CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 15ºº 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 doze 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, 2° secretario Pastor Valdeci de Andrade e na presença
dos demais vereadores: Gilmar Luis Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “Baianinho”,
Ernani Winter, José Eugênio
ugênio Huller, José Machado, Maicon Figueiredo Faria, Miguel
Scrobot, Sidnei Cesar Mamede e Valmir soares “Rock”.. Verificada a existência de um
quórum regimental com a presença
presenç de doze 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 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
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. Inscritos os vereadores a se pronunciar no grande expediente
expedi
os quais;
Gilmar, Ernani, José Eugênio,
nio, Pastor Valdeci, Valmir Soares “Rock”,, Edson “Baianinho”,
Mamede, Josimar e Miguel ficaram acordados cinco minutos para cada vereador:
começa falando o vereador Gilmar cumprimenta todos e faz votos de congratulações a
todos os diretores de escolas municipais e estaduais, dia 12/11 é dia nacional dos
diretores,
s, deixa uma mensagem ao Secretário
Secretá
de Obras
bras diz que é constante as
reclamações de moradores em relação à pavimentação da Avenida Brasília com a
demora do serviço público,
blico, fala que votou contra a abertura de credito de sete milhões
não pelo empréstimo e sim porque pediu vistas ao projeto, fala que recebeu
re
um
documento Ministério Público
blico com relação ao acumulo de cargos e diz que termina
nas explicaçõess pessoais e agradece. Com a palavra o vereador Ernani Winter
cumprimenta todos fala da primeira Remada Ecológica de Piraquara que aconteceu no
último domingo, foi uma forma de chamar atenção da SANEPAR para que liberem o
espelho da água para a pratica náutica
ná
não motorizada,, parabeniza o departamento de
turismo de Piraquara que de uma forma ou outra tem deixado o município em
evidencias apesar do pouco investimento nesta área, parabeniza o Jeferson que foi um
dos idealizadores e agradece. Com a palavra o vereador Jose Eugênio
nio cumprimenta
todos deixa uma boa noite especial para dona Dinda, fala que teve uma reunião com o
prefeito para tratar do PPA e LDO fala que tem um prazo para fazer as emendas para
2014 e seu parecer já foi encaminhado para a comissão de finanças, fala que esteve
junto com o vereador Ernani na vila Franca visitando a creche agradece o Secretário de
Obras
bras pelo o trabalho no São Cristóvão, fala que na próxima semana vai ter mais uma
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reunião com o prefeito para tratar a respeito da Planta Araçatuba
Araçatuba e agradece. Com a
palavra o vereador Pastor Valdeci cumprimenta todos agradece todos os vereadores
em especial o Eugênio
nio pela a ajuda no dia do Evangélico, agradece o prefeito
Marquinhos e toda sua equipe pelo apoio, fala que tem uma emenda do deputado
dep
Gilson para trazer um laboratório
oratório de informática para o Colégio
C
João Batista
B
Salgueiro,
fala que todos os vereadores estão trabalhando esse é o caminho e agradece. Com a
palavra o vereador Rock cumprimenta todos fala que esteve em um seminário da
COHAPAR
AR onde muitas ações do PAC do Guarituba
Guarituba foram apresentadas fala que
diminuíram a área de atuação do PAC, diz que ficou feliz quando os representantes da
COHAPAR informaram que apenas 43% do montante disponibilizados foram usados
até agora, fala do projeto
ojeto de lei de sua autoria que vai ser votado em primeira
discussão hoje que trata dos operadores do transporte escolar, a prefeitura só aceita
veículos no nome do operador não estar em nome de outra pessoa, a proposta do
projeto é que o veiculo não precise
precise estar necessariamente no nome do operador, é só
uma mudança na lei para que essas pessoas possam trabalhar pede a ajuda de todos
os vereadores a favor desse projeto e agradece. Com a palavra o vereador Mamede
cumprimenta todos fala dos projetos do PAC que
que estão em andamento, mas, têm
t
algumas falhas porque falta lombada, placas de sinalização, têm
t
moradores
cadeirantes e as casas não
ão têm
têm rampas, diz que já pediu que colocassem pontos de
ônibus para atender essas pessoas, pede para todos os vereadores para
para acompanhar
nas demandas do Guarituba
uarituba para que possam juntos pedir as lombadas, sinalizações e
pontos de ônibus, agradece a Secretaria de Obras
bras que tem atendido da melhor forma
para atender os bairros e o prefeito Marquinhos que tem cumprido com aquilo que ele
propôs e com certeza no ano de 2014 vai ser melhor e agradece. Com a palavra o
vereador Edson Baianinho cumprimenta todos agradece a Deus por mais um dia
agradece todos os presentes, o Silvio assessor
assessor do prefeito, o Cleomar da Secretaria
S
de
Trabalho, a Luciana do sindicato e a Bernadete da Saúde,, elogiou o prefeito
Marquinhos, fala que não é fácil um vereador vir para essa Casa
asa de Leis e fazer a
diferença porque muita gente não gosta das pessoas que trabalham,
trabalha , são honestas e
falam a verdade, mas se tem alguns que não gostam de ouvir a verdade,
verdade é um direito,
mass o vereador fala que não quer faltar com a verdade em momento nenhum e
agradece. Com a palavra o vereador Josimar cumprimentaa todos fala que participou no
último
ltimo domingo da cavalgada parabeniza todos os organizadores, parabeniza
rabeniza o amigo
Gilmar Clavisso
o onde teve a eleição do seu partido do PT onde as pessoas votaram e
ele é o presidente do partido, agradece a presença do Silvio e diz que ficou muito
honrado em assistir o prefeito Marquinhos dando entrevista na televisão no programa
jogo do poder; o ver. Baianinho pede aparte e fala que ficou orgulhoso com o prefeito
que esteve no jogo do poder, mas em momento algum exaltou o poder que tem
agradece; o ver. Josimar fala do documento que foi lido ondee o vereador Miguel
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propõe a abertura
bertura de uma comissão especial
espe
para averiguar denúncia
ncias anônimas com
relação a possíveis invasões na Serra do Mar,
ar, fala que vários vereadores estiveram lá e
foi constatado
tatado um verdadeiro desrespeito ao meio ambiente, esta casa não pode ficar
omissa, naquela área a prefeitura não libera construção e agradece. Com a palavra o
vereador Miguel cumprimenta todos agradece a presença
presença da dona Dinda esposa do
José Ribeiro de Barros, fala da Serra do Mar
M diz que fez o pedido para a presidência
pres
da
Casa
asa tomar iniciativa e compor essa comissão especial,, fala que o que fizeram com a
Serra do Mar
ar e os animais é um desrespeito,
desrespeito essa Casa
asa precisa intervir nesse processo
junto ao Ministério Público
ico do Município e Ministério Público Federal,
Federal, foram
fora levados
animais sem dar alimentos eles estão devastando a serra não sabe por que o IAP ainda
não tomou conhecimento,, o helicóptero
cóptero passa todos os dias na Serra do Mar,
M diz que
precisa respeitar quem está fazendo aquilo mas ele precisam respeitar a cidade,
cidad o
exemplo de vereador é fiscalizar convida todos os vereadores
ver
da Casa
asa para se interar
do fato chamaa os vereadores para irem amanhã de manhã olhar o que está
acontecendo para defender o município e agradece. O senhor presidente registra a
presença da doutora Isabel Mendes
Mendes que foi procuradora dessa Casa,
C
o senhor
presidente faz a leitura do parágrafo único do artigo 230 e fazer um convite a partir
desta data; cada
ada jornal ou emissoras solicitara a presidência o credenciamento
creden
de
representantes em número
mero não superior a um de cada órgão para os trabalhos
correspondente a cobertura jornalística ou radialistica. Dando continuidade o 1º
secretário
rio faz a chamada dos vereadores,
ve
constando a presença de doze vereadores
com falta justificada dos vereadores Adriano. Nesse momento passou-se
passou
a leitura da
publicação Ordem do dia o senhor 1º secretario faz a leitura do processo 076/2013
projeto de lei 071/2013
/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 foi aprovado em primeira discussão; Iniciativa:
vereadores da Câmara dispõe sobre: denomina as vias públicas que especifica e dá
outras providencias. O senhor 1º secretário faz a leitura do processo 077/2013
077
projeto
de lei 072/2013
/2013 o projeto está em discussão; o projeto está em votação; o senhor
presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados
sentados os contrários
que se levantem; o projeto foi aprovado em primeira discussão; Iniciativa: vereador
Rock dispõe sobre: altera os dispositivos de que dispõe da lei municipal 486/2000 e
da outras providencias. O senhor 1º secretário faz a leitura do processo 081/2013
projeto de lei 076/2013
/2013 o projeto está em discussão; o projeto estáá em votação; o
senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem; o projeto foi aprovado em primeira discussão; Iniciativa:
Iniciat
vereador Pastor Valdeci, dispõe sobre: a obrigatoriedade da inclusão do currículo na
placa de identificação do nome da Rua,
Rua, do homenageado, bem como o número
nú
do
CEP e dáá outras providências.
providê
O senhor 1º secretário
rio faz a leitura do processo
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088/2013 projeto de lei 081/2013
081
o projeto estáá em discussão; 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;
Iniciativa: vereador Edson Baianinho, dispõe sobre: denomina de Benedita Maria
Antonio de Souza a Rua sem denominação oficial conhecida como Rua 7 no Jardim
Santa Helena. O senhor 1º secretário faz a leitura do processo 089/2013
2013 projeto de lei
082/2013 o projeto estáá em discussão; 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; Iniciativa: vereador Edson
Baianinho, dispõe sobre: denomina de Valério Lopes de
e Souza a Rua sem
denominação oficial conhecida como Rua 8 no Jardim Santa Helena. Terminada a
ordem do dia passa as Explicações pessoais.
pessoais Nesse momento o vereador Rock pediu
licença para se retirar da sessão.
sessão Com a palavra o vereador Josimar agradece a
presença do apresentador Paulo Roberto o “Galo”
“G
e elogia muito o apresentador da
Rede Massa, e pede socorro
corro porque a serra do mar está sendo mal tratada,
tratada pessoas
mal intencionadas, mas isso a comissão da Casa de Leis
eis através do pedido do Miguel
junto à Secretaria do Meio
eio Ambiente através do Executivo
xecutivo para fazer uma averiguação
lá estão derrubando árvores,
rvores, estão colocando animais em piquetes fechados para
acabar com a mata, derrubaram árvores
árvores fizeram queimadas e estão plantando então
pede ajuda por esse pedaço de mata atlântica de Piraquara e agradece. Com a palavra
o vereador Miguel fala que assistiu uma parte da entrevista do prefeito Marquinhos
diz que ele foi humilde em discutir as questões do município, deseja boas vindas ao
Paulo Roberto Galo diz quee Piraquara precisa de ajuda, pede para o senhor presidente
constituir a comissão ainda hoje, pede para o Galo mandar a televisão junto com os
vereadores amanha de manhã, tem lá transformador de 115 KVA isso é para
exploração imobiliária, lá tem cavalos, gansos
g
e uma variedade de cabritos e diz que
não tem dúvidas que o Galo
alo como apresentador vá apresentar isso para Piraquara,
Piraquara fica
esse pedido,, a legislação não permite
per
nada do que está acontecendo lá e agradece.
Com a palavra o vereador Mamede fala que não perde o programa do Galo
G na hora do
almoço parabeniza o apresentador que faz a diferença, fala que tem sido procurado
por famílias que estão sentindo lesadas por uma pessoa que tem vendido terreno por
três mil reais, isso não existe esse cidadão que vende os terrenos ameaça os
funcionários da prefeitura para não dar a informação correta, diz que procurou o
Ministério Público
blico e as pessoas que compraram esses terrenos,
terrenos, isso é caso de polícia
polí
pessoas que tem tirado proveito como a serra do mar diz que não foi ate o local, mas
como se trata de meio ambiente diz que é a primeira pessoa a defender o meio
ambiente e agradece. Com a palavra o vereador Baianinho elogia o Paulo Roberto
“Galo” parabeniza pelo seu trabalho,
tra
cita o caso Tainá que o Galo
alo sempre bateu em
cima
ima desse assunto sem medo o vereador disse que chorava quando a matéria ia ao ar,
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fala que esse é o papel de ser humano defender o direito de todos e aqueles meninos
que foram presos, sofriam torturas e hoje o vereador disse que sofre tortura na cidade
por dizer a verdade, parabeniza o vereador Miguel Scrobot e diz que está
est contigo e vai
até o fim para apurar essas denúncias,
denú
fala que precisa convidar o órgão que defende
os animais paraa ir defender aqueles animais e agradece. Com a palavra o vereador
Pastor Valdeci fala do trabalho da doutora Isabel, o Jorge que faz parte da imprensa e
o Paulo Roberto que elee leve uma boa impressão dessa Casa,
Casa, fala que a questão
ambiental é muito séria precisa averiguar com toda a transparência e que o município
não seja prejudicado
icado lá na frente, agradece a Viação
Viação Piraquara que tem sido parceira
nos eventos que acontece, pede para o presidente por gentileza explicasse a respeito
do concurso as pessoas querem
qu
saber como ficou agradece a todos. Com a palavra o
vereador Gilmar cumprimenta o apresentador Galo
Galo e os assessores do Gilberto
Ribeiro, fala do documento que recebeu do Ministério Público,
blico, que promove o
arquivamento do processo o vereador fala que não cometeu erros e vai provar isso no
decorrer
rer dos dias, com relação a denúncias
denú
do meio ambiente da Serra
erra do Mar fala
que tem também as cavas do Guarituba para serem verificadas essa Casa
C
tem o dever
de verificar a legalidade daquelas consultas emitidas por órgãos Municipais e
Estaduais o objeto de investigação deve ser mais amplo e apurar não só uma
irregularidade ambiental,, mas
mas apurar mais algumas que estão realmente atingindo de
imediato a população, fala que tem casa construídas em cima de fundo de vale
va na Rua
Nova Tirol e está interditada os vereadores devem averiguar aquela situação, o
vereador Miguel citou várias
rias vezes de audiências públicas,
p
precisa trazer a discussão da
SANEPAR o mais breve possível agradece a presença da doutora Elizabete e Isabel
Isabe
representante
entante de direitos humanos do Estado
Estado do Paraná fala que gostaria que os
vereadores ficassem atentos a outras irregularidades que são muitas e agradece. Com
a palavra o vereador Erondi cumprimenta todos fala que concorda com o vereador
Gilmar quando
o fala que precisa fiscalizar todas as questões ambientais
ambientais do município,
qualquer denúncia que chega a essa Casa
Casa deve ser investigada essa é a função de
vereador tem problemas nas cavas, na Planta Deodoro inúmeros problemas, fala que
na Rua Nova Tirol tem oito nascentes soterradas o vereador Miguel
Miguel denunciou no
Ministério Público
blico cumpriu com seu papel,
papel essas residências estão embargadas, mas
também não é pelo fato de ter inúmeros problemas que pode ter mais um aquilo que
estiver ao alcance os vereadores
vereadores precisam cumprir com seu papel, fala que faz parte da
comissão de meio ambiente diz que é formado em biologia e tem duas especializações
em meio ambiente, e conhece sabe que se soltarem cabritos em dois anos não tem
mais mata é um animal que come a altura
altura de seu pescoço come a casca da planta se os
vereadores não fizerem seu papel pode rasgar o diploma de vereador, fala da eleição
do PT que aconteceu no último
ú
domingo onde cada filiado pode votar escolher seu
presidente, fala que na consulta que o professor
profe or Gilmar fez no Ministério Público
Pú
se é
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possível trabalhar como professor e vereador claro que é o que a lei não permite é ser
presidente da casa e diretor de escola a consulta está
est errada e agradece. O senhor
presidente fala do concurso não foi adiado alguém
alguém entrou com recurso e a própria
universidade deve dar a resposta e assim serão contratados. O vereador Gilmar fala
que o presidente da Casa não pode fazer parte de comissões pede a possibilidade de o
vereador Gilmar substituí-lo o senhor presidente Erondi
ndi na comissão de educação. O
senhor presidente diz que não vê problemas nenhum e pede para discutir isso em
outra reunião para o Erondi sair e o Gilmar assumir. Dando continuidade o senhor
presidente procede à formação de comissão especial por representação
representação partidária são
três vereadores nessa comissão, foi montada a comissão com os vereadores Josimar
do PDT, Eugenio do PHS, Miguel do PROS. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor
Presidente declarou a sessão encerrada convocando
convocando sessão extraordinária para a
próxima
segunda-feira
feira
as
10h00min.
Para
constar
lavrei_____________________________________ (Ivanilda Tupech) a presente ata.
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