CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 9º sessão ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
legislatur
realizada dia dezesseis de abril do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da
mesa executiva sob presidência do vereador Gilmar Luís Cordeiro, vice-presidente
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,
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
bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão,
convocada na forma do Regimento Interno. A pós convidou
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
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,
requerimentos, ofícios, pedidos de informação e
correspondências recebidas pela Mesa que terão encaminhamento regimental.
regimental Inscritos os
vereadores a se pronunciar No grande expediente os quais; Pastor Valdeci, Mamede, Edson
Baianinho, Ernani Winter, José Eugenio, Gilmar, Adriano e Erondi ficaram acordados 4 minutos
para cada vereador. Começa falando o vereador Pastor Valdeci cumprimenta todos e fala da
união dos vereadores que assinam requerimentos juntos e que qualquer outro vereador se
quiser pode assinar porque estão trabalhando pela cidade, não há necessidade de risinhos e
comentários, bom seria se todos os vereadores assinasse os requerimentos juntos, o vereador
diz estar aborrecido e não tem tempo para estas coisas tem mais o que fazer,
fazer fala da parceria
dos vereadores quanto aos projetos,fala do projeto bolsa atleta encaminhado através da
presidência para o executivo dê um parecer , e esteve conversando com o Pedrosa e mais
alguns vereadores a respeito do armazém da família para que se torne realidade no município
e agradeceu o prefeito pelo o apoio , fala sobre a transparência do presidente que trouxe
relatório sobre a viagem que fez, trazendo beneficio a cidade e que cada um fazendo um
pouco esse é o caminho certo e parabeniza a presidência que vai fazer
zer a mobilização na
cidade e agradece. O vereador Edson Baianinho cumprimenta todos e agradece a Deus
questiona o porquê de nunca ter sido convidado para fazer a passagem bíblica e diz que nem
por isso satanás nenhum vai fazer calar a boca dentro da casa de leis, e que precisa amar a
todos os amigos e inimigos, agradece o secretario de meio ambiente Ademir Jess que
estiveram conversando com Luis Fila que é da URBS que o atendeu muito bem sobre mudar o
trajeto da linha do ônibus Pinhais Piraquara, diz que alguns
lguns vereadores não têm o que fazer só
sabe criticar, que precisa ir em direção a população e não a interesses próprios agradece o
partido do PT que tem feito grande trabalho não só em Piraquara,
Piraquara mas no país inteiro, e
agradece. O vereador Gilmar cumprimenta a todos diz que a casa de leis tem sido palco de um
grande circo e fica constrangido quando um vereador fala que é seguidor de Deus, mas só
falam asneiras e que alguns vereadores não têm maturidade suficiente para assumir seus
passos aqui, e fazem um circo
irco mas ninguém é palhaço se quer aparecer venha com uma
melancia na cabeça, e que foi viajar sim mas não a passeio vai trazer para piraquara o mutirão
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da cidadania que vai acontecer em setembro a ação tem participação do governo do estado e
que talvez vá precisar da ajuda da comunidade e dos vereadores para fornecer almoço para
esses trabalhadores que estarão fazendo esse trabalho comunitário, essa foi uma das
conquistas que trouxe da viagem, que conversaram sobre a questão da SANEPAR , estiveram
est
com o Rossoni ele confirmou os 40 milhões que é do PAN plano de ação dos municípios para
beneficiar a duplicação da Rodovia , que não está brincando com política está trabalhando e
pede aos nobres que não invoquem o mal para esta casa e sim o bem
bem e agradece.O
agradece. vereador
Ernani Winter cumprimenta todos e como havia relatado na ultima sessão plenária sobre as
academias ao ar livre,semana passada recebeu em seu gabinete o secretario de cultura e
esporte senhor Pedro que passou um relatório sobre as Academias,, emenda parlamentar do
deputado Andre Vargas capitalizada na época pelo ex-vereador
vereador Edson Ribeiro são sete
academias no valor de R$ 29, 500 sendo três mil de contra partida do município serão
instaladas nas seguintes localidades;
localidades Avenida Getulio Vargas no calçadão,no Parque das
Águas,ao lado da Câmara municipal,centro da juventude na COAPAR,ao lado do posto Caiçara
no Guarituba,ao lado do posto de saúde do Jardim Primavera e no conjunto Madre Tereza de
Calcutá no Guarituba; o vereador Josimar pediu aparte diz ficar chateado
ado com quem elaborou
o projeto, o ex-vereador
vereador Cidão,
Cidão e que foi muito infeliz esqueceu de um local importante na
cidade, todos os locais são importante mais a pracinha do são Cristóvão em frente o colégio
Mario Braga jamais poderia
ria ser esquecida merece um voto de repudio; o vereador Ernani diz
que fica triste por isso mas que vai reivindicar nas próximas que virão para Piraquara;o
vereador Baianinho pede aparte e diz que nessa casa de leis tem vereador despreparado que
passa ate
te a palavra na frente do nobre vereador ;o vereador Gilmar pede por favor ao
vereador Baianinho que esta fugindo do assunto e a palavra é do vereador Ernani e pede para
o mesmo continuar,o vereador Ernani fala da participação dos vereadores Pastor Valdecir ,
Josimar, Eugenio e Mamede na questão organizacional do passeio ciclístico do dia do
trabalhador, e agradece as pessoas do Rotary Clube que estão dando apoio ao passeio
ciclístico e termina nas explicações pessoais.O
pessoais. vereador Erondi Lopes cumprimenta
cumprimen todos e
diz que espera ter chegado o tempo de discutir Piraquara e encontrar solução que dessa forma
não estão discutindo nada,que a cada dois anos os candidatos vão as ruas prometendo tantas
mudanças e o vereador diz se sentir entristecido por não estar
estar havendo mudanças, que vem
para esta casa de leis preocupado em discutir projetos e volta para casa desanimado
pensando não é para isso que foi candidato,precisa começar mudando de atitude ao invés de
brigas deveriam discutir soluções para a cidade e agradece.O
agr
O vereador Maicon cumprimenta
todos diz que concorda com o vereador Erondi que precisa de mudanças que tem pessoas que
não quer ver o bem do município fica criando guerra, fala do comentário que surgiu nas redes
sociais onde o vereadores Maicon, Gilmar,
Gilmar, Adriano e Mamede estiveram em Foz do Iguaçu
estiveram junto com o governador do estado discutindo sobre o mutirão da cidadania para
trazer para Piraquara o que nunca aconteceu na cidade, fala das viagens que outros
vereadores fizeram viagens ,sem relatório
relatório e não foi publicado em diário oficial, e que não tem
nada de errado o vereador ir brigar pelas questões da sua cidade e disse ao vereador Adriano
que pediu para ser relator da comissão da CPI porque quer ter um embasamento melhor sobre
essas questõess e acredita que os vereadores vão estender as mãos para ser investigado para
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não acabar em pizza, e disse que discutiu também com o governador sobre a SANEPAR e
parabeniza o vereador Miguel pelo projeto de identificação dos servidores públicos para que a
população saiba onde os servidores estão trabalhando e não ficar falando mal de vereador e
agradece. O vereador Miguel Scrobot cumprimenta todos diz que tem vereador que precisa
aprender o que é legislar e espera que os vereadores fiscalizem não fiquem fazendo
faz
só
discurso e não assinam, ele disse que esses que estão nas redes sociais precisam fiscalizar a si
próprio, fez viagem para fazer denuncias, que fez essa viagem a trabalho que o Valdir Rossone
vai doar 40 milhões para a duplicação, acha errado a concessão da SANEPAR por 30 anos, que
precisa discutir com o governador e também sobre as penitenciarias, diz que os assessores de
vereadores ficam viajando no face book deveriam mostrar mais coisas não só a ultima
ult
viagem
será que vão colocar as outras.
outras Que os vereadores deveriam parabenizar a presidência,
presidência mas
alguns estão abraçando o prefeito e diz que termina depois. O vereador Josimar cumprimenta
todos parabeniza os vereadores pelas palavras cada um com seu conceito
conceito fala do ditado
“quem apanha bate e toda a ação tem uma reação” tudo tem seu momento que quando
protocolou um oficio a presidência que foi questionado por vários cidadãos a cerca da real
necessidade da viagem de vossa excelência e demais vereadores para
para Foz do Iguaçu diz que
questionou a presidência porque foi questionado pela população e que
qu a presidência
apresentou relatório nunca se viu isso no passado,o vereador Miguel pede a parte e diz que no
passado foi questionado a presidência,
presidência o vereador Josimar
osimar disse que sabe da transparência do
vereador Miguel
e agradece os vereadores que assinaram o protocolo;
Ernani,Baianinho,Eugenio, Rock,Jose Machado, Pastor Valdeci e que existe um
questionamento o convite é para cidade de até 50 mil habitante o presidente
presidente pede aparte e
disse que a cidade de Piraquara estava inscrita, o vereador Josimar disse que precisa ser
levantada e agradece. O vereador Rock agradece a presença de todos, fala do secretario de
meio ambiente que tem feito um bom trabalho que assume as duas secretarias a de meio
ambiente e secretaria de urbanismo e que estava fiscalizando os bairros e encontrou alguns
servidores plantado araucárias e ypê e outras arvores e faz um apelo a comunidade que
preserve não destrua , fala do trabalho da secretaria
secretaria de obras e que ta ficando muito bom e
agradece os vereadores que estão representando a Vila Vicente Machado,
Machado que há muitos anos
não tinha tantos vereadores representando este local parabeniza a presidência pelo PAN e
concorda com a viagem a cidade
cidade precisava estar representada mas ressalva que alguns
vereadores não sabia mas se tivesse tomado conhecimento não poderia ir porque tinha outro
compromisso e agradece. Dando continuidade o 1º secretario faz a chamada dos vereadores,
constando a presença de todos. Nesse momento passou-se
se a leitura da publicação Ordem do
dia o senhor 1ºsecretario
io faz a leitura do processo 014/2013;
014
o projeto de lei 010/2013 esta
em discussão; o projeto esta em votação; o senhor presidente pede que os vereadores
favoráveis permaneçam
ermaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto foi aprovado em
primeira discussão. Explicações pessoais. Com a palavra o vereador Edson Baianinho fala das
brigas dessa casa de leis disse que é preciso acontecer, não pode tirar os direitos do vereador,
mas precisa respeitar e quando o presidente diz que tem vereador despreparado diz que já
deu para pressentir a despreparação do presidente; o presidente
presidente pede ao vereador Baianinho
que não a ofenda em plenário, e diz que não questionou o presidente em relação à viagem e
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poderia ficar bravo com o vereador Adriano que não trouxe presente e não questionar o que
eles foram fazer lá porque pode ser ele amanha ou depois numa viagem dessas também, isso é
um direito e disse para colocar os nomes dessas pessoas que colocou nas redes sociais porque
se falar dele nessa casa de leis ele dá nome aos burros,
burros porque sua vida é um livro aberto e
que a concessão da SANEPAR
R pode discutir aqui na casa de leis junto com os vereadores e diz
que não esta para criticar nenhum vereador, quem não tem pecado que atire a primeira pedra,
mas deixa claro que se tem uma pessoa nessa casa de leis que é honesta é ele vereador Edson
Baianinho e nunca vai negar sua palavra que deve respeito à população, também não sabia da
viagem como é uma casa de transparência, ele diz que gostaria de ser comunicado e se fizer
errado a marreta vai comer e agradece. Com a palavra o vereador Ernani Winter agradece os
vereadores que os acompanharam em uma visita à secretaria de educação e visitaram algumas
escolas também e com a união dos vereadores a comunidade é quem ganha e agradece.com
agradece.
a
palavra o vereador Maicon disse que esta favorável quanto à academia ao ar livre no bairro
São Cristóvão e que os moradores cobram isso, fala do programa caminho das pedras onde o
governador vai disponibilizar 132 milhões, o município tem 70% de área turística e que o
convite não era só para cidade com menos de 50 mil habitantes
habitantes era também para cidade com
IDH baixo e piraquara esta entre um dos mais baixos, e disse que concorda com o vereador
Baianinho sob a concessão da SANEPAR que precisa ser discutido nessa casa, que seja feita
audiência publica, e que é isso que a população espera um bom trabalho e agradece a todos.
Com a palavra o vereador Pastor Valdeci sugere ao presidente que envie uma copia do
relatório aos vereadores para ter conhecimentos e diz ao presidente que não se sinta ofendido
tanto que trouxe as claras porque
porque isso dá uma credibilidade ainda maior e também não ficou
sabendo da viagem, mas isso não o incomoda, a população cobra tudo é natural e os
vereadores precisam dar transparência,
transparência, o importante é que as ações aconteçam , fala da
dificuldade enfrentada pelos
os conselheiros tutelares trabalham com poucos recursos é muito
importante que os vereadores sejam parceiros porque eles ajudam muito a comunidade e
agradece. Com a palavra o vereador Rock fala do curso da FUNPAR nos dias 17,18 e 19 para
vereadores e servidores
dores que será na Rua João Negrão diz que é importante participar até
porque tem algumas pessoas acreditam que os vereadores não sabem trabalhar, parabeniza a
equipe que organizou o evento pedalando e conhecendo Piraquara, que não pode participar,
mas no próximo com certeza vai, fala que quando o senhor presidente cita a palavra circo ele
não concorda porque os vereadores são munícipes também,
também, é interessante que todos
questionem que isso esta no regimento é legal é de atribuição do presidente, até mesmo
deixar claro os eventos que vai acontecer
acontecer não intereça quantos vereadores vai participar, mas
que faça o convite aos treze vereadores, que o governador esta tão perto que não precisa
viajar tão longe para falar com ele e agradece. Com a palavra o vereador Gilmar disse que são
incríveis que oss vereadores viajem para representar a cidade, alguns funcionários vão fazer o
curso da FUNPAR e tem um custo de inscrição, é normal que tenha que viajar um pouco mais
longe para pegar os deputados da região e disse que viram assinar o cheque dos 150 milhões
milhõ
do estado e quem passou o cheque foi o presidente da assembléia e foi repassado pelo próprio
Rossone e firmou que vai acontecer o repasse dos 40 milhões e cabe aos vereadores fiscalizar
o repasse, apartir de agora chegou a LDO farão um grande audiência publica nessa casa

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

convidando todos os bairros para que venham auxiliar os vereadores para que possam colocar
na LDO emendas inteligentes que atendam a comunidade, todos são novos dentro da casa
marinheiros de primeira viagem precisam saber como fazer a audiência
audiência publica, com a relação
das diárias o presidente diz ter ido atrás das diárias anteriores e se surpreendeu porque tem
diárias absurdas tem vereadores com 18 diárias no ano com valores excessivos nessa casa diz
que mexer no passado não vale a pena mas
mas se for o caso vai mexer e agradece. Com a palavra
o vereador Erondi parabeniza o ex-vereador
ex vereador Edson Ribeiro que fez um bom trabalho e um
fruto de seu trabalho são as sete academias que serão implantadas em Piraquara, fala que
precisa de uma viagem para Brasília
Brasília diz que vai atrás de uma emenda com o deputado Ângelo
Vanhone, que possivelmente terá mais sete academias em Piraquara e agradece. Com a
palavra o vereador Josimar fala do convite a todos os vereadores para reunião com prefeito
pr
na quarta-feira é muito
to importante a presença de todos os vereadores, parabeniza o trabalho
do senhor Aroldo Biss, disse que participou do evento pedalando e conhecendo Piraquara,
parabeniza o vereador Ernani que vai promover o passeio ciclístico no dia do trabalho, fala do
trabalho
abalho do mestre Luis que tem ajudado muitos jovens a não se envolver com drogas e
agradece. Com a palavra o vereador Miguel Scrobot diz que tem vereador que se curva ao
prefeito isso quem perde é a população,
população, que precisa de audiência publica contato direto
diret com a
população, solicita ao presidente colocar no jornal que a LDO chegou hoje, que querem a
discussão da concessão da SANEPAR aqui com o legislativo para a população ficar sabendo e
acredita que o presidente da casa vai fazer audiência publica se possível
possível trazer o presidente da
assembléia para dizer a importância no contexto do estado,
estado que penitenciaria de piraquara
não tem contra partida, é direito de o vereador ter diárias, precisa por nas redes sociais, mas
precisa dizer o que o vereador foi fazer, ele
ele diz que os funcionários de carreira já têm o crachá
quer se os funcionários de confiança vão ter também por que a população precisa saber e
vereador não veio para fazer defesa veio para fiscalizar e agradece os eleitores que votaram
nele diz que sofre para
ara estar ali, mas gosta porque quer melhorar a cidade e agradece. Com a
palavra o vereador Adriano diz que concorda com o vereador Miguel sem duvida a função é
fiscalizar que o cidadão esta no seu direito de por nas redes sócias e não vê problema algum, e
tem muita coisa para fiscalizar não só na casa no prédio vizinho também pede que as redes
sociais acompanhem a casa ao lado tem gente que trabalha,
trabalha mas tem alguns que nem
trabalhar esta indo e o salário chega no fim do mês, e convida todos para festa na igreja
i
da
Laranjeiras no domingo próximo e deseja uma boa semana a todos.
todos. O presidente reforça
sobre o curso que os ofícios da FUNPAR foram enviados diretamente aos gabinetes e no
período da tarde a casa reenviou para os gabinetes as podem ser feitas ate o meio dia no RH
dessa casa e custam 150.00 reais. Para constar, lavrei a presente ata
__________________________________________________ (Ivanilda Tupech).

