CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 6º sessão ordinária, do 2º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, dia dez de
setembro do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da mesa executiva
ex
sob
presidência do vereador Erondi Lopes, 1º secretário vereador Josimar Aparecido Knupp Froes e
2º secretário vereador Valdeci de Andrade e na presença dos demais vereadores: Gilmar Luis
Cordeiro, Adriano Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “Baianinho”,
“Baianinho”, Ernani Winter, José
Eugênio Huller, José Machado, Maicon Figueiredo Faria, Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares
o “Rock”. Verificada a existência de um quórum regimental com a presença de doze
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 o vereador Adriano 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. No PEQUENO EXPEDIENTE: O 1º secretário
Professor Josimar Froes fez a leitura dos requerimentos,
requerimentos, ofícios, pedidos de informação e
correspondências recebidas pela Mesa que terão encaminhamento regimental. Inscritos os
vereadores a se pronunciar No grande expediente os quais; Ernani Winter, José
Jos Machado,
Edson “Baianinho”,, Josimar e José
Jos Eugênio Huller;; ficaram acordados quatro minutos para
cada vereador e quinze minutos para a coordenadora do programa AIDS da prefeitura
Municipal senhora Selma Gonçalves;
Gonçalves cumprimenta todos fala que veio a pedido do vereador
José Eugênio
nio para falar sobre as atividades desenvolvidas no CTA. O CTA realiza pré e pós teste
para DST,, realiza teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatites B e C que ficam prontos em trinta
minutos, foram
ram atendidos este ano 750 pessoas com consulta médica
m dica uma media de 108
consultas ao mês, fora ações realizadas por enfermeiras e também faz capacitação de
profissionais em outros municípios, quanto aos casos da doença em 2009 teve 22 casos de
homens e 19 de mulheres, em 2010 foram 11 mulheres e 11 homens, em 2011 foram 21
mulheres e 19 homens,, em 2012 foram 02 mulheres e 04 homens, em 2013 por enquanto 02
homens esses dados são preliminares, os números de casos de óbito por AIDS em 2011 foram
11 pessoas e em 2012 foi de oito pessoas, hoje tem 825 pessoas sendo atendidas nos serviços
do CTA, fazz atendimentos para moradores de Piraquara e outras cidades,
cidades o morador de
Piraquara que não quiser ser atendido aqui pode se deslocar para outras cidades como
Curitiba e São Jose dos Pinhais, o CTA em Piraquara esta localizado na Rua Ângelo Galli, n°130
no prédio do hospital o telefone é 35903741 e agradece a todos. Passa a palavra ao vereador
Ernani Winter cumprimenta todos fala do desfile Cívico que aconteceu na última
ú
sexta-feira,
parabeniza as secretarias
retarias envolvidas no desfile, o prefeito Municipal por estar resgatando o
desfile na cidade de Piraquara e a grande maioria dos vereadores que estavam presente, fala
do passeio ciclístico do dia da independência uma ação da Câmara Municipal de Piraquara com
envolvimento de todos os vereadores, agradece o Sr. Hermínio
ermínio que foi e voltou pedalando, os
vereadores foram pedalando, mas retornaram de condução;
condução o vereador Rock pede aparte e
fala que tinha um compromisso inadiável por isso não conseguiu pedalar e na próxima com
certeza vai; O vereador Ernani agradece os empresários que estiveram envolvidos nas doações
e fala da Copa das Águas
guas do município de Piraquara é uma atividade da Secretaria Municipal
De Cultura E Esporte,, faz um convite aos vereadores, Piraquara está
est na final da copa
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Libertadores do Crack, Piraquara e Pinhais estarão disputando a final da copa no próximo
sábado e agradece. Com a palavra o vereador José
Jos Machado cumprimenta todos agradece
toda a equipe da saúde e da educação, fala sobre a pedalada parabeniza todos os vereadores e
fala do desfile
esfile cívico parabeniza o prefeito municipal que há muito não tinha desfile em
Piraquara, parabeniza Selma Gonçalves pelo trabalho na saúde em relação a AIDS e que a
secretária
ria Maristela poderia deixar preservativos aqui na Câmara para a comunidade e fala
que o teste de HIV é sigiloso não precisa ter medo de fazer, essa doença estáá afetando muitos
jovens, isso é uma preocupação de todos, a tuberculose também é preocupante, mas tem
tratamento e agradece a presença de todos.Com
todos.Com a palavra o vereador Edson “Baianinho”
cumprimenta todos parabeniza a Secretaria de Saúde que tem feito trabalho muito serio nessa
cidade, diz que defende a equipe da saúde porque foi bem clara a explicação da coordenadora
diz que precisa trazer para a Câmara uma discussão mais seria porque
porque o índice de AIDS está
est
crescendo, precisa discutir um programa junto com a Secretaria de Saúde,
S
o senhor
presidente pede aparte e fala que olhando o índice que a Selma apresentou aqui observa que
no ano de 2012 e 2013 teve uma queda será que foi devido
devido a diminuição dos casos de AIDS ou
diminuição das consultas e teste e agradece;
agradece O vereador “Baianinho” fala que essa demanda
precisa trazer para esta casa de leis e disse que os vereadores precisam apoiar sempre as
secretarias, mas também precisa estar sempre
sempre cobrando para explicar o que está
est
acontecendo, os secretários precisam falar sobre seus trabalhos e agradece. Com a palavra
vereador Josimar cumprimenta todos parabeniza a Selma da Secretaria
ecretaria de saúde e toda a
equipe fala que é preocupante esse índice é um ponto que a casa precisa discutir o orçamento
do ano que vem para que a Secretaria
S
de Saúde
aúde seja vista com olhos mais brilhantes por essa
Casa
asa e por esses vereadores, que essa Secretaria
ecretaria seja dotada com mais recursos
recurso tanto é que
Piraquara é referencia para outras cidades que se desloca para se tratar aqui, isso é um motivo
de orgulho para Piraquara e essa Casa
asa tem sim dar os parabéns a esses integrantes da saúde;
saúde o
vereador Baianinho pede aparte e fala da importância de Piraquara qualificando outros
municípios e parabeniza à equipe;
equipe o vereador Josimar parabeniza todos que fizeram o desfile
cívico dessa cidade, fala que foi uma idéia brilhante fazer o churrasco a moda de viola e
também o local escolhido e agradece. Com a palavra vereador Gilmar cumprimenta todos
agradece a Comissão Parlamentar
arlamentar de Inquérito
nquérito destinada para apurar as irregularidades da Vila
Militar que chegou ao final diz que foi procurado por mais três moradores que receberam ação
de despejo da Imobisul e essa Casa de Leis
eis através da comissão de inquérito conseguiu realizar
diversas oitivas, ouvindo as pessoas que estão relacionadas à questão, o importante é que
chegou a um resultado e vai ser encaminhado ao Ministério Público,
blico, cabe agora o Ministério
Público
co apurar quem são os culpados, fala que fica muito feliz agradece os três vereadores
membros da comissão, fala sobre saúde que a escola Vila Macedo passa por varias situações e
sempre tem enviados ao posto de saúde tem acompanhamento de agentes dentro da escola e
até conselho tutelar em alguns casos e fala que gostaria que fosse protocolado um projeto de
lei de sua autoria que dispõe da obrigatoriedade sobre o prazo máximo em fila de espera de
trinta dias para atendimento de consultas especializada gerado nas unidades de saúde no
município de Piraquara prorrogando-se
prorrogando
no máximo de 15 dias, o OSCIP recebeu um termo
aditivo de 11 milhões e 200 mil reais é para a contratação de médicos e vai poder usar dessa
OSCIP para ser destinado a atender essas necessidades de consultas e agradece. Com a
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palavra vereador Eugênio cumprimenta todos agradece a equipe de saúde e diz que era isso
que a população precisava saber, fala que precisa de lombada no Guarituba para não causar
acidente e parabeniza o trabalho da policia militar
militar diz que era três horas da manhã a polícia
pol
passando na Juri Danilenko e chegou lá estavam roubando dois carros os proprietários
propri
estavam dormindo, a polícia
cia fez um trabalho brilhante, diz que está
est feliz que a equipe da saúde
veio fazer as explanações diz que o que depender dos vereadores eles estão juntos para
somar; o Presidente pede aparte diz que é professor na rede estadual de biologia e sempre
trabalha na disciplina das doenças sexualmente transmissíveis e o posto de saúde é parceiro
fornece material,
ial, a vulnerabilidade dos
do adolescentes é muito grande é só analisar dentro das
escolas a quantidade de adolescentes grávidas e com isso aumenta consideravelmente o risco
de doenças transmissível, então deveria fazer um trabalho em parceria com as escolas para
que se faça um programa de educação sexual dentro das escolas e agradece;
agradece O vereador
Eugênio fala da SANEPAR que foi informado que tem 11.500
11 500 metros de saneamento básico
liberado para fazer o que ainda não foi feito e agradece. Ordem do dia. Dando continuidade o
1º secretário
rio faz a chamada dos vereadores, constando a presença de todos com ausência
justificada do vereador Miguel Scrobot.
Scrobot Nesse momento passou-se
se a leitura das publicações. O
Senhor 1º secretário
io faz a leitura do processo 027/2013 projeto de lei 022/2013
/2013 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 está aprovado em
segunda discussão; Dispõe sobre:
sobre o peso máximo do material escolar transportado
diariamente pelos alunos da rede publica municipal.
municipal O Senhor 1º secretário faz a leitura do
processo 073/2013 projeto de lei 068/2013 o projeto está em discussão; o projeto está em
votação; o senhor presidente
president pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem; o projeto está aprovado em primeira discussão; dispõe sobre:
proíbe a utilização de telefone celular ou equipamento similar no interior dos
estabelecimentos bancários e instituições assemelhadas e da outras providencias. Terminada
a ordem do dia passa as Explicações pessoais. Com a palavra vereador Josimar parabeniza a
iniciativa da casa de leis na questão do passeio ciclístico e fica o desafio que é a mobilidade
urbana hoje
oje os carros estão como celular cada um tem o seu,
seu e Piraquara já tem mais de 100
mil habitantes precisa começar a discutir isso, fala que protocolou nessa Casa
asa de Leis um ofício
pedindo a questão do voto aberto,
aberto em todo o legislativo do Brasil esta sendo discutido, precisa
fazer mudança no Regimento
egimento Interno da Casa e Lei Orgânica do Município
unicípio para que esse
projeto seja feito e colocado em votação,
votação esse é o momento de descer as cortinas colocar o
legislativo de cara com o povo e tudo o que for votado não ficar as escondidas o eleitor tem o
direito de saber como é que pensa o seu vereador e como vai se comportar e agradece. O
senhor presidente em exercício
rcício fala que acredita que a casa vai ser 100% favorável e de acordo
com a lei orgânica prevê que se faça uma consulta pública
p blica com pelo menos 5% dos eleitores
do município e acredita que não terá problemas. Com a palavra vereador Pastor Valdeci
cumprimenta todoss agradece a Gazeta Metropolitana pela a abertura que tem dado aos
vereadores publicando as matérias dando uma oportunidade
oportunidade a esta casa de expor seus
trabalhos,, hoje os vereadores são muito questionados nas redes sociais por pessoa que na
verdade não
o tem conhecimento do trabalho do vereador, agradece a empresa de ônibus que
tem sido parceira nos eventos realizados, fala que se as obras estão acontecendo na cidade os
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vereadores tem uma grande participação, elogia o vereador Miguel Scrobot que tem exercido
exer
o papel de vereador fiscalizando além de legislar e agradece. Com a palavra vereador
Baianinho diz o deputado Gilberto Ribeiro falou sobre o Parque das Águas que foi gasto dois
milhões de reais, o deputado não sabe o que esta falando não é verdade, fala
fa que quaisquer
coisas que os vereadores falam na tribuna os assessores fazem requerimento para pedir áudio
da sessão e com todo o direito, mas precisa ter base daquilo que fala, o deputado tem um
assessor lotado em seu gabinete que já foi vereador de Piraquara,
Piraquara, chefe de gabinete do exex
prefeito não deve saber o que está
est acontecendo, hoje foi visto na televisão,
televisão Piraquara um
descaso, o senhor deputado precisa primeiro buscar as informações e principalmente quem
está próximo a ele que é o assessor um cidadão que diz que levou Guarituba nas costas para o
deputado, ele não levou nem a informação correta para o deputado e pede ao presidente para
convidar o deputado para vir aqui fazer uma explanação sobre as grandes reportagens que
tem feito a respeito dessa cidade
cid
e agradece. O senhor presidente esclarece que a copia do
áudio da última sessão solicitada pelos assessores do deputado não foi enviada porque
precisava ser aprovada a ata, a qual foi aprovada hoje. Com a palavra vereador Rock
cumprimenta todos diz que ficou chateado com relação às redes sociais um munícipe pediu ao
Executivo Municipal
unicipal uma explicação da seguinte forma qual é o valor da divida do município
deixada pelo ex-prefeito
prefeito Gabão e a resposta foi que ele deixou uma divida 46.487.633,38 em
números brutos não especifica que dividas são essas, é irresponsabilidade na informação não é
divida do Gabão é divida pública,
blica, parabeniza a equipe da Engeluz
ngeluz pelo trabalho realizado na
cidade por conta da iluminação pública
p blica e o trabalho da Elza e toda sua equipe, e diz que tem
um ex-canditado
canditado que falou que todos os vereadores são vendidos, são “verecas
verecas”, isso é um
absurdo essa é uma casa de respeito e pede ao presidente que solicite ao jurídico que faça
uma ação extrajudicial
dicial e encaminhe a esse cidadão para que venha a essa casa explicar porque
os vereadores são vendidos e agradece. O senhor presidente Erondi Lopes diz que vai enviar
um convite da casa e se os vereadores concordarem abrir um espaço para que se explique.
Com a palavra vereador Ernani Winter agradece todos que participaram do passeio ciclístico,
fala que com outros vereadores visitou algumas unidades de saúde e que foram muito bem
recebidos por esses profissionais de saúde agradece-os,
agradece , fala que junto com outros
ou
vereadores
receberam pela parte da manhã
manh algumas pessoas do transporte escolar que vieram fazer suas
reivindicações e terão encaminhamento regimental, reforça o convite a todos para o churrasco
com viola que vai acontecer no dia 14 de setembro no caminho
caminho Trentino e agradece a todos.
Com a palavra vereador José
é Machado fala que vai participar do churrasco e acredita que com
todos os vereadores, parabeniza o vereador josimar pelo projeto do voto livre diz que
concorda, parabeniza os vereadores Miguel, Maicon
Maicon e Adriano pelo relatório final da CPI da
Vila Militar e espera que a verdade apareça para aquele povo que eles possam morar com
dignidade e agradece a todos.
todos O senhor presidente em exercício Erondi Lopes fala que o
senhor Jose Pimenta fez um protocolo de uma informação que esta em analise da comissão e
na próxima terça-feira
feira na sessão será lida o seu pedido. Com a palavra vereador Gilmar
agradece seu amigo senhor Nerival Vilela que foi diretor dessa Casa de Leis
eis fez um grande
trabalho e foi exonerado, parabeniza o vereador Josimar pelo projeto do voto aberto é uma
discussão ampla em todo o país, parabeniza o vereador Pastor Valdeci pela colocação que fez
onde muito do que acontece na cidade é em virtude do que acontece aqui dentro em nenhum
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momento o Legislativo
egislativo prejudicou o Executivo
xecutivo e isso é reflexo do que esta acontecendo, fala
que faz requerimento para todos os bairros da cidade, a cidade é dos treze vereadores, fala da
questão da lei dos trinta dias para as consultas especializadas vai protocolar amanhã
a
é uma lei
interessante a comissão de constituição e justiça vai verificar e tem recurso para isso, fala do
deputado Gilberto Ribeiro que nenhum momento o deputado denegriu
denegri a imagem dessa
cidade, é morador de Piraquara e mais votado de Piraquara apresentou
apresentou inúmeros projetos não
teve emendas aprovadas,, mas apresentou inúmeras emendas em nome dessa cidade e se
houve equivoco na televisão pode até
a ter acontecido, o vereador disse que foi participar da
inauguração do parque das águas teve milhares de pessoas
pesso ouvindo o ex-prefeito
prefeito falar,
falar ficaram
ansiosos que aquela obra iria acontecer e não acorreu acredita que o prefeito Marquinhos vai
colocar em pratica e fazer o que o ex-prefeito
ex prefeito não fez, e o deputado em nenhum momento
quis manchar a imagem dessa cidade e graças ao que ele tem feito tem conseguido olhos
diferente para esta cidade e agradece. Com a palavra vereador Eugênio diz que foi aos postos
de saúde e parabeniza pelo atendimento e que fica muito feliz, fala da SANEPAR que vai fazer
o saneamento básico na Rua Pedro Minole e outras Ruas do bairro, fala que ficou triste essa
semana porque foi um vereador denegrir sua imagem para seus eleitores no bairro Santa
Helena é uma vergonha isso qual é o tipo de respeito que tem com os pares dessa casa,
agradece a presençaa de todos e fala que está honrando
do os votos trabalhando pelos bairros e
agradece. Com a palavra vereador Mamede fala que Gilberto Ribeiro está atuando no
momento onde ele faz a apresentação do seu programa como apresentador ele pode ter sido
induzido
o a um erro é questão de ser levantado e diz que admira muito seu trabalho, fala de um
professor de caratê que foi mandado embora,
embora era um professor que estava mudando a vida de
muitas crianças ele foi julgado porque não quis dizer o que as crianças falavam a ele, não pode
perder um professor por questão de rigidez e estatuto fala que pediu para ele voltar e eles
disseram que não porque têm muitos apontamentos, o vereador diz que fazer um pedido de
informação quais são os apontamentos desse professor,
professor agradece a Engeluz pela colocação de
luminárias manda um abraço ao pessoal do Gilberto Ribeiro e agradece a todos. . Não havendo
mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou a sessão encerrada convocando outra para a
próxima
terça-feira
feira
em
horário
regimental
regimental.
Para
constar
lavrei_____________________________________
___________________ (Ivanilda Tupech) a presente ata.

