CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 10ºsessão
sessão ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
legislatur
realizada dia vinte três de abril do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da
mesa executiva sob presidência do vereador Gilmar Luís Cordeiro, vice-presidente
vice
ErondiLopes, 1º secretário vereador Josimar Aparecido Knupp Froes e 2º secretário vereador
Valdeci de Andrade e na presença dos demais vereadores: Adriano Rodrigo Cordeiro,
Cord
Edson
Manoel dos Santos “Baianinho”,
aianinho”, 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
convidou o vereador Edson Baianinho 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. Inscritos os
vereadores a se pronunciar No grande expediente os quais; Mamede,, Ernani Winter, Eugenio,
Edson Baianinho, Miguel, Erondi, Josimar, Rock e Gilmar, Ficaram acordados 5 minutos para
cada vereador; começa falando o vereador Mamede cumprimenta todos e fala do grupo
gr
de
escoteiros guardiões das águas que esta em funcionamento desde outubro de 2004, e atende
as crianças de sete e jovens de vinte e dois anos, o desenvolvimento das atividades ocorrem
principalmente aos sábados e domingos e comemora-se
se dia do escoteiro hoje 23-04,
procurando formar jovens felizes e cidadãos úteis, parabeniza a Marlene chefe dos escoteiros
que tem feito ótimo trabalho, o vereador Josimar pede aparte e também parabeniza a
Marlene que faz trabalho voluntario ao escoteiro, fala que esteve no
no bairro Guarituba
fiscalizando a empresa que vai se instalar para a exploração de areia disse que não é contra a
exploração, mas que o município tem perdido muito com isso porque não tem contrapartida o
vereador Baianinho pede aparte e fala que tem a mesma
mesma preocupação com o areal, por causa
da escola que fica ao lado e esta junto para fiscalizar, fala do artigo seis da lei 1.058
1.
que
precisa ser atendida e pede aos demais vereadores para ajudar a fiscalizar e agradece.com
agradece.
a
palavra o vereador Ernani cumprimenta
cumprimenta todos fala do estatuto da juventude aprovado na
ultima sessão dia 16 de abril de 2013, uma grande ferramenta para ajudar a juventude, os
jovens tem 40% do ingresso para espetáculo, direito há duas vagas gratuitas e duas com
desconto de 50%, em ônibus interestaduais com renda inferior a dois salários mínimos,
garantia nas áreas de saúde, lazer, educação, trabalho e acesso a justiça, fala ao vereador
Maicon o mais jovem da casa que foi uma grande conquista, Piraquara tem cerca de 30 mil
jovens entre 16 e 29 anos que abrange o estatuto da juventude, diz que esta muito feliz com a
aprovação do estatuto, fala da visita feita na ultima quarta-feira
quarta feira a SANEPAR juntamente com o
vereador Pastor Valdeci e Eugenio e foi recebido pelo chefe de gabinete Dr. Glauco Requião,
Re
e
levaram vários problemas dos bairros e uma equipe da SANEPAR esteve na câmara no dia
seguinte fazendo explanações em relação aos pedidos enviados pelos vereadores no dia
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anterior, e convida para o passeio ciclístico a realizar-se
realizar no dia 1º de maio dia do trabalhador
com saída do estacionamento da câmara as 09h00min horas e chegada ao caminho trentino e
agradece o Rotary clube que ajuda na divulgação e agradece.com
agradece.com a palavra o vereador
Eugenio cumprimenta todos fala também da visita na SANEPAR, é obrigação
obrigação dos vereadores
buscarem soluções para os bairros, fala da reunião na prefeitura com a ALL e dia 30 de maio a
ALL vem com o projeto para eliminar as enchentes do bairro Araçatuba,
Araçatuba, parabeniza o prefeito
e secretario pelas obras realizadas e espera que
que as coisas daqui para frente comecem a
caminhar e agradece. Com a palavra o vereador Edson Baianinho cumprimenta todos e diz
que tem a mesma preocupação do vereador Mamede com a exploração de areia ao lado do
colégio Idilia Alves e que já esta tomando as providências de impedir, mas segunda informação
eles tem licença ambiental e pede aos demais vereadores para abraçar essa causa, o vereador
Mamede pede aparte e fala sobre a lei ambiental que é bem especifica que a secretaria
municipal de meio ambiente, cultura
cultura e turismo de Piraquara mediante analise poderá sim dar
ou não a autorização, o vereador Baianinho diz que o que pode fazer é ir fiscalizar por que não
são força maior, precisa impedir essas empresas que vem tirar o ouro dessa cidade e a única
coisa que deixam é um buraco onde possa enterrar o vereador Baianinho e todos vereadores
junto com o prefeito, e que pelo menos não deixem buraco a céu aberto devido a escola
próxima e agradece.com
com a palavra o vereador Miguel Scrobot cumprimenta todos diz que
esta meio chateado por que pediu agilidade com relação o projeto que é para identificar os
funcionários da prefeitura, porque as pessoa pergunta e o vereador não tem resposta e pede
ao presidente que apresse a comissão para dar retorno
retorno para sociedade, fala da sub-prefeitura
sub
no Guarituba o vereador pergunta será que tem funcionários recebendo ele diz que não
responder o vereador Baianinho pede aparte e fala que a sub-prefeitura
sub prefeitura já existia desde da
época do antepassado e disse que é isso que sabe, o vereador Miguel pede a ajuda de todos
os vereadores para fiscalizar, se os vereadores quiserem é só assinar e mandar para o
ministério publico e o prefeito precisa responder em trinta dias ou dá cassação e parabeniza o
presidente pelas as atitudes e diz que acredita na casa de leis e agradece.Com
agradece.
a palavra o
vereador Erondi cumprimenta todos fala dos recursos disponibilizados para as cidades do
Paraná, diz que uma lista de recursos que foram destinados ao governo em 2011 para a
SANEPAR realizar
ealizar obras em vários municípios e ate agora não foram nem se quer licitadas, fala
do alagamento do bairro Guarituba quando chove, já é hora do governador descer do
palanque e deixar as eleições para o ano que vem e começar a governar e agradece.Com
agradece.
a
palavra o vereador Josimar cumprimenta todos e elogia o trabalho da Marlene que faz parte
do grupo de escoteiros, e que os vereadores falam do meio ambiente é uma questão muito
seria, e nas Ruas tem muito lixo e falta da sociedade a educação, a sensibilidade
sensibilidad e diz que
gostaria de participar com o vereador Mamede fiscalizar verificar documentos, o vereador
Baianinho pede aparte e diz estar preocupado com as crianças do Guarituba e o meio
ambiente não deixa cortar uma arvore no município mas deixa abrir cavas
cava no município
colocando a população em risco e parece que o estado fecha os olhos para isso, e parabeniza
os vereadores que estão indo atrás de questões maiores e agradece. Com a palavra o
vereador Rock cumprimenta todos disse que a situação com a SANEPAR
R é pior do que eles
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imaginavam pede explicações da SANEPAR porque tem fotos da podridão do rio iraizinho que
deságua no rio irai e precisa apresentar a planilha, fala do abate das aves que será
comercializada no município, e esta em fase de negociação a criação
riação de uma área de livre
comercio em alguns municípios da região entre eles Piraquara e os produtores poderão
comercializar seus produtos, e que esteve na Itália buscando tecnologia e não sabe se foi
aplicado em alguma coisa o presidente pede aparte e diz
diz que a tecnologia foi para a fabricação
de queijos e salames e turismo local o vereador Rock fica feliz porque já tem alguma coisa com
selo do município o vereador Baianinho pede aparte fala que eles foram buscar a tecnologia,
mas não chegou a Piraquara o vereador Rock parabeniza todos que estão envolvidos nesse
projeto e que tenham muito sucesso e agradece. Com a palavra o vereador Gilmar
cumprimenta todos fala que tem acompanhado as obras nos bairros e tem acontecido, mas no
Guarituba o trabalho é um pouco
pouco mais lento e precisa acelerar, diz que recebeu informação do
deputado Neivo Beraldin que Piraquara havia recebido 32 milhões de royalties ecológicos e
não sabe onde foram aplicados esses recursos e vai pedir a autorização dos demais vereadores
para colocação
ocação de um painel em frente à casa de leis convidando a comunidade para as
audiências publicas em nome de todos para discutir com a população, e diz que concorda com
o vereador Baianinho com a preocupação da exploração de areia e fala dos cargos nomeados
da prefeitura que em quatro meses já chega a 100 e que no mandato passado tinha em torno
de 300 cargos nomeados talvez o dinheiro dessa cidade esteja sendo canalizado para pagar
esses cargos e faltam em obras e que se nessa casa de leis estão fazendo sacrifício,
sacr
talvez seja
o caso do prefeito diminuir os cargos de comissão também e repassar esse dinheiro para as
obras seria um grande presente para Piraquara se comunicasse à população que esta cortando
os cargos condicionados em beneficio a cidade e agradece.
agradec Dando continuidade o 1º secretario
faz a chamada dos vereadores, constando a presença de todos. Nesse momento passou-se
passou a
leitura da publicação Ordem do dia o senhor 1ºsecretario faz a leitura do processo 014/2013 o
artigo 01º esta em discussão; a maioria dos vereadores se manifesta o senhor presidente
solicita que o Dr. Jurandir Salgueiro representante do executivo se manifeste o qual faz
algumas explanações, o artigo esta em votação; o senhor presidente pede que os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o artigo 1º foi aprovado; o
artigo 2º esta em discussão; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem; o artigo 2º foi aprovado; o projeto
pro
de lei
010/2013
10/2013 foi aprovado em segunda discussão; o senhor 1ºsecretario faz a leitura do processo
017/2013 o projeto esta em discussão; os vereadores se manifestam; o projeto esta em
votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam
aneçam sentados os
contrários que se levantem; o projeto esta aprovado em primeira discussão, com vereadores
com voto contrário do Vereador Rock, Erondi e Vereador Eugenio; o senhor 1ºsecretario faz a
leitura do processo 018/2103 projeto de lei 014/2013 o projeto esta em discussão; os
vereadores se manifestam; o projeto esta em votação; o senhor presidente pede que os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem;o
levantem; projeto foi
aprovado em primeira discussão; o senhor 1ºsecretario faz a leitura do processo 020/2013
projeto de lei 016/2013 o projeto esta em discussão; os vereadores se manifestam; o projeto
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esta em votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem;o projeto
projeto foi aprovado em primeira discussão;
discussão o
senhor 1º secretario faz a leitura do processo 021/2013 projeto de lei 017/2013 o projeto
esta em discussão; o vereador Pastor Valdeci se manifesta; 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; o senhor 1º secretario faz a leitura
do processo 022/2013 projeto de lei 018/2013 o projeto esta em discussão; os vereadores se
manifestam;
am; 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; o presidente convoca os vereadores para uma sessão extraordinária para
o dia seguinte quarta-feira
feira 24-04
24 04 as 10:30hrs, após o 1° secretario faz a leitura de votos de
pesar da senhora Helena Barros de Vilar que ocorreu dia 22 de abril. Explicações pessoais.
Com a palavra o vereador Rock diz ter recebido uma ligação de uma moradora
morador que estava
indignada estava acompanhando a mãe no hospital particular, mas que atende pelo SUS de
Piraquara, a paciente estava sangrando pelo nariz deitada na maca e não havia enfermeiro
próximo e o médico estava na datilografia na recepção do hospital uma
uma falta de respeito com
uma pessoa que precisava de pronto atendimento emergencial e não tinha ambulância para
levar a paciente para outro hospital, à paciente foi levada pelo vereador para o hospital de
Pinhais e ninguém questionou a saída da paciente daquele
daquele hospital. O vereador diz que se o
hospital não pode atender deveria fechar porque não adianta dizer que Piraquara tem hospital
porque não tem, e diz que talvez não possa participar do passeio ciclístico no di do trabalhador
e agradece. O vereador Erondi
ndi acha que o tempo chegou porque a sessão de hoje foi boa, diz
que foi bom ser vereador hoje porque discutiram vários projetos parabeniza todos os
vereadores e a presidência e agradece. O vereador Edson Baianinho deixa um abraço ao
secretario Laudir e agradece
radece a Deus por mais um dia, e parabeniza o vereador Rock por ter
salvado uma vida levado a paciente para hospital, fala da funerária que deve ser punida, diz
que eles não fizerem o papel de vereador aí sim serão palhaços e que hoje não se sentiu
envergonhado
nhado de ser vereador e diz “aqueles
“
que gostarem de mim amém aqueles que não
gostarem me deixe gostar de você “e
“ agradece.O vereador Jose Eugenio fala do projeto do
vereador Miguel que precisa fazer uma emenda e esta com o jurídico da casa porque esta
incondicional e agradece. O vereador Gilmar fala que a saúde dessa cidade vai de mal a pior,
funcionários desmotivados, médicos com salários baixos, e fala que a secretaria deveria
verificar o convenio do SUS com o hospital, que atende muito mal constantemente
constantement ligam para
o vereador que vai ate lá e vê a precariedade do hospital, e diz que é um absurdo que aquele
hospital receba investimento do SUS porque não tem condições de atendimento, e pode ter
certeza que vai sair dali muitos óbitos porque tem médicos que fala espanhol não sabem se
tem a autorização do conselho nacional de medicina para estarem aqui e precisa verificar e
agradece. O vereador Miguel fala que também gostou da sessão, mas que grande questão é o
dinheiro do Piraquarense diz que ficou chateado com o seu projeto porque já estava há uma
semana com a comissão e poderia ter mudado, mas a população precisa saber, diz que não vai
fazer em forma de indicação é projeto de lei, parabeniza o vereador Baianinho Por esta sessão
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e agradece
dece a presidência pelo conselho tutelar, precisa contratar um técnico para trazer a CPI
tanta esperada pela população e agradece. O vereador Josimar diz que o vereador Miguel foi
feliz quando trouxe o projeto porque a população precisa saber quem trabalha e não vê
problemas disse que é favorável e parabeniza a comissão e o jurídico e parabeniza a casa pela
grande discussão dos projetos importante, parabeniza o prefeito com sua equipe que esta
buscando soluções, buscando parcerias e agradece com boa noite a todos. Encerrada as
explicações pessoais e não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou a sessão
encerrada. Para constar, lavrei __________________________________________________
(Ivanilda Tupech) a presente ata.

