CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 13ºº 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 vinte e nove 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° secretario Pastor Valdeci de Andrade e
na presença dos demais vereadores:
vereado
Adriano Cordeiro, Gilmar Luis Cordeiro, Edson
Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter, José Eugênio
Eugênio Huller, José Machado,
Miguel Scrobot, Sidnei Cesar Mamede e Valmir soares “Rock”.. Verificada a existência
de um quórum regimental com a presença de
d dozee vereadores 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 Ernani Winter
inter para fazer a
leitura de uma passagem bíblica, que assim o fez. O senhor
senhor presidente 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
ios 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 recebidas pela mesa que terão
encaminhamento regimental.
regimental Inscritos os vereadores a se pronunciar no grande
expediente os quais; Valmir Soares “Rock”, José Machado, Joséé Eugênio,
Eugê
Josimar
Froes, Sidnei Mamede, Ernani Winter, Edson Baianinho e Miguel Scrobot;
S
começa
falando o vereador Rock cumprimenta todos fala que é com muita honra vem informar
que junto com o vereador José
Jos Machado
achado conquistou uma promessa de projeto para a
comunidade da Vila Vicente Macedo foi ao longo de um mês e meio que trabalharam
em cima disso que trará muito lazer e bastante qualidade de vida para as pessoas que
gostam de praticar esportes será instalada
instala
em uma área pública
blica da Prefeitura
P
Municipal que tem aproximadamente 10.000m² vai contar com pista de caminhada,
academia ao ar livre, alambrado para o campo já existente, reforma do campo
existente, playground, pista de skate, bancos, paisagismo e iluminação,
ilumi
fala da
SANEPAR pede aos vereadores para tomar alguma atitude fazer uma visita imediata a
empresa para fazer valer os direitos da comunidade e agradece. Com a palavra o
vereador José Machado cumprimenta todos parabeniza a comunidade da Vila Vicente
Macedo que foi assinado o projeto com o prefeito e o deputado Nelson Justos o Ver.
Rock fala que isso vai trazer qualidade de vida o ver. José Machado fala que a
população faz caminhada na Rua agradece a parceria do vereador Rock é um projeto
de grande valia
ia para a população, fala da ALL que no dia 31 as 10h00min da manhã ele
estará lá junto com os vereadores Ernani e Eugenio e convida todos os vereadores que
quiserem participar, fala que visitou a nova obra da unidade de saúde que está
est sendo
construída no recanto das águas e agradece. Com a palavra o vereador José Eugênio
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cumprimenta todos fala que esteve junto com o vereador Ernani acompanhando as
obras de saneamento básico, fala da reunião que os vereadores vão ter com a ALL
falando a respeito do trem e das
d enchentes no Araçatuba e Bela Vista, agradece o
Prefeito e o Secretário
io de Obras pelo trabalho nos bairros
b
e agradece. Com a palavra o
vereador Josimar cumprimenta todos fala do dia do funcionário publico uma data
muito importante no Brasil inteiro especificamente em Piraquara o Prefeito
Marquinhos tem feito pelos servidores com o vale mais, é com esses servidores que o
trabalho aparece fala que em nome do
do doutor Jurandir que é um servidor do
Município com longa data servindo o Município em nome do Aroldo servidores com
mais tempo cumprimenta todos os servidores presentes na casa de leis e parabeniza
pa
pelo dia do servidor público
blico, fez a leitura de um poema e agradece. O senhor
presidente solicita que o vereador Adriano assuma a segunda secretaria, o vereador
Pastor Valdeci precisou se ausentar por problemas de saúde na família. Com a palavra
o vereador Mamede cumprimenta todos fala que está
est feliz com a empresa
empre SANEPAR
que fez um ótimo trabalho no bairro Guarituba fazendo extensão de rede de esgoto
isso é muito importante para os munícipes, vai encaminhar requerimentos a prefeitura
que através da Secretaria
ecretaria de Urbanismo para colocar a numeração predial que tanto
tan
eles precisam para que a correspondência chegue até suas casas, fala da Secretaria de
Obras
bras que tem desenvolvido um grande trabalho no município, fala que o ano que
vem vai ser construído uma capela mutuaria e ampliando o cemitério e agradece. Com
a palavra Ernani Winter cumprimenta todos fala do evento que vai acontecer no
próximo fim de semana convida todos para participar desse grande evento do dia do
Evangélico que vai acontecer em frente à prefeitura de Piraquara a partir das 15h
15 do
dia 02 de novembro
ro uma autoria do vereador Pastor Valdeci e a partir das 18h30min
haverá tarde da juventude, agradece à Secretaria
ecretaria de Cultura, Esporte e Lazer que
esteve finalizando a Copa
opa das Águas,
guas, a equipe da Vila Rosa foi campeã, fala da reunião
com a ALL para que o trem não tranque as vias públicas
p blicas e ainda vão levar um pré
projeto dee um parque linear ao final da Vila Santa Mônica
Mô
e agradece. Com a palavra
Edson Baianinho cumprimenta todos agradece a Deus por mais um dia, agradece o
prefeito Marquinhos e sua assessoria,
assessoria, fala que muitos dizem por aí que caiu no
esquecimento a CPI da empresa de ônibus, mas quem falou está enganado só está
passando por um vendaval dentro dessa Casa de Leis,
eis, mas logo vem o sossego aí volta
a fazer o papel de vereador e legislador dessa cidade,
cid
fala que fica triste porque saiu
uma notícia
cia no jornal da semana passada, que em nenhum momento os vereadores
estavam na disputa por essa cadeira da presidência como está escrito nesse jornal uma
grande confusão na Câmara de Piraquara não é verdade;
verdade o ver. Josimar pede aparte e
pergunta se o vereador poderia citar o nome do jornal;
jornal o ver. Baianinho fala que é a
Gazeta Metropolitana diz que fica triste porque não estavam brigando pela cadeira
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estava apenas cumprindo com o regimento dessa Casa; o ver. José Machado pede
aparte e pergunta Gazeta Metropolitana de onde;
onde o ver. Baianinho diz que é de
Piraquara, Pinhais, Araucária, Quatro
uatro Barras, Colombo, Curitiba e São Jose dos Pinhais,
fala que fica triste porque só estava cumprindo com uma determinação judicial porque
quem sentou ali não tinha o poder de sentar e os vereadores estão aqui para cumprir a
lei e foi isso que os vereadores
vereadores fizeram os vereadores não levantaram da cadeira para
se acovardar e agradece. Com a palavra Miguel Scrobot cumprimenta todos fala da
SANEPAR que saqueia o Município de Piraquara ao longo da história
hist ria da cidade,
cidade a
questão da Vila Militar é muito seria onde
on a SANEPAR capta
ta água da barragem do Irai e
joga para as torneiras só tem contra partida a PEC das águas, fala que quer ser parceiro
pa
dos vereadores Rock, José Machado, Adriano e demais vereadores; o ver. Rock pede
aparte e fala que está vencido o contrato
contrato da concessão da SANEPAR e eles querem
renovar por mais trinta anos;
anos o ver. Miguel diz que é muito importante que o
presidente da Casa
asa Erondi tomar ciência que precisa fazer uma audiência pública
p
e
acabar com essa baderna a questão da ALL é mesma coisa umaa vergonha, quanto ao
jornal que falou de vereadores só quer se aparecer não adianta perder tempo com
isso, fala que se desligou da sigla do PSC e ingressou para a sigla do PROS
PRO e vai tentar
um trabalho dentro do partido nessa cidade que é o maior interesse,
interess fala que se
acovardou em levantar da sessão porque aqui é uma Casa de Leis
eis e quando faz o
juramento são escravos das leis,
leis muitas pessoas sentam nessa cadeira e não sabem
olhar para o seu nariz e cumprir
cumpri as leis, quer tomar a força
ça como se fosse um
imperador e esse tempo já passou e agradece. Dando continuidade o 1º secretário
secret
faz
a chamada dos vereadores, constando a presença de todos com falta justificada do
vereador Maicon. Nesse momento passou-se
passou
a leitura da publicação Ordem do dia o
senhor 1º secretário
rio faz a leitura do processo 079/2013 projeto de lei n°074/2013 o
projeto está em discussão;
são; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que
os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o
projeto esta aprovado em segunda discussão, Dispõe Sobre: Implanta sentido único
de trafego nas Ruas que especifica e dá outras providencias. O senhor 1º secretário
faz a leitura do processo 091/2013 projeto de lei n°084/2013 o projeto está
est em
discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto
p
está
aprovado em segunda discussão,
discussão Dispõe sobre: concede o título
tulo de cidadão honorário
do Município de Piraquara ao senhor Milton Moacir da Fontoura Gomes “Fontoura”.
O senhor 1º secretário
rio faz a leitura do processo 098/2013 projeto de lei n°091/2013 o
projeto está em discussão;
são; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que
os vereadores favoráveis permaneçam sentados
sentados os contrários que se levantem; o
projeto está aprovado em primeira
primeir discussão, Dispõe Sobre: concede o título
t
de
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cidadão honorário do Município de Piraquara ao senhor Professor Jose Galerani
Filho. Terminada a ordem do dia passa as Explicações pessoais. Com a palavra
vereador Rock fala que o prefeito Marquinhos encaminhou um projeto para
revitalização da Avenida Brasília que está em andamento, mas é importante dizer
nesse momento que a Avenida Brasília está intransitável,
intransitável existe cratera
cra
onde os
motoristas precisam desviar,
desviar a qualquer momento pode acontecer um acidente,
acidente pede
para o prefeito e o secretário
rio de obras para que façam a recuperação,
recuperação fala dos projetos
que têm
m assinado com o vereador José
Jos Machado, fala do projeto da unidade móvel
m
que não houve condição de passar pela comissão porque gerava um custo para o
Município, fala que vai protocolar votos de louvor ao tenente Coronel Lee para a
próxima sessão e parabeniza toda a corporação, pede a Deus que proteja e ilumine
todos e agradece.
dece. Com a palavra o vereador José Machado agradece a presença de
todos fala que o vereador Rock tem todo seu apoio a hora que precisar,
precisar fala que não
sabe se é falta de conhecimento o deputado Gilberto Ribeiro protocolou requerimento
Pinhais/ Gurituba/ São
o Jose dos Pinhais o mesmo que os vereadores de Piraquara já
haviam protocolados Piraquara/ Guarituba/ São Jose dos Pinhais, pede com todo o
carinho que tem pelos assessores do deputado para que leve ao conhecimento dele e
agradece. Com a palavra o vereador
vereado Josimar fala que a mesa executiva dessa casa
deve uma explicação a todos os presentes o que aconteceu na sessão da terça-feira
terça
da
semana passada, ficou um tumulto quando os vereadores chegaram o presidente tinha
em mãos uma liminar do juiz que dava o direito
direito a ele de sentar na cadeira de
presidente e naquela oportunidade o vereador Gilmar não quis acatar aquela liminar
do doutor Alexandre, porque naquela liminar só reconduzia o cargo de vereador e não
o cargo de presidente,, pede desculpas em nome de todos os vereadores aos presentes
como o vereador Gilmar não aceitava a decisão do juiz os vereadores acharam por
bem não ficar na sessão porque assim ele não era presidente e os vereadores não
reconheciam como presidente e no jornal saiu “disputa pela presidência gera muita
confusão, a população de Piraquara é quem sai perdendo” ninguém quer que perca
nada, o que não pode é deixar de cumprir a lei,
lei pede ao João que esclareça para a
população o que colocou no jornal o vereador Gilmar
Gilma pegou a chave com uma
funcionária
ria sentou na cadeira e disse que era presidente, exonerou vários
funcionários cometeu vários atos administrativos que não poderiam ser cometidos e
será responsabilizado
o por isso pela justiça que está aí para fazer e agradece.
agrade
Com a
palavra o vereador Ernani Winter agradece a prefeitura Municipal e a secretaria
secret
de
obras pelas as ações que a prefeitura tem realizado na Vila Fuck, no bairro São
Cristóvão e no Araçatuba, fala que esteve recentemente visitando uma área obstrução
no Araçatuba já é a terceira vez que é feita a limpeza naquela região, nas últimas
chuvas o vereador Eugenio foi solicitado porque estava alagando aquela área encerra a
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palavra
ra citando uma frase de Pastor norte
norte americano “o que me preocupa não é o
grito dos
os maus, mas, sim o silencio dos bons” e agradece. Com a palavra o vereador
Baianinho agradece o prefeito pela a unidade de saúde que vai ser instalada na rua
Júri Danilenko, foi iniciativa do vereador que fez em forma de projeto para o senhor
prefeito discutindo
cutindo junto a secretaria de saúde foi uma empenho muito grande de
toda a equipe para conseguir o recurso para a construção da unidade de saúde e logo a
farmácia central do Guarituba ficara pronta e a população só tem a ganhar com isso, e
fala ao vereador José Machado que com relação ao deputado que copiou o projeto
tem um ditado por aí “que quem não sabe fazer copia o que os outros fazem”,
parabeniza o vereador Josimar pela fala em relação o que aconteceu na sessão
passada que o senhor vereador se colocou
colocou como presidente dessa casa e a primeira
atitude
itude tomada por ele foi o subsídio
subsí
dos vereadores, ele está equivocado, muitas
dessas pessoas vem aqui para saber dos projetos mais alguns vem para fazer
lambanças,, vem querer intimidar o vereadores, chamar os vereadores
vereadores para briga um
cidadão que se coloca nas condições de repórter, um repórter quis intimidar o
vereador e chamou para briga dentro dessa casa de leis e seus advogados logo vão
v
estar com o nome dele para se tornar público
p
o nessa cidade aqui ninguém está
es
brincando de ser vereador estão trabalhando, na terça-feira
terça feira passada tinha uma platéia
muito grande e hoje o que aconteceu que não tem e agradece.Com a palavra o
vereador Miguel Scrobot fala que o prefeito começa a desenvolver o trabalho através
do governo
rno do estado e dos vereadores no bairro Bela Vista que vai ser o primeiro a
ser contemplado, e quando o Baianinho fala do jornal ele funciona mais ou menos
assim alguém paga para colocar a matéria, no jornal não foi visto que os vereadores
querem fazer a CPI do transporte, é fácil pré julgar o meio de comunicação vive de
dinheiro, vê se o jornal falou em algum momento quando veio a liminar da justiça na
integra como o vereador Josimar tentava explicar o artigo 43, o jornal não disse que o
ex-presidente afastado
stado que cometeu ato de improbidade administrativa
adminis
porque
alguma coisa tem, os vereadores precisam
precisa fazer o papel que é o povo que paga o
salário não o que jornaleco diz que tem que fazer, fala que não se importa com jornal o
que importa é o povo trabalhador saber o que cada um vai fazer aqui parabeniza todos
os vereadores que estão interessados em defender
defender o interesse público,
p
precisa
respeitar e ser respeitado talvez seja hora dos vereadores meditar sobre o jornal e não
colocar matéria no jornal porque da mesma maneira que o vereador paga ele leva um
coice agradece a todos que estão presentes. Não havendo
ndo mais nada a tratar, o Senhor
Presidente declarou a sessão encerrada convocando outra para a próxima terça-feira
terça
em horário regimental. Para constar lavrei___________________________________
lavrei___________________________________
(Ivanilda Tupech) a presente ata.
ata

