CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 16ºº 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 dezenove 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:
vereado
Adriano Cordeiro, Edson Manoel dos Santos
“Baianinho”, Ernani Winter, José Eugênio 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
e 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 Pastor Valdeci
de Andrade 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, a ata está aprovada.
aprov
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 Votos de pesar pelo falecimento do
senhor Francisco
sco Rodrigues, pai do ex-vereador
ex vereador Cidão que ocorreu no dia 16 de
novembro de 2013. Começa falando Francisca Barros da Silva “Didi”,
“Didi”, cumprimenta a
todos, agradece a solidariedade dos vereados em ajudar e diz estar feliz pelos
Deputados Estaduais votarem a favor
f
à quebra do veto da lei dos Pacientes de
Hansen, duas mil famílias do estado do Paraná volta a receber seus benefícios que
havia sido cortado e agradece. Inscritos os vereadores a se pronunciar no grande
expediente os quais; Pastor Valdeci, Mamede, Edson “Baianinho”, Erondi, Miguel
Scrobot, Josimar, Ernani Winter, Valmir Soares “Rock”, Adriano Cordeiro e José
Eugênio ficaram acordados três minutos para cada vereador. Com a palavra o
vereador Pastor Valdeci cumprimenta todos parabeniza
rabeniza a ação dos Deputados e a
Dindi
di por mostrar que este é o caminho de todos os vereadores, pede um voto de
louvor à Doutora
outora Camila pelo trabalho excelente que realiza na saúde de nossa cidade
e diz que termina nas explicações pessoais e agradece. Com a palavra vereador
Mamede cumprimenta todos parabeniza a guerreira Didi pela luta a favor dos seus
direitos, fala sobre a saúde d Piraquara os remédios que não estão chegando aos
postos de saúdes, diz que a secretaria Maristela faz um bom trabalho, mais que
q
precisa de ajuda de todos vereadores,
vereado s, fala de duas crianças que necessitam de
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remédios que não são encontrados em postos de saúdes e sua família não está tendo
mais condições de comprar, pede ajuda do ver. Adriano que faz parte da comissão e
agradece. Com a palavra vereador Edson Baianinho cumprimenta todos agradece a
Deus por mais um dia agradece a presença do amigo Edson Nascimento, fala que o
problema não está na cidade de Piraquara mais sim no governo estadual aonde
repassa os remédios para nossa cidade, diz que acompanhou à 60 dias atrás e falta
insulina nos postos de saúde, fala com o fim do ano letivo a discussão deve ser maior
em relação a saúde e que agora é o momento de fazer uma coletiva
coletiva para buscar os
objetivos e discutir com a SANEPAR a situação da concessão da água,
água pois o governo
está com a PEC na gaveta e o dinheiro não vem sendo repassado para o Município de
Piraquara e diz que termina nas explicações pessoais e agradece. Com a palavra
p
vereador Erondi cumprimenta todos explica na ultima semana recebeu no gabinete
da presidência o deputado Rasca do PV e houve boatos que o deputado veio para
acertar o presidente
sidente da casa
casa financeiramente para que fizesse que parasse as
investigações na
a Serra do Mar é uma inverdade o deputado Rasca assinou a lei
estadual nº 17048 que permite o uso de lagos, lagoas e represas para abastecimento
a pratica de esportes aquáticos que não utilizem motores, movidos a combustão de
petróleo e pediu uma reunião com
com os demais vereados para a divulgação da lei, pois
Piraquara tem uma grande capacidade turística em relação a esportes
esporte aquáticos não
utilizada, fala que apresenta um projeto de lei Institui feriado Municipal no dia 20 de
novembro dia da Consciência negra e diz que termina nas explicações pessoais
pessoai e
agradece. Com a palavra vereador Miguel Scrobot cumprimenta todos agradece Didi
que foi na assembléia brigando por 57 famílias de Piraquara, fala sobre Serra do Mar é
uma questão de consciência ainda está coletando
coletando dados e oferecer a denúncia no
Ministério Público, fala que a filha do Rogério dono de uma oficina foi atendida pela
Doutora Miriam do Hospital de Piraquara sendo feito uma cirurgia imergente, fala tem
que cobrar os direitos, pois o Hospital de Piraquara
Piraquara já foi modelo e diz que termina nas
explicações pessoais e agradece. Com a palavra vereador Josimar cumprimenta
todos, os amigos Dinho,
ho, Camarguinho
C
e o aposentado Comandante
omandante Pereira agradece
Didi por representar
esentar o Município de Piraquara onde foi derrubado o veto do
Governador do Estado do Paraná, fala hoje 19 de novembro dia da bandeira uma data
muito importante para nossa nação, com grande graciosidade que parabeniza Didi por
esse empenho e agradece. Com a palavra vereador Ernani Winter cumprimenta
todos agradece aos vereadores José Machado e José Eugênio que estiveram juntos
fazendo uma visita no dia 14 quinta-feira
quinta feira no bairro Águas Claras realmente a situação
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das ruas é precária conversando com o prefeito Marquinhos e até o final do ano
todos os bairros serão contemplados, convida os vereadores e a comunidade para
participar da oitava caminhada e segunda pedalada
pe lada Internacional da Natureza circuito
das Nascentes do rio Iguaçu dia 24 de novembro a caminhada e 01 pedalada á
concentração vai ser no parque Trentino colônia Santa Maria, fala que fez um
requerimento 037/2013 solicitando a manutenção da iluminação do ginásio Gilberto
Alves do Nascimento “Poli” semana passada foi feita a manutenção e também havia
pedido
dido a realização do muro na pista de skate ao lado do ginásio essa semana
seman alguns
funcionários estiveram medindo
medi
para que seja inibido a pratica de pessoas que
venham fazer atitudes inadequadas e agradece. Com a palavra vereador Valmir
Soares “Rock” cumprimenta
menta todos parabeniza
parabeniza Didi, fala domingo passado houve um
grande campeonato de futebol no campo José Alves Vila
Vila Macedo onde será
contemplado com uma praça de esportes projeto de autoria da prefeitura, fala sobre a
cancha de areia no bairro Vila Macedo numa
numa situação lastimável espera que até o final
do ano consiga a recuperação do espaço de lazer, fala denúncia da Serra do Mar é
um crime hediondo contra a natureza, água, preservação ambiental e diz que termina
nas explicações pessoais e agradece. Com a palavra
pala
vereador Adriano Cordeiro
cumprimenta todos fala em relação á questão da saúde na próxima quinta-feira
quinta
tem
uma reunião com a secretaria para averiguar o que está acontecendo, fala sábado dia
23 de novembro na Câmara vai ter inicio ao Enduro da Madrugada
Madrugad circuito paranaense
parana
de MotoCross começa as 18h00min,
18h00min, convida dia 23 de novembro terá uma cavalgada
beneficente com saída do Cirilo vai até Laranjeira, fala foi encaminhado ofício para
SANEPAR pedindo que marque uma data para que possa saber os investimentos
serão executados com relação a tarifa sociall também a questão da renovação do
contrato

diz que termina nas explicações pessoais e agradece. Com a palavra

vereador José Eugênio cumprimenta todos deixa uma boa noite especial para Mario
Lucas presidente da Igreja Capela São Pedro, fala sobre a reunião
o com o Prefeito
Marquinhos reparando aonde vai ter os alagamentos no bairro Araçatuba para tomar
as providências de emergências, fala esteve no São Cristovão e comunidade
parabenizou os vereadores pela presença da polícia no bairro, fala que não vai ficar
nessa situação o desmatamento ocorrido na Serra do Mar será investigado até o final
e agradece. Dando continuidade o 1° secretário faz a chamada dos vereadores,
constando a presença de todos com falta justificada do vereador Gilmar Luis Cordeiro.
Nesse momento
mento o vereador Mamede pediu licença para se retirar da Câmara.
Câmara Nesse
momento passou-se
se a leitura das publicações. Ordem do Dia o senhor 1° secretário
secretá
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faz a leitura do processo
cesso 076/2013 projeto de lei 071/2013,
071/2013, o projeto contém emenda
modificativa, a emenda está em discussão; a emenda está em votação; o senhor
presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários
que se levantem; a emenda foi aprovada; emenda aditiva está em discussão; a
emenda está em votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem; a emenda foi aprovada;
vereador Rock pede votação Global, o primeiro artigo é lido na integra; o projeto esta
em discussão; o Presidente coloca em discussão o pedido do Vereador Rock para
votação global, é acatada pelo Plenário, o projeto está em votação; o senhor
presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários
que se levantem; o projeto foi aprovado
aprovado em segunda discussão; iniciativa: Vereadores
da Câmara dispõe sobre: denomina as vias públicas que especifica e dá outras
providencias. O senhor 1° secretário
secretá faz a leitura do processo
cesso 077/2013 projeto de lei
072/2013 artigo primeiro está em discussão; o artigo primeiro está em votação; o
senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem; nesse momento foi solicitado votação Global; os
vereadores favoráveis a votação Global permaneçam sentados os contr
ontrários que se
levantem; Votação Global; houve
ouve manifestações dos vereadores, com manifestação
favorável do vereador Valmir Soares”Rock” e o vereador Ernani Winter; o projeto esta
em discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os vereadores
veread
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto foi
aprovado em segunda discussão; iniciativa: Vereador Valmir Soares “Rock” dispõe
sobre: Altera os dispositivos de que dispõe da Lei Municipal 486/2000 e dá
outras providências (transporte escolar).
escolar) O senhor 1° secretário
rio faz a leitura do
processo
cesso 081/2013 projeto de lei 076/2013 coloca em plenário votação Global;o
Global;
senhor presidente pede que os vereadores favoráveis o votação Global permaneçam
sentados os contrários que se levantem; votação Global; houve
ouve manifestações dos
vereadores, com o manifestação favorável do vereador Pastor Valdeci; o projeto 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 foi
aprovado em segunda discussão; iniciativa: vereador Pastor Valdeci dispõe sobre: A
obrigatoriedade da inclusão do Curriculum na placa de identificação do nome da
rua, do homenageado, bem como o número do CEP e dá outras providências. O
senhor 1° secretário
rio faz a leitura do processo
processo 088/2013 projeto de lei 081/2013 coloca
em plenário votação Global;o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis o
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voto Global permaneçam
çam sentados os contrários que se levantem; votação Global;
houve manifestações dos vereadores, com manifestação favorável do vereador
ve
Baianinho; o projeto 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 foi aprovado em segunda discussão; iniciativa: Vereador
Edson Baianinho dispõe sobre: Denomina de Benedita Maria Antônio de Souza a
Rua sem denominação oficial conhecida como rua 7 no Jardim Santa
Sant Helena. O
senhor 1° secretario faz a leitura do processo
pro
089/2013
89/2013 projeto de lei 082/2013, após
leitura do art. 1º

foi sugerido votação Global; o senhor presidente pede que os

vereadores favoráveis o voto Global permaneçam sentados os contrários que se
levantem; votação Global; houve manifestações
stações dos vereadores, com manifestação
favorável do vereador Baianinho e vereador José Eugênio; o projeto esta 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 segunda discussão; iniciativa: Vereador Edson Baianinho dispõe sobre:
Denomina de Valério Lopes de Souza a Rua sem denominação oficial conhecida
como rua 8 no Jardim Santa Helena. O senhor 1° secretário
rio faz a leitura do
processo 102/2013
02/2013 projeto de lei 095/2013, após leitura do art. 1º foi sugerido votação
Global; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis o voto Global
permaneçam sentados os contrários que se levantem; votação Global;
Gl
houve
manifestações dos vereadores, favoráveis ao Projeto, vereador Miguel Scrobot e
vereador Baianinho; o projeto está em discussão; o projeto está em votação; o senhor
presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários
que
ue se levantem; o projeto foi aprovado em segunda discussão; iniciativa: Executivo
Municipal dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional especial no
orçamento Programa-Vigente,
Vigente, no valor de R$400,524,12 (quatrocentos mil,
quinhentos e vinte e quatro reais e doze centavos) e dá outras providências. O
senhor 1° secretário
rio faz a leitura do processo
pro
103/2013
3 projeto de lei 096/2013, após
leitura do art. 1º foi sugerido votação Global; o senhor presidente pede que os
vereadores favoráveis o voto Global permaneçam sentados os contrários que se
levantem; votação Global; houve manifestações favoráveis ao projeto dos vereadores
Miguel Scrobot, vereador Baianinho, vereador José Eugênio e vereador Erondi
Lopes;o
o projeto esta em discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente
pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem;
m; o projeto foi aprovado em segunda discussão; iniciativa: Executivo Municipal
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dispõe sobre: Cria auxilio alimentação e auxilio moradia no âmbito do Programa
“Mais Médicos” estabelecido pela medida provisória n° 621 de 08 de julho de
2013 e dá outras providências.
idências. O senhor 1° secretário
rio faz a leitura do processo
pro
104/2013 projeto de lei 097/2013 artigo primeiro em discussão; houve
ouve manifestações
favoráveis ao projeto dos vereadores,
vereadores Erondi Lopes, vereador Edson Baianinho e
vereador Miguel Scrobot;; o projeto 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 foi aprovado em segunda discussão; iniciativa:
Vereador Erondi Lopes dispõe sobre: Institui feriado
feriado Municipal no dia 20 de
novembro dia da Consciência Negra. O senhor 1° secretário
rio faz a leitura do
processo
cesso 105/2013 projeto de lei 098/2013 houve manifestação favorável ao projeto do
vereador Miguel Scrobot;; o projeto 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 foi aprovado em primeira discussão; iniciativa:
Vereador Miguel Scrobot dispõe sobre: Denomina de Rua José Ribeiro de Barros
Zé Cambuí Aruá sem denominação oficial localizada no bairro Santa Helena.
Termina a ordem do dia passa as Explicações Pessoais. Com a palavra vereador
Josimar fala que todos os vereadores estão fazendo um bom trabalho de mãos dadas
com prefeito Marquinhos a Câmara
âmara Municipal mesmo com o ano difícil está
sincronizada e com as contas em dias, fala o sonho dos vereadores é levar uma
melhoria para cada região onde representa e tem a certeza que o dever está sendo
cumprido, pede ao presidente da casa que não se intimide
intimide com comentários
“mesquinhos” que continue assim semblante erguido trabalhando irmanados com os
demais vereadores, fala sempre participa dos eventos da cidade parabeniza Mario por
ser o maior vendedor de cartelas de bingo de Piraquara complementa
complementa já está
es caminho
a questão da Raia em Piraquara e agradece. Com a palavra José Machado
cumprimenta todos parabeniza Didi, fala respeito Serra do Mar não adianta pessoas
baixas intimidar os vereadores que estão defendendo
defendendo o Município pede apoio do
Governo do Estado e Federal, fala que esteve com o ver. José Eugênio numa vistoria
no bairro Guarituba estava dentro do projeto e a população os parabenizo pela
presença, fala que a secretária do Dep. Nelson Justus entrou em contato informando
que havia uma família
a de Piraquara na assembléia pedindo ajuda, o vereador pede a
solidariedade de todos os demais para ajudar resolver o problema dessa família ainda
entrará em contato, pede a Deus que proteja e ilumine todos e agradece. Com a
palavra vereador Miguel Scrobot fala tem um rumo é fazer seu trabalho pela cidade,
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parabeniza os vereadores que põem a cara para bater e defende a questão Serra do
Mar e se defende dizendo cria suíno á 40 anos respeitando a nascente não adianta
ex-vereadores
vereadores publicarem mentiras em sites não vão sujar sua imagem, fala
parabeniza o prefeito Marquinhos pela melhoria no cemitério de Piraquara e tem
certeza que outra mudanças
ças irá acontecer, parabeniza o Promotor Marco Aurélio
dando 30 dias para por a CPI em andamento, diz que termina nas próximas
próx
sessões e
agradece. Com a palavra vereador Ernani Winter fala quinta-feira
feira teve reunido com
alguns moradores da Vila Franca foi interditada a creche onde 48 crianças foram
transferidas para creche Dona Nenê Planta Deodoro,
Deodoro a proprietária do terreno na Vila
Franca propôs que fizer-se
fizer
uma nova creche e as obras estão muito bem
desenvolvida, fala sobre o transporte escolar para o próximo ano 9 novos ônibus
estará circulado pela nossa cidade, informa que no feriado perdeu um amigo de 18
anos de idade que participou
articipou dos seus campeonato “Copa Winter” e dá seu apoio a
família e agradece. Com a palavra vereador Edson Baianinho agradece a
comunidade por comparecer nas sessões e ouvir os projetos do vereadores,
parabeniza Didi pela sua conquista, fala admira o ex-presidente
presidente “Lula” que fez esse
país ter uma diretriz totalmente diferente, agradece o amigo “Galo” que apoio a
Câmara de Piraquara em relação ao desmatamento da Serra do Mar e admira sua
pessoa, fala do grande desempenho que o prefeito Marquinhos faz pela cidade e
agradece. Com a palavra vereador Pastor Valdeci cumprimenta o Vice-Prefeito
Antunes, fala que trabalha em projetos que regulamenta os horários de bares, pede
apoio para o projeto que institui o atendimento reservado nos bancos, outro projeto
projet é
nas questões dos acidentes causados pelos cães soltos nas ruas de Piraquara, fala
dos cidadãos que estão indignados com SANEPAR por não fazer o serviço correto,
pede para os vereadores tomar posição para averiguar o que anda acontecendo
contecendo, fala
que é uma pena a saída do ver. José Machado da comissão era uma honra trabalhar
com o vereador e agradece. Com a palavra vereador Erondi agrade ao ver.
Baianinho

pelas palavras proferidas em relação ao Partido dos Trabalhadores, diz

que se sente orgulhoso e honrado
honrado de ser vereador pelo PT, fala sobre o PEC II que
fez muita coisa pelo bairro Guarituba e utilizado apenas 43% do recurso, 57% ainda
serão utilizados uma verdadeira revolução, fala em relação das cavalgadas é uma
apaixonado por essa tradição, diz quem ando
ando pelo meio rural se reparou com pessoas
dizendo que a cidade de Piraquara é um local propicio para criação de varias raças de
cavalos, fala que o prefeito Marquinhos propôs em época de eleição iria fazer
faz um
CTG( Centro Tradições Gaúchas) pede o apoio dos demais vereadores para cobrar
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essa promessa do prefeito, diz estar feliz pela conquista de todos pela Cancha Reta e
agrade a todos que estão presentes. Com a palavra vereador Valmir Soares “Rock”
fala em relação á família
a citado pelo ver. José Machado vai entrar em contato e saber
o que aconteceu,, fala da criação do 0800 para saúde, fala da sua amiga Dona Maria
que fez uma cirurgia de transplante de Rim e necessitou de 10 unidades de um
curativo especial e ela não foi atendida
atendida pede ao secretário da saúde que olhe com
carinho a essas situações, diz que está na Câmara para cumprir a lei “doa a quem
doer”, pede a Deus que proteja e ilumine todos e agradece. Com a palavra vereador
Maicon cumprimenta todos presentes, fala que por motivos igual da Dindi
Di
que nosso
Paraná vai para frente, parabeniza o dep. Rasca pelo apoio em desenvolver o esporte
aquático em nossa cidade, fala de sua indignação a SANEPAR que leva grande
riqueza de Piraquara que é nossa água e não se dá nada de contra
contra partida, está a
favor do que a Câmara decidir, e diz não é justo a comunidade pagar impostos e não
se ter saneamento básico, fala que esteve com os demais vereadores no
desmatamento da Serra do Mar dando continuidade nas investigações, fala a respeito
da Grande Raia de cavalo e cita que no mundo existe pessoas que mal trata Cavalos
seres dócil, pede que Deus Ilumine a todos presentes e agradece. Não havendo mais
nada a tratar, o Senhor Presidente declarou a sessão encerrada convocando
convo
outra
para

a

próxima
ima

terça
terça-feira

as

19h00min..

Para

constar

lavrei_____________________________________ (Cedrick Renato Ipolito Ribeiro)
lavrei_____________________________________
Ribeiro a
presente ata.
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