos vereadores, e
fala a respeito dos requerimentos que qualquer vereador que quiser assinar junto não tem
problema, sabe que não tem o poder da execução, mas precisa fazer os requerimentos,
requerimentos está
no regimento, se o prefeito
o vai ou não fazer é outra historia e termina nas explicações
pessoais. Com a palavra o vereador Jose Machado agradece o presidente pela parceria com a
ACAMPAR e agradece também o presidente da ACAMPAR e todos que estão presente na
sessão, e fala da reunião
o que tiveram na APAE das dificuldades enfrentadas,
enfrentadas são 140 alunos
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com dificuldade e às vezes as pessoas reclamam por pouca coisa parabeniza o executivo pelo o
trabalho no Araçatuba e a população está muito contente,
contente mais alguns dias será o bairro Bela
Vista e agradece . Com a palavra o vereador José Eugênio
Eugê
Huller diz boa noite a todos e fala
do trabalho brilhante feito no Araçatuba,
Araçatuba agradece o prefeito e todos os funcionários que foi
um trabalho gigantesco feito no Araçatuba a população esta contente, os vereadores estão
fiscalizando e têm
m vários outros bairros que estão precisando; o vereador espera que o
prefeito continue fazendo, parabeniza mais uma vez o prefeito e agradece. Com a palavra o
vereador Ernani Winter agradece a presença de todos parabeniza a Elza e sua equipe que
estiveram fazendo a varredura no calçadão de Piraquara, participou de um evento de combate
ao crack no circulo militar organizado pelo movimento “te
te quero sem drogas”
drogas teve a
participação do prefeito
refeito de Curitiba e o pastor Guanai
G
que convidou o vereador, diz que
recebeu uma notícia
cia que deixou muito feliz, universitário de baixa renda, indígena e
quilombolas vão receber auxilio financeiro de 900 reais independo do curso nunca se viu tanto
investimento na área de educação e agradece. Com
om a palavra o vereador Edson Baianinho
cumprimenta agradece a presença de todos e fala dos requerimentos do vereador Mamede
que no bairro Jardim Tropical as obras já estão sendo feita,
feita parabeniza a secretaria de obras o
secretário
rio e o prefeito dessa cidade,
cidade, a comunidade não vê muitos requerimentos do vereador
porque com um simples telefonema esta sendo resolvido e convida todos os vereadores para
participar da ação que ser feita no Jardim Tropical diz que não
o acreditava muito nesse
secretário porque não é fácil ser advogado e cuidar de uma secretaria de obras isso é
competência que são pessoas assim que precisa para esta cidade e termina nas explicações
pessoais. Com a palavra o vereador Rock agradece a presença de todos, fala de um cidadão da
vila Macedo que
ue foi atropelado em São Jose dos Pinhaiss ficou internado e faleceu no último
ú
sábado, o vereador foi chamado e foi até a residência da família, pagava o plano funeral que
não teve competência para fazer um enterro digno ficaram a noite,
noite toda ficaram ate às dez
horas de domingo para conseguir tirar os restos mortais do senhor Paulo de cima de seu leito
uma verdadeira falta de humanidade as funerárias de Piraquara não o telefone
telef
do IML, foi
convocado a políciaa militar esteve no local, não pôde
pô fazer nada então
o foram para o IML,
IML enfim
o corpo só pode ser enterrado na segunda feira,
feira o vereador termina nas explicações pessoais.
Com a palavra o vereador Mamede cumprimenta todos convida os vereadores e a população
para o dia 18 de maio vai acontecer marcha para Jesus
Jesus em Curitiba na Praça Santos Andrade,
fala ao vereador Baianinho que a limpeza do Jardim Tropical e pede uma revitalização do
bairro que tanto tempo sofre com enchentes e entulhos das empresas é o momento de fazer a
revitalização,, fala da concessão da SANEPAR
SANEPAR que construiu chafariz e nunca funcionou por
que não construir uma ponte ali o vereador Baianinho pede aparte e diz que o chafariz deve
ter sido só para bonito para ser mostrado o vereador Mamede diz que deve ser mesmo e
pede ao prefeito que faça um projeto de revitalização com contrapartida da SANEPAR que
precisa iniciar naquele loteamento e dando exemplo para outras partes e agradece. Com a
palavra o vereador Josimar. Cumprimenta todos e parabeniza a presidência pela a atitude do
convenio com a ACAMPAR, disse que esteve participando no dia anterior no gabinete do
prefeito falando sobre um projeto de reajuste salarial para os funcionários que precisa ser
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fechado até sexta-feira
feira solicita ao presidente para fazer reunião com os vereadores em caráter
cará
de urgência para que os funcionários já tenham seu reajuste creditado em folha e agradece.
Com a palavra o vereador Miguel cumprimenta todos e fala sobre o reajuste para os
servidores e diz para a comissão que o projeto não esta na integra que jamais iria
i votar contra
o projeto, mas que não é de grande valia porque o reajuste é de 1.78% sendo que o projeto
para o reajuste aos servidores de carreira da casa de leis e de 13% diz que é um aumento
insignificante, porque o prefeito poderia dar um aumento melhor
melhor cortar cargos supérfios da
prefeitura e dar um aumento melhor para o funcionário não adianta falar pelas esquinas que o
vereador Miguel é contra tudo,
tudo só quer aumento real; parabeniza a presidência pela ACAMPAR
e fala da CPI da Vila Militar que precisa comunicar a polícia, o ministério público
p
para
investigar, a CPI da Vila Militar é pequena, mas a grande CPI é aquela que precisa ser levantada
e não escondida por debaixo dos tapetes o vereador termina depois. Com a palavra o
vereador Gilmar agradece a presença
presença de todos diz que vai fazer esforços para o aumento que
o prefeito esta dando aos servidores é óbvio que quando concedeu um aumento real e porque
tem estudos técnicos tem capacidade técnica para efetuar esses pagamentos nos próximos
quatro anos fará a valorização dos funcionários efetivos e tem certeza que o prefeito vai fazer
também, o presidente convida todos os moradores e vereadores para as audiências públicas
pú
para discutir orçamentos da cidade de Piraquara para que possam ouvir a comunidade pela
primeira vez e sentir as necessidades da cidade e para receber todas as sugestões de
moradores, a primeira realizada na sexta feira dia 17-05 às 19:00 horas no plenário da câmara,
a segunda no dia 18-05 àss 15:00horas no colégio Gilberto do Nascimento , a terceira na igreja
do Espírito Santo no Guarituba na Avenida das Orquídeas dia 23-05 as 19:00 horas,
ho
a quarta na
capela Santa Mônica
nica na Avenida das Palmeiras dia 25-05 as 17:30 horas,, a quinta no colégio
estadual professor Teixeira Braga dia 25-05
25
as 19:30 horas, a sexta na escola social Sagrado
Coração de Jesus no Guarituba dia 06-06 as 19:00 horas, a sétima na Igreja católica de Roça
Nova dia 08-06
06 as 15:00 horas e a última
ú
será na Vila Macedo no dia 08-06
06 as 18:30 horas os
moradores vão receber dentro do possível os folders com os locais e como fazer seus
apontamentos, terá 50 urnas distribuídas pela cidade para os moradores fazer suas sugestões
e parabeniza os vereadores e conta com a participação de todos nas audiências e agradece.
Dando continuidade o 1º secretario faz a chamada dos vereadores,
vereadores, constando a presença de
doze vereadores com a falta justificada do vereador Adriano. Nesse momento passou-se
passou
a
leitura da publicação Ordem do dia o senhor 1ºsecretario faz a leitura do processo 031/2013
projeto de lei 029/2013
013 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 em primeira discussão; o senhor 1ºsecretario faz a leitura do processo
pro
032/2013 projeto de lei 030/2013 está
est 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 está
est aprovado em primeira discussão;o
d
presidente convoca todos para uma sessão extraordinária para quinta-feira
quinta feira as 15:00 horas e a
segunda sessão para sexta--feira as 18:30 horas . Terminada a ordem do dia passa as
Explicações pessoais. Com a palavra o vereador Jose Machado fala que vai ora pelo o pai do
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vereador Rock que não esta bem de saúde e fala do cidadão honorário que jamais vota contra
que o governo fez pouco, mas está fazendo,, fala também do batalhão de polícia
polí de Piraquara
talvez tivesse que dar o titulo de cidadão honorário para o ex-prefeito
to Gabão pelo o batalhão
da polícia
cia que trouxe para Piraquara e agradece a todos. Passa a palavra ao vereador Erondi
cumprimenta todos e fala da educação diz que o vereador Ernani trouxe uma matéria muito
boa onde o governo federal está
est concedendo
ncedendo bolsa permanente dentro das universidades, na
grande maioria quem consegue entrar em universidades é filho de quem tem dinheiro, os
filhos de trabalhadores
balhadores estudam em escolas públicas
públicas de péssima qualidade não conseguem
consegue se
preparar adequadamente para
ra a universidade
universidad pública
blica na grande maioria o filho do trabalhador
estuda na escola particular, o Próuni
Próuni vem corrigindo isso, mas ainda é pouco;
pouco na gestão do
Gabão foi implantado o cursinho pré-vestibular
pré vestibular gratuito em Piraquara onde o vereador foi o
fundadorr desse cursinho, nesse período foi colocado mais de 450 alunos na escola pública
pú
sem
custo isso é dar oportunidade para o filho do trabalhador dando condições de crescimento
precisa repensar no ensino publico, são escolas sucateadas que não um laboratório de ensino,
que não tem uma lamina para o professor fazer uma experiência com seu aluno como que um
aluno desses vai passar no vestibular e agradece. Passa a palavra ao vereador Pastor Valdeci
fala do ofício
cio assinado para a base
ba do governo municipal não está escrito que os vereadores
apóiam o prefeito em todos seus atos, só assinaram que é parte da base ninguém fere sua
consciência a hora que tiver que dizer não vai dizer à hora que for sim, sim porque quem paga
o salário do vereador é a população e não o prefeito,
prefeito, o vereador mantém sua postura um dia
deu sua palavra que era sim e mantém, não é vaquinha de presépio, que investiu para estar
esta
aqui e parabeniza o vereador Rock
Rock porque sabe separar as coisas é muito equilibrado, faz das
palavras do vereador Erondi as suas sobre a educação e precisa continuar acreditando
acredita
que
Piraquara pode melhorar, parabeniza o trabalho da Elza e gostaria que ela fizesse parte do
legislativo, fala do aumento que não e o que deveria ser, mas é o começo,
começo parabeniza o
prefeito pela boaa vontade e parabeniza a presidência da casa pela a audiência publica, e fala
de uma cidadã que tem filho que porta necessidades especiais ela foi mal atendida,
atendida foi
humilhada ao ser atendida na farmácia diz que na próxima vai trazer mais detalhes e agradece.
agradec
Passa a palavra ao vereador Miguel scrobot o vereador diz que não consegue entender a
assinatura que fizeram para o prefeito de base do governo, o vereador não ganhou para ser
base do prefeito, e sim para ser legislador e fiscalizador, parabeniza a presidência
presidência pela a CPI, e
fala da CPI dos barracões, os barracões que foram construídos com o dinheiro dos pobres e
das crianças pessoas ficaram ricos com nosso dinheiro e tem vereador que defende e ainda
ai
diz
que defende o povo, o vereador acredita que essa CPI
CPI vai sair porque acredita nessa casa,
essas pessoas que pagam o salário e acredita no vereador que Deus de saúde e inteligência
que quando passar a CPI para o ministério publico para que elas saibam quem são os vilões
da política do dinheiro dos pobres, e fala para o vereador Mamede que quando retirou a
assinatura pode ter certeza que esta se sentindo bem com o povo de Piraquara e agradece o
vereador Mamede diz que quer estar junto quando for para assinar o documento do areal do
Guarituba e parabeniza a presidência pela audiência publica que isso é histórico e agradece.
Passa a palavra ao vereador Ernani Winter fala da reunião que teve com a secretaria de
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educação sobre os ônibus de transporte escolar o presidente da casa convocou uma reunião
extraordinária no dia 10 às 14h00min horas, parabeniza a secretaria de educação de Piraquara
e sua equipe que conseguiu capitalizar este recurso de 3.694.416,44. É um total de oito ônibus
zero quilometro que está vindo para o município, são dois ônibus médios com plataforma,
pla
dois
grandes com plataforma, dois médios e dois rurais, parabeniza a secretária que teve
competência de conseguir e agradece. Passa a palavra ao vereador Mamede agradece
ACAMPAR pela carteirinha disse que fez falta na ultima sexta-feira
sexta feira devido uma abordagem
policial, reforça o convite da marcha para Jesus para os vereadores e para toda a população e
agradece todos. Passa a palavra ao vereador Rock fala do trabalho da Elza e sua equipe, e
continua falando do senhor Paulo o que faleceu disse que esteve
esteve na delegacia de Piraquara
onde havia um funcionário para atender que o atendeu cordialmente que enfim conseguiu
ligar para o IML que conseguiu buscar o corpo as 10h00min horas da manha agradece os
vereadores Jose Machado e Pastor Valdeci pela consideração,
consideração, e fala de seu pai que tem 76
anos fez uma cirurgia há treze anos e precisa passar por mais uma, fala de uma moradora que
procurou atendimento no hospital de Piraquara que os funcionários a levou para uma sala e
abandonou em cima de uma maca,
maca a filha da dona Elizete ligou para o vereador que estava
com o seu pai no hospital Angelina Caron que precisou ser levada para a Angelina e lá foi
atendida imediatamente que isso é um absurdo é inadmissível que não tenha um pronto
atendimento, foi um vereador que gastou
gastou muito pouco para estar aqui com pouco
conhecimento, mas com muita honra diz que assinou o documento sim para o apoio ao
prefeito e assim que sentir necessidades ele retira a assinatura, não retiraria hoje assinaria
novamente afinal é responsável pela sua assinatura e responde pelos seus atos e agradece.
Passa a palavra ao vereador Maicon cumprimenta todos e diz que feliz em ver que essa casa
esta preocupada com os princípios da cidade,
cidade tem vereadores fazendo requerimentos em
conjunto e é importante a transparência
transparência mostre um grande sucesso, fala do aumento aos
funcionários da prefeitura de 1,78% parabeniza o presidente da casa pelo o aumento que esta
dando aos servidores totalizando 13% que o prefeito siga o exemplo, parabeniza o senhor
presidente pelo projeto da ACAMPAR, parabeniza toda a casa que votou a favor das CPIs, das
audiências publicas e concessão da SANEPAR, parabeniza o vereador Miguel pelo título de
cidadão honorário ao governador Beto Richa deseja a todos os vereadores muito sucesso e
boa noite a todos. Passa a palavra ao vereador Josimar cumprimenta todos os servidores, e
fala da base de apoio ao prefeito Marquinhos que o vereador Mamede retirou a assinatura
tem toda a liberdade, o vereador disse que respeita muito porque ele foi eleito pela sua
comunidade, mas discorda do vereador Miguel porque o executivo também foi eleito pelo
voto do povo é todo voto direto, o prefeito precisa ter governabilidade e base de apoio é isso
ele tem a obrigação de corresponder e buscar apoio isso é democracia é a participação, na
medida em que o prefeito for mal o vereador vai ficar com o pé atrás e retirar o nome
nom da base
do prefeito é natural; e fala APAE que foi La junto com mais alguns vereadores a diretora diz
que atende 140 alunos e tem 38 funcionários conveniados
conveniados com o estado, posteriormente vão
discutir com o executivo e agradece. Passa a palavra ao vereador Baianinho parabeniza o
presidente pelo o reajuste aos funcionários,
funcio
mas deixa claro que na Câmara
âmara são quatro
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funcionários que o senhor presidente esta dando 13% e a prefeitura está dando aumento para
1420 funcionários e um índice auto o presidente esta fazendo o papel dele e o prefeito
também, e diz ao vereador Miguel que não precisava nem assinar esse documento só à palavra
bastava e não precisa esconder
esconder que assinou o documento e se o prefeito mandar bons
projetos ele esta votando, mas se mandar projeto para encher lingüiça vai voltar para ele
novamente, não é vereador do Marquinhos é vereador do povo, disse que faz política séria
tem vereador que dorme com um e acorda com outro, toma café com um e almoça com outro,
o vereador não faz qualquer negócio
negó
para se beneficiar ele diz que é “VMV
VMV” vereador mais
bem votado dessa cidade e agradece. Passa a palavra ao vereador Gilmar parabeniza todos os
servidores e diz que ficou feliz pelo o reajuste de todos os funcionários da prefeitura espera
que mantenha os salários dos servidores acredita que a prefeitura tenha recursos para isso, a
casa realmente tem quatro funcionários nesse momento vai ter mais 16 daqui alguns
alg
dias e
passara a 20 esse reajuste será incorporado no plano de carreira desses funcionários e fica
muito feliz em conceder o aumento aos 2000 servidores percebe que tenha o dinheiro para
pagar parabeniza os servidores, com relação às escolas publicas, é gestão diz ao vereador
Erondi quando não tem lupa, não tem laboratório de informática, TV,
TV pendrive, em sua escola
tem, é gestão que não acontece quando não tem, o bairro sofre muito com saúde, com
violência e diz que não tem medo de pedófilo nessa cidade
cidade e vai fazer todas as denúncias ao
ministério público
blico quando for necessário e não adianta intimidar em frente o colégio se chegar
ao ouvido dessas pessoas que chega não tem medo de traficantes seja quem for sempre seu
trabalho transparente
ransparente e de cabeça erguida,
erg
sua escola do tem ar-condicionado,
condicionado, tem o apoio do
governo federal, tem o fundo rotativo que atende as necessidades básicas das escolas e
lembra que na sexta-feira
feira haverá audiência publica convida todos para participar e agradece.
Não havendo mais nadaa a tratar, o Senhor Presidente declarou a sessão encerrada. Para
constar, lavrei __________________________________________________ (Ivanilda Tupech)
a presente ata.

