CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata n.º 008/2013

Piraquara, 9 de abril de 2013

Ata da 8º sessão ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada dia nove 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 Pastor Valdeci 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 fala dos ofícios do deputado Gilberto Ribeiro que são vários
pede que sejam lidos na próxima sessão e de forma seccionada, o vereador Baianinho
solicita para ceder o espaço para fazer uma audiência publica para esclarecimentos
dos projetos, o vereador Mamede solicita aos demais vereadores que tragam os
projetos de seus deputados feitos para piraquara assim a comunidade fica sabendo
quais os deputados estão trabalhando por piraquara. O senhor presidente solicita ao
2º secretario para fazer a entrega dos certificados do curso de capacitação interna
realizado pela ACAMPAR na câmara, o vereador Pastor Valdeci faz a entrega do
certificado aos vereadores que participaram Inscritos os vereadores a se pronunciar
No grande expediente os quais; Pastor Valdeci, Mamede, Gilmar, Erondi, Jose
Machado, Jose Eugenio, Ernani Winter, Josemar, Miguel Scrobot e Edson Baianinho
ficaram acordados 4 minutos para cada vereador. Começa falando o vereador pastor
Valdeci cumprimenta a todos parabeniza o presidente e demais vereadores pela
iniciativa do curso realizado na câmara dia que esse é o caminho, fala do
levantamento feito na PR 415 e que já teve uma resposta do deputado Ratinho Junior
que a licitação vai acontecer até o fim do ano para a duplicação da Rodovia que a obra
se conclui até 2014 e quando acontecer vai ser mérito de todos piraquarenses.

Agradece os vereadores Jose Eugenio e Ernani que estiveram nos bairros, esta um
caos a cidade esta abandonada e encerra. O vereador Mamede diz boa noite a todos
fala do hospital do idoso do pinheirinho um hospital modelo que leva o nome de Zilda
Arnês e lembrou-se de um projeto que está esquecido, que foi administrado pela
secretaria de saúde a pastoral da criança que a mais de cinco anos não tem
conhecimento que foi elaborado pelo Zilda Arnês e pede ajuda aos demais vereadores
para renascer o projeto que é de suma importância para o município, fala também do
transito da Betonex que apartir das seis da manha já tem congestionamento de mais
ou menos um quilometro e meio alem de ônibus lotado é preciso tomar providencias,
o vereador Baianinho diz que já apresentou um projeto para a mudança da Betonex
descendo para Adolfo Weidman e acredita que em breve estará com secretario de
meio ambiente para tomar providencias, o vereador Mamede diz que gostou mas
precisa de algo mais longo para dar seguimento e agradece. O vereador Gilmar
cumprimenta a todos fala da importância do curso de capacitação aos funcionários da
câmara, que muito importante motivar funcionários vereadores e estagiários fala
também do concurso publico que o processo do concurso esta em Brasília e esta
aguardando o retorno para fazer a assinatura junto com o reitor da universidade
federal agradece a presença dos moradores do Guarituba vai estar caminhando
para verificar como esta as obras e manutenção do bairro fala do começo das obras
da Vila Macedo agradece o prefeito e pede que seja feito periodicamente a
manutenção nos bairros mandou abraços aos assessores do deputado Gilberto
Ribeiro que sempre estão participando das sessões plenárias e trouxeram os ofícios e
encaminhamento de pedidos para Piraquara, e que foi com os vereadores Maicon e
Miguel na casa civil que foi cobrar deles a duplicação da Rodovia porque o trânsito é
tenso as pessoas não conseguem chegar no horário e agradece. O vereador Erondi
cumprimenta a todos e fala das ações do governador Beto Richa que no ano passado
deu subsidio ao transporte o que estranha que ele cortou o subsidio isso afeta
diretamente o bolso de cada trabalhador, o vereador Baianinho fala que uma
campanha gasta muito dinheiro e que de algum lugar precisa sair para fazer a
campanha isso quem paga a população, o vereador Erondi pede a união do prefeito e
de todos os vereadores para que não haja corte de subsidio porque afeta todos e que
o deputado fez uma porção de pedidos, mas não se sabe se foi atendido o deputado
fez seu trabalho talvez o governo não, é mesmo que o vereador fazer pedidos ao
prefeito e ele não atender, o presidente diz que concorda e é o grande momento de
cobrar do governo na próxima quarta-feira o presidente da casa e líder do governo vai
estar na cidade eles tem compromisso com a região metropolitana o vereador Erondi
acredita que essa é a maneira de trabalhar pelos os interesses da população e
agradece. O vereador José Machado passa a palavra o vereador José Eugenio
cumprimenta a todos e fala da visita da Vila Franca das obras e parabeniza o prefeito
pelo o trabalho nos bairros o vereador Baianinho diz que tem visto nas redes sócias as
criticas do prefeito, mas que ele apóia o trabalho do prefeito que esta fazendo as
obras, o vereador José Eugenio diz que tem bairros que precisam de muito trabalho
ainda, mas que o prefeito tem capacidade o secretario esta trabalhando e acredita
nessa administração, e que ALL já esta com maquinas no pátio para começar o
serviço nos bairros para acabar com as enchentes e que esta feliz por ter sido
atendido pelo prefeito e pela ALL e agradece. O vereador Ernani cumprimenta a
todos fala da visita na planta Araucária no bairro do Guarituba e vai realizar um
passeio ciclístico no dia 1º de maio em homenagem ao dia do trabalhador convida os

vereadores que estiverem interessados a participar para uma reunião dia 10 as
10:30h na sala das comissões , o vereador Josimar sugere que os vereadores vão de
bicicletas e coloca a disposição se precisar de som ou publicidade o vereador Ernani
diz que com certeza vai ser necessário, e convida o pessoal do Rotary Clube que tem
grande experiência para participar.Que estão fazendo algumas ações em conjunto
com outros vereadores e que a população ganha com isso se um vereador é bom,
mais é ainda melhor e deixa um abraço ao pessoal do America e agradece. O
vereador Josimar cumprimenta a todos fala da duplicação da PR 415 e do convite
por meio do prefeito municipal que convida vossa senhoria para participar de uma
reunião que tratara de assunto da duplicação da PR 415 participaram autoridades
lideranças locais líder do governo o deputado Ademar Traiano o deputado Valdir
Rossone dia 10 as 19:00h no Clube San Remo e agradece o Rotary Clube e diz que é
hora de deixar de lado as questões partidárias e abraçar essa causa porque antes ia
ate o centro de Curitiba com vinte minutos hoje leva em torno de Uma hora e
agradece. O vereador Miguel Scrobot cumprimenta todos fala que é muito cedo para
cobrar do prefeito uma boa administração, mas não pode deixar de cobrar as ações
que começou errada, que não nasceu para puxar o saco de prefeito, e que o prefeito
tem que evapora com certos secretario já da para ter uma visão de péssimos
secretários que ele tem, secretario de meio ambiente e secretario de urbanismo não
entende nada. O secretario de urbanismo esta andando pelos bairros falando mal de
vereador dizendo que vereador não se relege mais, esse rapaz é um papel higiênico
da política, um exemplo na rua morretes tem três pinos que corre risco de vida as
famílias que moram lá, ligou para o secretario precisa retirar os pinos ele diz que tem
protocolar com a bióloga, tem um decreto de 2006 do presidente de republica
autorizando a derrubada de madeiras exóticas o secretario não sabe o que é madeira
exótica como que é secretario de meio ambiente, será que não viu que o prefeito da
gestão passada derrubou madeiras nativas da cidade e nada fez, que o
estacionamento do comercio é uma desgraça tomara que o Beto Richa duplique e
traga ate a linha e arrebente essa avenida que foi apelidada de faixa de gaza e só
concorda quem é puxa saco aí não resolve nada, e termina nas explicações pessoais.
O vereador Baianinho agradece a presença de todos e fala da insegurança que tem
a respeito da duplicação, que precisa fiscalizar sim, mas talvez esteja faltando respeito
entre o senhor vereador Miguel e o secretario não é fácil ser secretario dessa cidade
com também não é fácil ser vereador e diz que entende a indignação do vereador em
relação ao meio ambiente e vê que todos estão preocupados com a cidade é hora de
chamar o secretário e tem uma marreta e pode emprestar para tomar atitude à
resposta do secretariado deve vir aos vereadores e agradece. Dando continuidade o
1º secretario faz a chamada dos vereadores, constando a presença de todos. Nesse
momento passou-se a leitura da publicação da ordem do dia projeto de lei cria a
secretaria antidrogas, projeto de lei 2013 resposta de requerimentos o senhor
1ºsecretario faz a leitura do processo 012/2013 projeto de lei 008/2013 o projeto tem
duas emendas; a emenda esta em discussão; a emenda esta em votação; o senhor
presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários
que se levantem; a emenda foi aprovado em primeira discussão; o 1º secretario faz a
leitura da segunda emenda; a emenda esta em discussão; a emenda esta em
votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem; a emenda foi aprovado em primeira
discussão;O 1º secretario faz a leitura do processo;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
segunda discussão incluindo as emendas. Os vereadores Josimar,Gilmar e Ernani
parabeniza o vereador Pastor Valdeci pelo o projeto,e o vereador Pastor Valdeci
agradece o apoio dos vereadores. Explicações pessoais com a palavra o vereador
José Machado fala do secretario de meio ambiente que esta colocando luminária a
noite nos bairros, diz que ele não é tão ruim como diz o vereador Miguel Scrobot que
ele esta mostrando um bom trabalho, agradece o executivo pelo trabalho na Vila
Franca e convida todos piraquarenses para a reunião da duplicação da Rodovia, e diz
que esta brigando pelas melhorias da ALL em piraquara agradece a presença de todos
e uma boa noite. Com a palavra o vereador Ernani Winter fala das sete academias
ao ar livre que vão se instalar em piraquara é uma emenda do deputado Andre Vargas
do PT, que na próxima sessão trará mais informações e onde serão instaladas
piraquara é o único município de região metropolitana que não existe academia ao ar
livre, que apóia o vereador Mamede os deputados que tiveram votos de piraquara
precisa mostrar o estão fazendo para o município, fala do campeonato do Amarildo
que vai durar três ou quatro meses e agradece a todos. Com a palavra o vereador
Edson Baianinho diz que não está para criticar ninguém, mas esta para elogiar o PT
que fez muito pelos pobres e que hoje tem muitos carros, inclusive novos e precisa da
duplicação da Rodovia que ainda é cedo para falar do trabalho do prefeito Marquinhos
são três meses de mandato, que teve muitas criticas do João Guilherme, mas ele teve
iniciativa muito grande nesse município que foi construir escolas hoje tem quatro
turnos no dia, à secretária de educação tem seus méritos, mas não podemos esquecer
os méritos do João Guilherme lá atrás, diz que não é puxa saco de ninguém está aqui
porque o povo colocou e se esse prefeito que é professor não construir escolas para a
população, cada vereador dessa cidade precisa ensacar a viola e ir cantar em outro
município porque aqui não é lugar de vereador passar a Mao na cabeça de prefeito
que passa por aqui veja o sofrimento de muitas crianças envolvidas nas drogas e o
vereador Mamede teve uma grande iniciativa de criar a secretaria antidrogas que os
vereadores precisam tomar posição para fazer a diferença nessa cidade e agradece a
todos. Com a palavra o vereador Rock diz boa noite a todos e tem grata satisfação
de receber as maquinas trabalhando em seu bairro na Vila Macedo, parabeniza o
secretario de urbanismo e meio ambiente pela resposta da limpeza da Avenida Brasília
que tem muito lixo espalhado na rua estão retirando o lixo e sinalizando parabeniza
senhor Pedro secretario de cultura e esporte. Fala do curso que gostaria de ter
participado, mas teve outros compromissos e vai pedir orientação de outros
vereadores que participaram, ele esteve na assembléia com Nelson Justos que não
vai estar presente na reunião de amanhã no San Remo e estende o convite a toda
população para participar e pede a Deus que ilumine a todos. Com a palavra o
vereador Adriano cumprimenta a todos parabeniza o senhor presidente pelo curso
oferecido aos vereadores e servidores, agradece o prefeito e secretario de obras pelo
inicio das obras no bairro das laranjeiras e agradece os funcionários da garagem afinal
quem faz as obras são eles, que é um momento histórico a duplicação da Rodovia
parabeniza o governador Beto Richa pela coragem de assumir essa obra que outros
não tiveram e pede para que o governo olhe para o sistema penitenciário de Piraquara
hoje um detento custa três mil reais/mês são 6500 detentos gira em torno de 20
milhões de reais por mês muitas vezes não é investido na educação, quando foi
secretario de obras foi mostrar um terreno oito vezes na gestão do Requião e ate hoje

a escola não saiu, mas presídio saiu agradece os funcionários da secretaria de
educação pela a manutenção nas escolas e agradece. Com a palavra o vereador
Pastor Valdeci fala dos jovens da igreja do quadrangular do bairro São Cristóvão que
fizeram uma mobilização pintaram o posto, parabeniza a igreja que incentiva os
jovens, fala do trabalho da Elza que é muito competente e precisa persistir na política,
fala do secretario Girlei e de sua equipe que se esforça para fazer seu trabalho
parabéns, diz que não sabe como a caixa libera a construção de casas sem esgoto
esta fluindo para fora e diz que é de sua competência fiscalizar, deixa os sentimentos
a um amigo que foi assaltado e seqüestrado e agradece. Com a palavra o vereador
Mamede fala do hospital 24 horas de pinhais uma pessoa faleceu por não ter
atendimento imediato e essa pessoa não tinha documentos e então para o hospital
liberar o corpo precisou ficar lá das 10h00min da manhã até as 10h00min da noite e
precisou trocar de plantão para liberar e o vereador precisou do auxilio de piraquara da
secretaria de ação social mais não localizava ninguém e foi muito chato, o vereador
acredita que a duplicação não chegara ao guarituba até 2014 e diz que precisa sentar
e conversar a respeito do transito do guarituba e gostaria de contar com a presença
dos demais vereadores e agradece a todos. Com a palavra o vereador Miguel
Scrobot diz que não vai entrar no discurso de certos vereadores porque veio para
fazer o trabalho de vereador, e tem pedidos de moradores da Rua Mendes de Sá
solicitando ao prefeito para colocar luminárias, que a empresa Engeluz ganha dois
milhões 580 mil esse é o contrato na sexta-feira o prefeito Marquinhos e diretor de
meio ambiente Silvio foram até um morador e disse que não adianta requerimento isso
a gente faz se quiser que todos os vereadores estejam para ouvir a população do
município, que o trabalho do secretario não é fazer política duas horas da tarde e sim
ver o transito, as placas de conversão que é uma vergonha secretario é para cumprir
com suas obrigações não é para ficar rasgando trapo nos canto, fala dos erros do
prefeito, as pessoas precisam saber quem é funcionário da prefeitura eles precisam ter
crachá no peito devem ser identificados, os interno da colônia penal precisam de
macacão ou camiseta uniforme para trabalhar não de bermuda na frente de um pai e
uma mãe piraquarense,foi feito um leilão a carreta tiptop foi vendida por 15 mil e hoje
foi locado um caminhão, e reforça o convite a população para a reunião da duplicação
e agradece. Com a palavra o vereador Maicon parabeniza a presidência da casa e
todos os vereadores que votaram pelo projeto da ACAMPAR onde participaram do
curso para capacitar, fala da concessão da água que vai se estender por 30 anos cabe
aos vereadores fazer uma audiência publica para que a população saiba onde pagam
80% da taxa de esgoto, diz que vários construtores usaram e fluíram de piraquara e
não foi cobrado 1% SS se quer para a cidade e que o vereador para construir em
Curitiba para 5% de arrecadação, parabeniza o prefeito pelas obras da Vila Militar e
que o prefeito já tomou providencias sobre hidrojatos para desentupir as galerias de
água, agradece o governo do estado por ter recebido o vereador Maicon, Miguel e
Gilmar estiveram discutindo questões e que o governo não vai dar beijos na testa de
prefeito vai ser governo de trabalho e agradece. Com a palavra o vereador Gilmar
fala da duplicação que é algo muito sério e que foram feitas outras duplicações em
outras cidades e esqueceu-se de piraquara em Almirante Tamandaré também
deixaram de fazer duplicação e precisa ficar atento para não ser deixado de lado
novamente, e precisa ficar atento junto ao governo estadual e federal para que
repasse o orçamento necessário para construção das escolas estaduais e o município
defina qual vai ser a contrapartida os prédios alugados pelo governo não são

apropriados para os alunos faltou maturidade do governo anterior para resolver essa
questão e não esta para passar a mão no prefeito e secretario-os precisam trabalhar e
diz que ganha pouca, mas se o salário não votado lá atrás não é culpa dessa
legislatura é da legislatura anterior que tinha dificuldade para analisar o que era projeto
de lei e resolução, os secretários têm um compromisso de estar dando resposta aos
ofícios e requerimentos por isso apresentou um projeto de lei que vai ser enviada as
comissões para ver sua legalidade para definir um prazo de resposta para que os
requerimentos retornem na prefeitura, fez mais de 140 requerimentos e teve resposta
apenas de 15 em quatro meses de governo talvez porque alguns secretários ao invés
de estar trabalhando esta fazendo politicagem no estacionamento da câmara e
agradece. Com a palavra o vereador Josimar cumprimenta todos e convida para
uma audiência publica com o Prefeito no salão redondo da prefeitura as 10h00min e
fala do deputado Gilberto Ribeiro e todos os assessores e disse que o que falou na
sessão passada prestou um grande serviço ao deputado disse que não tinha
conhecimento de ofícios para Piraquara e no dia seguinte a assessoria trouxe os
documentos dos pedidos feitos para piraquara cabe aos vereadores estar
acompanhando cada pedido que o deputado faz para ver se vai acontecer diz que
ficou triste porque o deputado liberou ambulância para São Jose dos Pinhais ele foi o
mais votado de piraquara, mas o deputado deve ter alguma coisa reservada para
piraquara e parabeniza a assessoria e convida o deputado para a reunião e que ele
traga a resposta que piraquara esta pedindo e deixa um abraço a presidência e a
todos os presente e agradece e o presidente Gilmar reforça o convite ao deputado
para a reunião. Para constar, lavrei _______________________________________
(Ivanilda Tupech) a presente ata.

