1
Ata da 7º sessão ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada dia dois de abril do corrente ano de 2013, às dezenove horas,
com presença da mesa executiva sob presidência do vereador Gilmar Luís Cordeiro,
vice-presidente Erondi Lopes, 1º secretário vereador Josimar Aparecido Knupp Froes
e 2º secretário vereador Valdeci de Andrade e na presença dos demais vereadores:
Adriano Rodrigo Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “baianinho”, Ernani Winter, José
Eugênio Huller, José Machado, Maicon Figueiredo Faria, Miguel Marçalo Brudeck
Scrobot, Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares “rock”. Verificada a existência de um
quórum regimental com a presença de treze vereadores membros da Casa, o senhor
presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma
do Regimento Interno. A pós convidou o vereador Mamede 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 aprovado. 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. O presidente convida o vereador de Curitiba Rogerio Campos para compor
a mesa. Inscritos os vereadores a se pronunciar No grande expediente os quais;
Gilmar Luís Cordeiro, Pastor Valdeci, Josimar Froes, Edson Baianinho, Mamede, José
Machado, Ernani Winter, Erondi Lopes, José Eugenio, Miguel Scrobot e Rock ficaram
acordados 3 minutos para cada vereador. Começa falando o vereador de Curitiba
Rogério Campos cumprimenta os vereadores e todos que estão presente disse que foi
convidado para trazer um projeto de lei o qual foi aprovado em Curitiba o fim da dupla
função dos motoristas que dirigem e cobram ao mesmo tempo, as empresas tiram um
pai de família de seu posto que é o cobrador, e o motorista exerce as duas funções a
lei não permite que ele tire as mãos do volante. Ele disse que espera que em
Piraquara também seja aprovada a esta lei e que isso trará beneficio, e ficou feliz com
a participação a população agradece a todos. Presidente convida o senhor Antônio
Carlos Barbosa representante do conselho comunitário de segurança de Piraquara
para fazer o uso da palavra por 5 minutos, que cumprimenta a todos disse que já esta
a três mandatos no conselho de segurança e que participou de reunião com a
presença do vice-governador e o juiz Dr. Anderson dois deputados estadual e
comandante do décimo sétimo para trazer uma companhia para Piraquara e disse que
tiveram sorte por trazerem o batalhão, que tem nove viaturas e oito motos e que
diminuiu os assaltos na Betonex devido à movimentação da policia e agradece a
todos. O presidente passa a palavra para o representante da vila Militar Sr. Gelson
Ferreira diz boa noite a todos pede desculpas pela a indignação do ocorrido na
sessão passada, que os moradores da Vila Militar não são invasores, que foi citado o
Sr. Jose Pimenta como o único vendedor de terreno e não é verdade, que tem
pessoas que chegam fortemente armados dizendo que são funcionários da Imobisul e
da Rone ameaçando os moradores que eles precisam sair de suas casas e derrubam
as casas e diz que precisa levantar uma CPI, os moradores não querem nada de
graça vão pagar só não querem levar prejuízo e agradece a todos. Com a palavra o
vereador Gilmar cumprimenta todos e fala da ligação que recebeu no fim de semana
ameaçando ele e sua família, diz que não sabe se brincadeira, mas foi muito sem
graça que esta usando colete a prova de bala, agradece aos moradores da vila Militar
pela presença novamente e que levantou o processo de 2009 que foi arquivado sem
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motivo agradece os vereadores que assinaram o Mamede, Ernani, Pastor Valdeci e
Erondi que fechou cinco assinaturas com a dele e que vão montar a CPI da Vila Militar
para que possam colocar pratos limpos nessa situação e fala do site da câmara para
que todos o acompanhem que foi aberta duas licitações e que não comprou todos os
equipamentos para cometer erros na presidência da câmara porque tem pessoas que
estão trabalhando apenas em cima dos seus erros ao invés de trabalhar pela cidade, e
diz que se errar vai ser pouco porque é gestor , e que hoje tem 700mil reais em caixa
isso já pago todos os tributos e salários dos funcionários nunca ocorreu isso nesta
casa nos últimos anos, o prefeito tem honrado seus pagamentos e respeitado essa
casa e que hoje a casa tem um CNPJ o que nunca teve e todos estão fazendo seu
papel e agradece. Com a palavra o vereador Pastor Valdeci cumprimenta todos e
parabeniza o presidente pelo o CNPJ da casa e se continuar trabalhando a favor da
casa tem o seu apoio, é importante que todos os Vereadores cuidar dessa casa e tem
dificuldade porque a força esta no orçamento, mas que tem boa harmonia na casa
para que o executivo possa respeitar e atender as solicitações e agradece o secretario
de urbanismo pela resposta do oficio parque das águas e agradece. Com a palavra
vereador Josimar agradece a presença de todos e fala da exoneração do funcionário
Gil que sempre fez trabalho direito e nunca faltou no serviço e ele foi exonerado no
portão do estacionamento desta casa questionado o porque de estar sendo
exonerado o presidente disse que é politico porque o seu vereador e o seu prefeito é
de outro partido e que o prefeito não atende seus pedidos mas o prefeito esta atendo
sim e que é perseguição politica com o funcionário e fica uma alerta aos demais
funcionários da casa que se presidente não for com a faixada da cara do vereador
poderá estar na rua, porque um homem publico tem que horar sua palavra porque se
não perde a credibilidade, a moral ,liderança, os valores, traí o relacionamento, o
acordo, o pacto, as alianças, tem imagem queimada, insucessos o homem que Hage
dessa forma causa destruição, não é respeitado , não é digno de confiança, omiti a
verdade, é infiel, é injusto, é impuro e todos são vitimas são testemunhos e agradece.
Com a palavra o vereador Edson cumprimentou a todos e agradece a Deus pela a
oportunidade de estar presente na casa e parabeniza a secretaria da saúde e toda sua
equipe, o poder público mandou um oficio para a casa de lei dizendo que Piraquara
estaria fora de alguns benefícios que recebia do governo federal e que isso não
procede é mentira, e disse que ate papagaio fala mas existe poucas verdades nessa
cidade e que tem uma marreta sim para usar nos secretários que não trabalham mas
aqueles que trabalham tem que elogiar e agradece. Com a palavra o vereador
Mamede diz boa noite a todos e agradece a secretaria de saúde fala das unidades de
saúde que vai ser instalada nos bairros do guarituba e São Cristóvão e que precisam
em Outros bairros também e solicita o presidente e demais vereadores se pudesse ir
ate a delegacia de policia civil que esta precária, e que a policia militar faz seu trabalho
muito bem feito e pede ao Barbosa que faça uma visita a delegacia de policia civil para
dar apoio ao delegado e agradece. Com a palavra o vereador José Machado
cumprimenta a todos agradece a presença dos moradores da Vila Militar parabeniza o
vereador Rogerio Campos pelo projeto o fim da dupla função, agradeceu a secretaria
de obras juntamente com o prefeito que tem atendido suas solicitações, o vereador
Baianinho reforça os parabéns ao prefeito e diz que se a casa nunca teve dinheiro
como tem agora é porque o prefeito esta honrando com seus compromissos o
vereador Jose Machado diz que é verdade se esta sobrando é por que o prefeito fez o
repasse, agradece o executivo pela atenção e a secretária de saúde por ter recebido
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vereadores na secretaria e agradece. Com a palavra o vereador Ernani Winter
cumprimenta a todos e fala do anteprojeto da concessão da Sanepar que era para ser
discutido com os vereadores anteriores e eles passaram a responsabilidade, é um
projeto bem amplo. E que esteve juntamente com o vereador Eugenio conversando
com o diretor de regularização fundiária Nelson Cordeiro Justos sobre ações da
companhia de Piraquara e esteve também conversando com a equipe e engenheiros
da ALL e fazendo visitas nos bairros que causam grandes alagamentos e que houve
um comprometimento de ALL e o município de Piraquara e agradece. Com a palavra
Erondi Lopes cumprimenta a todos diz que é solidário com os moradores da Vila
Militar, e que a Imobisul arrumou ruas não é verdade, quem arrumou foi à prefeitura é
obrigação, e a Imobisul é uma grande empresa e que deve ajudar o município poderia
doar três terrenos ao município que o prefeito se compromete com o governador a
construir uma creche na Vila Militar e agradece. Com a palavra o vereador Eugenio
cumprimenta a todos e fala da Vila Militar que não compete discutir esse assunto na
câmara é com o judiciário o vereador Josimar pede a palavra e sugere a presidência
para colocar um advogado especifico sem nem um custo à disposição dos moradores
da Vila Militar, o vereador Eugenio acredita que o presidente vai tomar essa medida, e
disse que foi falar com a ALL e agradece. Com a palavra o vereador Miguel Scrobt
cumprimente a todos e fala que esteve falando com o prefeito que a questão do asfalto
na Vila Juliana colocou uma placa de dois milhões e que deixaram ruas sem asfaltar e
que o asfalto novo que foi feito na Rua Nova Tirol não foi colocado meio fio e já esta
soterrada e fala que não pode disponibilizar jurídico para assessorar a Vila Militar
solicita ao presidente da casa que peça para anexar junto com a CPI da Vila Militar a
CPI dos barracões construídos indevidamente o vereador Gilmar fala da possibilidade
abertura da CPI dos barracões a casa é de cara limpa e tem ate marreta na casa e o
vereador Miguel diz barracões que soterrou os cofres públicos que veio do governo
183 milhões e fizeram a pratica do consumismo depois continua. Com a palavra o
vereador Rock cumprimenta a todos deseja boas vindas ao vereador Rogério
Campos e teve alguns equívocos na sessão passada que quando não concederam o
uso da tribuna ao Sr. Gelson não era perseguição era o cumprimento da lei, e que é
solidário a Vila Militar presa arrumar todas as ruas do bairro e que a unidade de saúde
para Vila Militar já esta bem adiantada com a secretária Maristela e moradores esta
lutando pelo bairro agradece. O presidente Gilmar pergunta aos vereadores se
assinam para a abertura da CPI que concordam os seguintes vereadores; Erondi
Lopes, Pastor Valdeci, Gilmar, Ernani, Mamede. Dando continuidade o 1º secretario
faz a chamada dos vereadores, constando a presença de todos. Nesse momento
passou-se a leitura dos processos em discussão na Ordem do dia o senhor
1ºsecretario faz a leitura do processo 012/2013; o projeto esta em discussão; o projeto
esta em votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto foi aprovado em
primeira discussão secretario fez a leitura do processo das publicações. Em seguida o
presidente solicita ao 1ºsecretario que faça a leitura do requerimento da abertura da
CPI a quantidade de vereadores representa um terço que permite a abertura da CPI o
1ºsecretario faz a leitura do requerimento da abertura da CPI dos barracões
vereadores que assinaram Gilmar Luís, Ernani Winter, Jose Eugenio, Erondi Lopes,
Edson Baianinho, Rock a quantidade de vereadores represente um terço que permite
a abertura da CPI dos barracões, com seis assinaturas. Explicações pessoais. Com
a palavra o vereador Pastor Valdeci comenta que não perdeu seu voto para o
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prefeito e para a presidência da casa e acredita que tudo esta caminhando bem e
parabeniza o prefeito que fez o repasse para a câmara parabeniza os vereadores por
acreditar que a CPI vai dar certo, e faz a leitura da resposta do requerimento de
solicitação do parque das Águas e espera que o parque vá sair nesta gestão para dar
uma resposta a população que o pergunta e agradece a todos. Com a palavra o
vereador Jose Machado agradece o Barbosa pela preocupação com a segurança, e
convida a todos para a festa de são Jose neste domingo e agradece. Com a palavra o
vereador Ernani Winter fala da indignação da estrutura dos gabinetes e fala para o
senhor presidente que se esta sobrando dinheiro nos cofres da câmara por gentileza
dê a estrutura suficiente para que os vereadores possam trabalhar, e agradece o
vereador pastor Valdeci pelo convite para ir à igreja no domingo e disse que é
favorável a transparência seja na casa de lei ou no executivo e não tem medo que seja
levantada CPI e finaliza com a seguinte frase “caráter poucos tem, alguns finge em ter,
e muitos esqueceram o que significa” agradece. Com a palavra o vereador Rock fala
da Sanepar que foi encaminhado um oficio no mês de fevereiro solicitando uma
ampliação de rede na Rua Goiânia e a resposta foi que a Sanepar fez estudos
topográficos na referida quadra e constatou que a execução de rede coletora de
esgoto é inviável é aconselhável à adoção da solução de tratamento individual através
de fossas ou sumidouros conforme orientação da prefeitura e que à assessoria estão
elaborando um documento com uma apresentação audiovisual mostrando a podridão
da agua que é oferecida para Curitiba e região e muito preocupante e que a Sanepar
tome providencias e finaliza falando do bairro onde mora há 29 anos vila Militar e
agradece. Com a palavra o vereador Maicon parabeniza a irmã pelo aniversario e
também o vereador Rogerio Campos pelo o projeto o fim da dupla função e disse que
é a favor da CPI, e que esteve no gabinete do prefeito Marquinhos propondo e
fazendo reivindicações sobre o caminhão para desentupir as galerias de agua e sobre
projetos que quando o vereador Adriano foi secretario de obras fez encaminhamento
de pavimentação asfáltica no bairro são Cristóvão e ficou só no papel e foi arquivado,
e parabeniza a secretaria de saúde pelo o trabalho , fala do trabalho do Barbosa, mas
que o batalhão veio para Piraquara devido ao trabalho do governador Beto Richa e
agradece. Com a palavra o vereador Miguel Scrobot fala sobre a CPI que ainda não
sabe por que foi Engavetado que o prefeito Marguinhos foi uma das pessoas que
pediu a CPI no passado e solicita ao presidente que a comissão de inquéritos para dar
andamento a CPI da vila Militar e que precisa saber onde esta as notas fiscais a
empreiteira que fez os barracões quem liberou quem estava no urbanismo, quem
assinou, mas para isso precisa que o presidente forme a comissão e de instrumento
jurídico aqui. E precisa fiscalizar inclusive o que aconteceu no passado vereador é
para isso e agradece à presença de todos. Com a palavra o vereador Gilmar
parabeniza todos da vila Militar porque conseguiram a abertura da CPI. Disse que
ocupou a cadeira para defender a população e não para reclamar de cargos, que
todos vão saber de quantos foram nomeados no executivo esse ano e vai identificar
cada setor na próxima sessão, vai ser aberto concurso na casa de leis e quem tem
capacidade que passe no concurso porque assessor não é profissão dentro dessa
casa de leis, e se o vereador está chateado o problema é seu vereador arrume função
para o seu funcionário porque aqui vai exonerar quando achar necessário, porque
aqui ele é o presidente e o cargo estava a seu domínio esta a serviço da comunidade
e pede para ajudar a fiscalizar o ficha limpa dessa cidade tanto no executivo quanto no
legislativo para que não tenha problemas. E que segue o regimento que o poder ao
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presidente a exonerar e exonera sim a hora que quiser e diz que não tem acordos e
nem pretende ter em quatro anos , segue dizendo que talvez não consiga colocar os
computadores em três meses, mas o processo está em andamento e que se estão
reclamando é porque o salario é muito alto de R$ 5.500 e 3.900 e que ganhem por
merecer e cabe ao vereador se fica com assessor ou não e agradece a todos. Com a
palavra o vereador Josimar diz que o presidente está exaltado e que todos sabem
que é o presidente que manda, mas aos vereadores estão aqui para trabalhar que o
concurso público é muito importante que não é só o presidente que criou o concurso
todos os vereadores elegeram que o projeto ficha limpa já existia no Paraná o
presidente apenas trouxe para Piraquara e diz que não esta chateado só esta
defendendo um servidor que trabalhou nessa casa que não faltou nem chegou
atrasado e foi exonerado , fala que foi um eleitor do presidente porque acreditou.
Finaliza dizendo que não viu nenhum requerimento do Gilberto Ribeiro pedindo a
duplicação de Piraquara a Pinhais que não viu nada que o Gilberto Ribeiro trouxe a
Piraquara e convida o Gilberto Ribeiro para uma reunião com o prefeito Marquinhos e
governador para pedir a duplicação e agradece. Com a palavra o vereador
Baianinho fala que é a primeira vez que viu os vereadores abraçando uma causa que
tem morador do guarituba diz que não adianta vir “com garfo porque só tem sopa” que
a marreta só serve para quem não trabalha e que usa a marreta onde for necessário,
que esteve na vila Militar que um vereador foi lá e disse que ia baixar o salario do
vereador para investir na vila Militar isso é conversa de quem não tem o que fazer
porque o salario dos vereadores de Piraquara é mais baixo que “barriga de cobra” se
arrasta pelo chão e que esse vereador não serve para ser presidente de bairro
imagine representar uma comunidade igual Piraquara que esse vereador não sabe o
que esta dizendo e não passa de um banana, disse também que o Gilberto Ribeiro
falou que ele é o vereador mais votado da cidade e deveria estar arrumando as ruas
mas o deputado não trouxe nada para cidade e pede uma verba ao deputado para
tapar os buracos e tapar a boca dele também que fala bobeira e que todos merecem
respeito, e disse que o presidente não tem direito de exonerar os assessores por que
são ficha limpa e são dignos do salario que ganham nessa casa, deixa um abraço a
todos inclusive a secretaria de saúde equipe.
Para constar, lavrei __________________________________________________
(Ivanilda Tupech) a presente ata.

