CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 14ºº 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 cinco de novembro 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 na presença dos demais vereadores: Adriano
Cordeiro, Gilmar Luis Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter,
José Eugênio
ugênio Huller, José Machado, Miguel Scrobot, e Valmir soares “Rock”.
“Rock” Verificada
a existência de um quórum regimental com a presença de onze vereadores membros
da Casa, o senhor presidente, com as bênçãos
bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão,
convocada na forma do Regimento Interno. Após 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
no diário da Câmara e no
site para conhecimento dos vereadores. A ata está em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários
contrários que se levantem, a ata está aprovada.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O 1º secretário Professor Josimar Froes fez a leitura
leit
dos
requerimentos, ofícios, pedidos de informação e correspondências recebidas pela
mesa que terão encaminhamento regimental.
regimental Em seguida o Presidente convida o
Vereador Adriano para ocupar a segunda secretaria. Inscritos os vereadores a se
pronunciar no grande expediente os quais; Valmir Soares “Rock”, José Machado,
Josimar Froes, Edson Baianinho e Ernani Winter; ficaram acordados cinco minutos para
cada vereador; começa falando o vereador Rock cumprimenta todos agradece o
professor Pedro que disponibilizou
disponibilizou uma equipe de servidores para fazer a limpeza
li
daquele espaço público
blico onde futuramente será instalada a Praça na Vila Macedo, pede
pela recuperação do campinho de areia, parabeniza o prefeito Marquinhos e toda a
equipe da Secretaria
ecretaria de Meio Ambiente e Urbanismo pelo trabalho desenvolvido nos
cemitérios da cidade, agradece o Secretario de Obras
bras que designou uma equipe para
resolver um problema na Rua Fortaleza e fica a indignação em relação à SANEPAR que
justamente onde não tem esgoto e o escoamento de galerias
lerias de águas fluviais
consequentemente
entemente o entupimento aquilo fica um cheiro horrível, a SANEPAR precisa
tomar medidas urgentes para resolver não só a Vila Macedo são vários bairros e
agradece. Com a palavra o vereador José Machado cumprimenta todos fala que a
população está perguntando quem vai pagar os funcionários que foram nomeados
ilegais na Câmara o senhor presidente em exercício Erondi Lopes pede aparte e diz que
como existia uma liminar naquele momento dizendo que o vereador Gilmar teria sido
devolvido
olvido ao cargo de vereador e não de presidente então ele não tinha legitimidade
para nomear ou demitir esses atos se tornaram nulos.
nulos. O ver. José Machado
parabeniza o senhor presidente e pergunta se as pessoas que trabalharam
trabalhara vão
processar a Câmara ou não; o ver. Baianinho pede aparte e fala que pela explicação do
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presidente quem tem que pagar não é a Câmara é quem nomeou;
nomeou o ver. José
Machado fala que também concorda, e diz que esta com o requerimento
equerimento para ser
levado para deputado ver o protocolo dele e o dos
os vereadores de Piraquara, fala que
no dia 12 de dezembro as 19h00min vai acontecer uma sessão solene para entregar o
titulo de cidadão honorário ao Fontoura e convida todos para participar e
agradece.Com
Com a palavra o vereador Josimar Froes cumprimenta todos
tod fala de um
grande projeto para Piraquara a nível metropolitano em parceria com grandes
empresas e em parceria com o governo um comércio atacadista
cadista e quem ganha é a
cidade e a população,, fala que o jornal a Gazeta tem a matéria falando do município de
Piraquara,
raquara, o senhor presidente Erondi pede aparte e fala que fica feliz da parceria do
governo no município o investimento na área de educação chega perto de 5 milhões
até o fim do ano, o ver. Josimar fala que são muitas coisas acontecendo na cidade de
Piraquara e o mais importante é a participação da Câmara, do executivo e os
comerciantes esses que tem acreditado e investido na cidade e agradece. Com a
palavra o vereador Edson Baianinho cumprimenta todos e agradece a Deus por mais
essa oportunidade que ele tem dado, agradece ao Secretário de Obras pelo trabalho
no Jardim Tropical, agradece o prefeito e seu assessor Silvio, fala do grande
investimento na cidade é porque alguém passou acreditar nessa cidade o que não
pode esquecer que também tem a mão do Secretário
S
de Desenvolvimento
esenvolvimento da Indústria
e comercio, o Laudir e o prefeito, fala que é muito grato com Governo
overno Federal graças a
ele sua rua
ua foi asfaltada, diz que o jornal a Gazeta estampa a matéria é uma grande
alegria ler uma Gazeta e pergunta ao vereador
vereador Miguel scrobot se tem pagado alguma
coisa
oisa que foi noticias de três páginas
pá
no jornal, o ver. Miguel pede aparte e fala que se
foi três paginas é uma honra porque não pagou nada;
nada o ver. Baianinho parabeniza o
vereador Miguel e diz que não é fácil ser destaque
des
em um jornal,, fala que a nomeação
foi ilegal é de direito, eles receberem os dias que trabalharam nessa casa, quem
trabalhou merece receber, mas não é essa casa que vai pagar quem tem que pagar é
quem contratou e agradece. Com a palavra o vereador Ernani
nani Winter cumprimenta
todos fala do evento que aconteceu no fim de semana do dia do
Evangélico que é um projeto do Pastor Valdeci agradece todas as pessoas que se
envolveram e a prefeitura e todos que participaram, fala que no próximo domingo vai
acontecer o primeiro evento de canoagem de Piraquara, atividade realizada pelo
departamento de turismo de Piraquara, convida todos que gostam
tam da prática
prá
de
canoagem para se inscrever no departamento de turismo, fala de uma reunião que
aconteceu na semana passada diz que esteve na ALL junto com outros vereadores diz
que ficou feliz em saber que terá mais uma unidade de lazer para
para aquela comunidade
comun
da Santa Mônica; o ver. Rock pede aparte fala que outros assuntos foram abordados
entre eles o bloqueio da Avenida Getúlio
Getúlio Vargas e as roçadas da linha do trem;
trem o ver.
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Ernani fala que no domingo foram removidos os dormentes que se encontra na cidade
e levado para outro lugar e agradece. Dando continuidade o 1º secretário faz a
chamada dos vereadores, constando a presença de onze vereadores com falta
justificada dos vereadores Pastor Valdeci e Sidnei Mamede. Nesse momento passoupassou
se a leitura da publicação
cação Ordem do dia o senhor 1º secretário
rio faz a leitura do
processo 067/2013 projeto de lei 062/2013 o projeto esta em discussão; o projeto está
est
em votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem;
levantem; o projeto foi aprovado em segunda discussão;
Iniciativa: Executivo Municipal,
Municipal dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito
cré
Adicional
especial no orçamento programa vigente, no valor de R$667.049,95 (seiscentos e
sessenta e sete mil, quarenta e nove reais
reais e noventa e cinco centavos) e dá outras
providencias. O senhor 1º secretário
secre rio faz a leitura do processo 071/2013 projeto
projet de lei
066/2013 o projeto está em discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente
pede que os vereadores favoráveis permaneçam
permaneçam sentados os contrários que se
levantem; o projeto foi aprovado em segunda discussão; Iniciativa: Executivo
Municipal, dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito
dito Adicional especial no
orçamento programa vigente, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) e da outras
providencias. O senhor 1º secretário
secretário faz a leitura do processo 092/2013 projeto de lei
085/2013 o projeto está em discussão; o projeto está
est em votação; o senhor presidente
pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados
sentados os contrários que se
levantem; o projeto foi aprovado em segunda discussão; Iniciativa: Executivo
Municipal, dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito
dito Adicional especial no
orçamento programa vigente, no valor de R$163.000,00 (cento e sessenta e três mil
mi
reais) e da outras providencias. O senhor 1º secretário
rio faz a leitura do processo
093/2013 projeto
o de lei 086/2013 o projeto está em discussão; o projeto está em
votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários
rios que se levantem; o projeto
projeto foi aprovado em segunda discussão;
Iniciativa: Executivo Municipal,
Municipal dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito
cr
Adicional
especial no orçamento programa vigente, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil
reais) e da outras providencias.
provid
O senhor 1º secretário
rio faz a leitura do processo
094/2013 projeto de lei 087/2013 o projeto está
est 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 com um voto contrario
do vereador professor Gilmar Luis Cordeiro em segunda discussão; Iniciativa: Executivo
Municipal dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito
dito Adicional especial no
orçamento programa vigente, no valor de R$7.452.000,00 (sete milhões,
quatrocentos e cinqüenta e dois mil reais)e da outras providencias. O senhor 1º
secretario
io faz a leitura do processo 098/2013 projeto de lei 091/2013
091/2013 o projeto está
est
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em discussão; o projeto está
est em votação;; o senhor presidente pede que os vereadores
ve
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto foi
aprovado em segunda discussão,
discussão Iniciativa: Ernani Winter, Dispõe sobre:
sobre concede o
titulo de cidadão honorário do município de Piraquara ao senhor professor José
Jos
Galerani Filho. Terminada a ordem do dia passa as Explicações pessoais. Com a
palavra vereador José Machado fala do projeto da praça
aça esportiva no bairro Santa
Mônica
nica agradece a cada um que acompanhou na reunião com a ALL esse projeto vai
ser de grande valia para aquela
quela população, agradece
agradece a ALL pela limpeza feita, fala que
a população pergunta quem vai pagar os funcionários nomeados da Câmara,
Câmara o
vereador diz que quem vai responder é o presidente da Casa, vão à sessão e vão
v saber
o Regimento Interno, está aí quem paga
ga é quem contratou e agradece. Com a palavra
vereador Josimar agradece a presença de todos, fala do trabalho da Secretaria de
Meio Ambiente nos cemitérios e parabeniza o prefeito Marquinhos com sua equipe
que fez um projeto belíssimo isso só encanta a cidade com o visual do cemitério, fala
de um trabalhador que perdeu o seu emprego, quando dirigia um ônibus passava pela
rua quando um vereador disse “o senhor não pode passar por aqui”,, o motorista disse
só estava cumprindo seu trabalho, o cidadão que se dizia vereador direcionou palavras
discriminatórias ao motorista,
motorista discriminação racial, o então vereador foi até a Viação
Piraquara contou a versão
são dos fatos e a Viação Piraquara demitiu o funcionário e
agradece. Com a palavra vereador Rock fala de uma reunião que teve com o
DEMOCRATA e na oportunidade falaram de projetos para a Cidade e que bem próximo
vai ser implantada a Praça da Vila Macedo, parabeniza
arabeniza o sindicato dos servidores de
Piraquara que estão lutando por melhorias,
melhoria parabeniza o trabalho do Cleomar
Cl
na
Agencia do Trabalhador é importante valorizar o trabalhador, quando bons
funcionários são mandados embora o vereador diz estar muito indignado
indignado e diz que
também tomou ciência, pessoas comentaram o fato, mas parece que já tem uma ação
na justiça, é inadmissível tratar um irmão com descaso e preconceito racial deseja uma
boa noite e que Deus ilumine a todos. Com a palavra vereador Gilmar cumprimenta
todos e diz falem bem ou mal de sua pessoa, mas falem foi assim que muitos políticos
cresceram na cidade, diz que sabe que sua presença é um desafeto nessa Casa, mas
não interessa, vereadores desgostosos com posições,
posições mas estão lá pedindo cargo para
prefeito, diz que fica indignado quando vê que todos querem bater nele, pede que
trabalhem esse é o grande propósito do vereador, fala ao presidente que cabe colocar
nos próximos dias ou enviar ao Ministério Público
blico a prestação de contas porque já
venceu
nceu o prazo regimental, fala que teve vereador que viajou em período regimental
para o Chilee sem pedir autorização para a Mesa
M
dessa Casa,
asa, diz que fica indignado com
o que houve porque veio aqui para trabalhar pelo povo e não para atacar vereador,
fala que está com Deus,, frequenta
frequ
Igreja o qual muitos não frequentam,
entam, diz que fez um
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grande trabalho frente a uma escola e fala que cada um precisa
recisa cuidar do seu
quadrado e assim tocar a legislatura,
legislatura pede para o presidente colocar a prestação de
contas do DEM na mesa na próxima sessão,
sessão fala que houve um acidente na Rodovia
Leopoldo Jacomel onde faleceu uma pessoa de 18 anos diz que não vai poder ficar na
sessão porque está acompanhando a família no IML e agradece. Com a palavra
vereador Edson Baianinho fala que gostaria que o vereador Gilmar estivesse sentado
na cadeira para ouvir, porque é fácil atirar uma pedra e se esconder, mas vai
responder mesmo ele não estando,
estando fala que em momento algum veio para atacar
nenhum vereador e sim para dizer a verdade, esse vereador
vereador que acabou de discursar
falou na 12° sessão que o primeiro ato que tomou foi rever o subsidio dos vereadores
pergunta ao vereador se essa diferença que os vereadores receberam caiu na conta
dele também? Será que ele devolveu?
devolveu Qual a moralidade que tem de falar algo nessa
Casa de Lei,
ei, o vereador exonerou os funcionários dessa casa, contratou outros
funcionários e vem dizer que os vereadores estão querendo atacar ele,
ele isso é um
desrespeito nessa casa de leis, esse vereador que vem falar da nobreza dos vereadores
ve
não passa de um covarde, poderia estar aqui para ouvir, mas não, foi embora, fala em
relação ao pai de família que perdeu o seu emprego que Deus está consigo,
cons
você só
estava ganhando o pão de cada dia,
dia agora quem tirou o seu direito cedo ou mais tarde
vai pagar o preço pede que próxima sessão fale o nome dessa pessoa que se julga
autoridade e agradece. Com a palavra vereador Erondi Lopes cumprimenta todos fala
que o vereador professor Gilmar é incrível que em algumas sessões ele tenha horário
marcado, não fica até o final, fala que em nenhuma sessão bateu em nenhum
vereador dessa casa apenas respondeu em alguns momentos, é homem suficiente
para ficar até o final da sessão e ouvir quando os colegas falam, diz que é professor de
escola, tem inúmeros projetos,
projetos um deles é o cursinho pré-vestibular
vestibular gratuito nem por
isso fica vangloriando, não há necessidade, não é mentiroso não fica inventando
projeto falso, fala que vai colocar as contas para votar se assim estiver
estiver na presidência
sim, porque é seu compromisso,
compromisso diz que cumpriram Regimento
egimento quando o Gilmar foi
afastado dessa cadeira e quando volta assume a presidência dizendo que o juiz deu à
liminar, era mentira está escrita na liminar que em nenhum momento devolveu
devo
a
presidência para esse vereador ele veio de forma troglodita,
troglodita, trouxe um chaveiro tirou
as fechaduras da sala da presidência e colocou na conta da Câmara, fala que assumiu a
presidência porque era vice-presidente
vice presidente não que queria ser presidente em nenhum
nenhu
momento se colocou a candidato a presidência, porque o vereador Gilmar não fica
para ouvir as verdades, porque mentir é mais fácil e quando faz uma especialização
fica um ano falando, fica mentindo se a escola dele é tão boa por que tem 21
denúncias na Secretaria
ecretaria de Educação e agradece. Com a palavra vereador Miguel
Scrobot cumprimenta todos fala que essa casa é um poder legislativo para fiscalizar o
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executivo e elaborar leis, não uma igreja para se usar muito a palavra de Deus, fala que
na sessão passada o ex-presidente
presidente professor Gilmar abandonou a sessão,
sessão não pediu
para sair, ele não cumpriu o regimento e veio dizer que todos os vereadores foram
pedir cargo para o Marquinho,s
Marquinho s ele se enganou e quando foi queimar pneu na Rodovia
jogou os motoristas e cobradores
cobradores para cima do vereador porque vai montar a CPI do
transporte coletivo, ele está perdido pensa que é o dono do mundo,
mundo não adianta fazer
discurso e trazer meia dúzia nesse plenário para fazer desfeita aos vereadores e as
contas do ex-prefeito
prefeito é culpa dele
dele porque foi pedido uma equipe técnica para analisar,
mas os vereadores analisaram e vão passar para o presidente Erondi, não adianta fazer
discurso barato com jornaleco, ele falou no canal 51 que foi aumentado o salário dos
vereadores ele mentiu o aumento
aumento de salário foi feito por resolução no mandato
passado e se ele invadiu essa Casa
C
de Leis
eis e nomeou pessoas isso já está
est na justiça e
agradece a Elza pelo trabalho no cemitério e agradece a todos. Não havendo mais
nada a tratar, o Senhor Presidente declarou
declarou a sessão encerrada convocando outra para
a
próxima
terça-feira
feira
em
horário
regimental.
Para
constar
lavrei_____________________________________ (Ivanilda Tupech) a presente ata.
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