CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 9º sessão ordinária, do 2º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, dia primeiro de
outubro do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da mesa
mes executiva 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,
Faria, Miguel Marçalo Brudeck 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 de Deus, declarou aberta
a sessão, convocada na forma do Regimento Interno. Após 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
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, ofícios, pedidos de informação e
correspondências recebidas pela mesa que terão encaminhamento regimental. Votos de pesar
da senhora Maria Francisca Golveia que ocorreu no dia 29 de setembro de 2013. Votos de
pesar de Fabrício Slompo
lompo Kuruta que ocorreu no dia 30 de setembro de 2013. O senhor
presidente convida à senhora Sirlei ex-vereadora
ex vereadora de Piraquara para compor a mesa. O grande
expediente ficou destinado para o lançamento da campanha Outubro
O
Rosa sobre combate ao
câncer de mama.
a. Começou falando a Primeira Dama Senhora
S
Ana Mazon cumprimenta todos
agradece a Câmara pelo espaço cedido para o lançamento da campanha do câncer de mama, e
aproveita paraa cumprimentar todos os vereadores pelo o dia do vereador e também o dia do
idoso, fala
ala da feira do idoso que foi feita ao lado da Secretaria de Saúde
aúde onde eles puderam ter
acesso a vários exames, fala que o Outubro Rosa é uma lei criada pela ex-vereadora
vereadora Sirlei e
que hoje, o tipo de câncer que mais mata as mulheres é o câncer de mama,
mama pede para que as
mulheres façam o exame de prevenção ao câncer de mama e passa a palavra para a Secretária
de Saúde Maristela cumprimenta todos agradece pelo espaço cedido fala que a Secretaria
S
de
Saúde
aúde é parceira nessa campanha promovida pela primeira dama Ana, fala que o SUS oferece
o exame de câncer detectando e podendo curar é disponível em todas as unidades de saúde
agradece a todos e passa à palavra a ex-vereadora
ex
Sirlei, cumprimenta todos fala que está
est
bastante emocionada por estar aqui e está
est feliz porque esta semente que foi plantada e hoje
está sendo lançada essa campanha de Piraquara Rosa fala do diagnóstico
stico precoce do câncer de
mama que existe cura e agradece.
agradece Fala a Regina, da Secretaria
ecretaria de Saúde que está
coordenando o programa saúde da mulher
m
e passa imagens em Data Show sobre a campanha
e como que ela começou e agradece a todos. O senhor presidente procede com moção de
aplausos aos jovens de Piraquara que foram campeões no último
ltimo dia 21 da Copa Libertadora
do Crack,
rack, mas infelizmente a maioria
ma
está na escola, o senhor presidente chama o Gustavo
Henrique Martins para receber a medalha e seu certificado o vereador Ernani Winter faz a
entrega, o senhor presidente em seguida chamou o coordenador técnico Rafael Saraiva o
vereador Eugênio Huller fez a entrega e logo após chamou o João Claudio,
Claudio que foi entregue
pelo vereador Ernani Winter o senhor presidente fala da importância do esporte na vida dos
jovens
levando
assim
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para o caminho do bem e parabeniza a todos que participaram dessa copa e o vereador Ernani
pelo trabalho que vem realizando. Ordem do dia. Dando continuidade o 1º secretário
secretá faz a
chamada dos vereadores,
es, constando a presença de todos com falta justificada do vereador
Mamede. Nesse momento passou-se
passou se a leitura das publicações. O Senhor 1º secretário faz a
leitura do processo 083/2013 projeto de resolução 006/2013 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;
Iniciativa Mesa Executiva; Dispõe sobre:
sobre da nova numeração a resolução n°002/2012
publicada
ada em 05 de outubro de 2012 e a resolução 003/2012, publicada em 29 de novembro
de 2012 e dá outras providencias. O Senhor 1º secretário faz a leitura do processo 086/2013
projeto de lei 079/2013 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 primeira discussão;
discussão Dispõe Sobre:: Autoriza Abertura de
Credito Adicional
cional Suplementar no Orçamento Programa Vigente,
Vigente, no valor de R$
2.070.000,00(dois milhões e setenta mil reais)
reais e dá outras providencias. Terminada a ordem
do dia passa as Explicações pessoais. Com a palavra vereador Jose Machado cumprimenta
todos fala que ficou feliz com o dia internacional do idoso, parabeniza quem consegue ficar
idoso porque hoje as pessoas estão morrendo ainda jovens, parabeniza todos os vereadores
pelo dia do vereador, pede que as pessoas que criticam os vereadores pelas redes sociais que
ao menos no dia do vereador respeite, fala sobre a lei da professora Sirlei que foi uma grande
vitória, fala que na última
ltima sexta-feira
sexta feira essa casa de leis estava cheia disse que só tinha ele de
vereador e estava porque seu filho faz parte do livro,
livro, livro este que cada vereador vai receber
Luis Guilherme seu filho e mais 207 crianças que assinaram o livro foi uma honra o evento
parabeniza o colégio Cidadão do Amanhã
Ama
e agradece. Com a palavra vereador Eugênio
Eug
Huller
cumprimenta agradece a presença de
d todos, fala do lançamento Outubro Rosa
R
do câncer de
mama e que sua ex-mulher
mulher também teve o câncer de mama agora recentemente disse que
acompanhou ela em todos os exames e a hora que ela precisar vai ajudar,
ajudar, fala que ficou muito
triste com o que aconteceu com um grande amigo,
amigo o Fabrício, que foi assassinado em sua casa
era um rapaz trabalhador diz que confia no trabalho da polícia
pol cia e que em breve essa pessoa
esteja presa, foi uma brutalidade o que fizeram com ele, parabeniza os craques nem todos
puderam comparecer
parecer para os vereadores cumprir com a promessa que fizeram com eles e
agradece. Com a palavra vereador Edson Baianinho cumprimenta todos agradece a Deus por
mais uma terça-feira
feira para guerrear dentro dessa Casa de Leis
eis agradece a família que está
presentee e todos os Piraquarenses, fala da segurança pública
p blica da perda do menino da família
Slompo, diz que esta é uma cidade sem lei, esquecida é uma vergonha em relação à segurança
pública, o culpado é o Secretario
ecretario de Segurança Pública, o Governador do Estado
stado é todos que
comandam a segurança pública,
blica, a polícia
pol cia civil falta estrutura para combater a criminalidade na
cidade, a perda de um menino que nunca se envolveu com drogas e vem alguém e tira a vida,
vida
hoje a família está chorando, amanhã ou depois pode ser qualquer um de nós,
nós precisa ser mais
ágil nas investigações, a Polícia Militar
M
faz o preventivo e a Civil
ivil o corretivo, qual o crime que
está sendo desvendado nesta
nest cidade, a polícia
cia costuma prender ladrão de galinha e está
falando
o com toda convicção e não tem medo de nenhuma repressão dessas autoridades,
autoridades deixa
um recado para o senhor Secretário
Secretá Segurança Pública governador e senhores deputados que

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

o “passarinho
passarinho que dorme com morcego amanhece de cabeça para baixo”,, agradece a todos
que estavam no enterro daquele menino e espera em Deus que nenhuma família venha chorar
as lagrimas que aquela família chorou hoje e deixa um apelo ao senhor secretario de
segurança publica e pede que Deus abençoe a todos. Com a palavra vereador Ernani Winter
Wi
cumprimenta todos fala que hoje é o dia do vereador e que ontem foi o aniversário
anivers
do
vereador Maicon parabeniza o mesmo, fala que esteve acompanhando a instalação de mais
uma academia ao ar livre no Recanto das Águas, já foram cinco no total e tem mais
mai duas para
ser implantadas fechando as sete da emenda parlamentar, agradece a Secretaria
ecretaria de Obras que
concluíram as obras na Vila Izabel e estão no São Cristóvão, agradece a Secretaria
ecretaria de Educação
Esporte e Lazer
azer da cidade de Quatro Barras que fez um convite
convite para participar da copa
Graciosa de Futsal vai estrear neste sábado será no total de dois meses de atividades e 32
equipes e agradece. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou a sessão
encerrada convocando outra para a próxima terça-feira
terça feira em horário regimental. Para constar
lavrei_____________________________________
___________________ (Ivanilda Tupech) a presente ata.

