CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 12º sessão ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
legislatur
realizada dia sete de maio do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da mesa
executiva sob presidência do vereador Gilmar Luís Cordeiro,
Corde
1º secretário vereador Josimar
Aparecido Knupp Froes e vereador Ernani,
Ernani convidado para assumir o 2º secretária
secret
e na
presença dos demais vereadores: Adriano Rodrigo Cordeiro,
Cordeiro, Edson Manoel dos Santos
San
“Baianinho”,
aianinho”, Ernani Winter, José Eugênio Huller, José Machado, Maicon Figueiredo Faria,
Miguel Marçalo Brudeck Scrobot, Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares “Rock”.
ock”. Verificada a
existência de um quórum regimental
gimental com a presença de onze vereadores membros
membro da Casa, o
senhor presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do
Regimento Interno. A pós convidou
co
o vereador Mamede para fazer a leitura de uma passagem
bíblica, que assim o fez. O senhor presidente fala que a ata da
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;
levantem aprovado. No
PEQUENO EXPEDIENTE: O 1º secretário Professor Josimar
Josimar Froes fez a leitura dos
requerimentos, ofícios, pedidos de informação e correspondências recebidas pela Mesa que
terão encaminhamento regimental. Votos de congratulações ao coronel Washington Lee Abe,
a associação dos bairros Vila Fuck, são Cristovão, Vila Isabel, ao batalhão de guarda da polícia
pol
militar do Paraná sediado no município de Piraquara e a associação de moradores de Roça
Nova,
ova, votos de pesar de falecimento do senhor Dirceu dos Santos que ocorreu dia vinte e nove
de abril. Inscritos os vereadores
eadores a se pronunciar No grande expediente os quais; Ernani
Winter, Rock, Gilmar, Edson Baianinho e Josimar. Ficaram acordados oito minutos para cada
vereador, com a palavra vereador Ernani Winter cumprimenta todos agradece a comunidade
que participou do passeio ciclístico,
ciclístico, foram 350 participantes incluindo alguns vereadores,
foram servidos mais de 450 almoços no parque trentino, agradece as secretarias envolvidas
nesse passeio ciclístico, e alguns comercios
comercio da cidade, agradece a secretaria
cretaria de obras porque
porqu
esteve na escola na planta Deodoro onde iniciou as aulas e foi questionado em relação às
Ruas: da Paz e Gerdau Ribeiro daquele bairro no dia seguinte encaminhou requerimento para
o patrolamento e no próximo sábado estiveram atendo o pedido, fala do tenente
tenen coronel Liab
do batalhão de guarda do município de Piraquara, veio fazer explanação da importante
companhia que veio para Piraquara e da diminuição de homicídios e das apreensões e que o
município vem evoluindo e deixa uma boa noite a todos. Com a palavra
ra vereador Rock
agradece a presença de todos e lê uma matéria do jornal sobre o Jardim Disneylândia centro
de educação infantil é parte da historia do município de Piraquara que comemora 45 anos com
funcionamento até hoje, é a primeira escola particular de
de Piraquara, vários alunos se destacam
em varias áreas e o prefeito de Piraquara também passou por essa escola, hoje presta a
homenagem a escola e suas fundadoras senhoras Clevina e Judite, parabeniza a conselheira
tutelar pelo aniversario a Sara e agradece.
agradec
Com a palavra vereador Gilmar cumprimenta
todos e fala da cerimônia que ocorreu no palácio Iguaçu diz que não foi convidado
oficialmente e nem os demais vereadores, o governador Beto Richa decretou o fim do SMS do
diesel para o transporte coletivo que vai atender 21 cidades do estado inclusive
i
à região
metropolitana de Curitiba, o governador anunciou que ira manter a integração do transporte
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coletivo,
o, falou também do contrato assinado para a duplicação da Rodovia, disse que soube da
solenidade por um deputado que perguntou se os demais vereadores já sabiam, o vereador
Gilmar disse que pode ser que sim porque o prefeito estava lá como,
como eles assinaram uma base
com o prefeito deve ter sido avisado e chegou lá só estava o vereador Miguel e Maicon porque
o Gilmar ligou para eles, parabeniza o governador Beto Richa pela a iniciativa e também o
Rotary clube órgão que tanto tem trabalhado com relação à duplicação, o presidente disse que
tinha certeza que iria encontrar os demais vereadores lá pensou que o prefeito seria sensível
com os vereadores da base e teria avisado disse que alguns
alguns deputados também não sabiam; o
vereador Rock pede aparte e disse que se nem os deputados sabiam imaginem os vereadores
e que não estão tão preocupados assim,
assim a falha pode ter partido do governo porque nem os
deputados sabiam; o vereador Gilmar fala da audiência publica que pretende fazer fora da
casa de leis no mês de maio e junho e vai discutir os problemas dos bairros nos bairros, e
ressalta que o concurso público
blico da câmara vai desencantar, fala da escola Vila Macedo
Mac
que
recebe mais uma indicação por combater as drogas e agradece. Com a palavra vereador Edson
Baianinho agradece a Deus por mais um dia, fala do documento assinado para a base do
governo ele vê como fidelidade e honestidade diz que nem precisava assinar
assina documento
porque já faz parte da base do prefeito,
prefeito acredita que o prefeito
to vai fazer um bom trabalho até
mesmo na Vila Macedo onde o senhor presidente teve a maior votação, talvez por um
descuido da base eles não foram convidados nem por
p isso morreram,; o vereador Jose Eugenio
pede aparte e diz que o senhor presidente também saiu dessa casa e esqueceu os vereadores
e só levou os da base dele; o presidente pede aparte e disse que comunicou os vereadores que
não assinaram documento e acredita que se o prefeito
prefeito estava lá os vereadores deveriam estar
juntos afinal estão caminhando pelo desenvolvimento da cidade; o vereador
veread diz que o
presidente também poderia ter assinado foi um convite a todos, parabeniza o presidente pelo
convite que ao vereador Maicon e Miguel
Miguel isso é fidelidade, quando estivermos no seu grupo
vamos ser convidados,, o executivo precisa continuar com os mesmos pensamentos para o
crescimento dessa cidade os vereadores estão preocupados com o crescimento da cidade, mas
precisa deixar as picuinhas de lado para não esquecer o dever dessa casa, parabeniza o capitão
Samir pelo trabalho realizado na polícia,
polí
parabeniza o ex- prefeito Gabão que trouxe essa
corporação para o município precisa dar mérito para quem merece incluindo os trabalhadores
que pagam
m salários dos vereadores e agradece. Com a palavra vereador Josimar fala da
elaboração de um projeto para a castração dos cães, cumprimenta todos, fala da festa do
padroeiro
iro da cidade que aconteceu no último
último domingo, e agradece o Rotary Clube pelo
empenho
o na festa e cita nomes de toda a equipe, e cita o deputado Gilberto Ribeiro que
quando questionou não estava tentando
tent
o denegrir a imagem do deputado, parabeniza o
deputado que o procurou trazendo uma ficha de trabalhos que vem realizando pelo município;
município
o vereador Baianinho pede aparte e diz que também questionou o deputado onde ele fez uma
emenda que possa beneficiar o povo de Piraquara e se um dia assessoria trazer para o
vereador, ele quer retratar dentro dessa casa de leis , o vereador Gilmar fala que sensibilizou
s
muito foi saber de um trabalho pessoal que direto sua pessoa o deputado esta
est intervindo no
hospital da polícia,
cia, ele veio na casa do assessor Evandro onde seu pai esta com problemas
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cardíacos, agradece o deputado e os vereadores e agradece. Dando
o continuidade o 1º
secretário faz a chamada dos vereadores, com a ausência dos vereadores Pastor Valdeci e
Erondi Lopes. Nesse momento passou-se
passou
a leitura da publicação Ordem do dia o senhor
1ºsecretario faz a leitura do processo 015/2013 projeto de lei 011/2013, o projeto está em
discussão; os vereadores
es se manifestam; o projeto está em votação; o senhor presidente pede
que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem;o projeto
foi aprovado em segunda; 1ºsecretario faz
faz a leitura do processo 023/2013 projeto de lei
019/2013 o projeto está em discussão; os vereadores
vereadores se manifestam; o projeto está em
votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem;o projeto esta aprovado em segunda discussão; 1ºsecretario faz a
leitura do processo 025/2013 projeto
projet de lei 020/2013 o projeto está em discussão; os
vereadores
es se manifestam; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os
vereadores favoráveis permaneçam
permaneç
sentados os contrários que se levantem; o projeto está
aprovado em primeira discussão; 1ºsecretario faz a leitura do processo 026/2013 projeto de lei
021/2013 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;o
discussão;o senhor presidente faz a leitura das publicações
terminada passa as Explicações pessoais. Com a palavra o vereador Edson Baianinho disse ao
vereador Miguel Scrobot que não é “puxa saco” do prefeito apenas acredita nele, sem sombra
de dúvida
vida ele vai fazer a diferença,
diferença, os vereadores precisam começar a pensar grande porque
se não vão ser pequenos e precisam acreditar no prefeito se ele cortar
cortar 50% dos funcionários
nomeados vai fazer diferença nos caixas, mas e a diferença para atender esse
ess povo em
qualquer repartição pública faz diferença como está fazendo nessa Casa e faz um desafio ao
presidente dessa casa para cortar os cargos comissionados
comission
dessa casa para ver se toca o
processo legislativo diz que se preocupa com o presidente que os vereadores precisam ajudar
o presidente para que funcione a casa de lei se não se unir não vão chegar a lugar nenhum e
agradece. Com a palavra o vereador Ernani
E
Winter fala da notícia
cia do jornal sobre as drogas,
cerca de dois mil jovens participaram da abertura da copa libertadores do crak de futsal teve o
objetivo de mobilizar sobre o perigo das drogas,
drogas o vereador esteve lá representando Piraquara
com cerca de 50 jovens daqui, fala do trabalho nobre das igrejas orientando jovens eles vão
aonde órgãos do governo não chega colocando em risco suas próprias vidas para que outras
vidas sejam salvam tem estatiscas que compravam que as igrejas tiram jovens das drogas,
droga diz
que é muito preocupante que os jovens estão indo para um caminho negativo, sabe da
importância do projeto do vereador Mamede da secretaria antidrogas que tem seu apoio e diz
boa noite a todos. Com a palavra o vereador Rock parabeniza o vereador Ernani
Erna pelo passeio
ciclístico que ele pedalou muito e faz um desafio aos vereadores Adriano, Mamede e o
presidente para que pedalem
alem na próxima que será dia 26/05
26/05 com o projeto pedalando e
conhecendo Piraquara, fala dos problemas que teve com o assessor que precisou
precisou ir ao dentista
o vereador não estava presente naquele momento e o seu gabinete ficou fechado, é
complicado trabalhar
rabalhar com apenas um assessor, mas é possível trabalhar sem nem um se for o
caso o vereador diz que não concorda para prestar um bom trabalho
trabalho precisa ter assessoria
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competente, o presidente tem alguns assessores que não fazem parte do quadro geral não são
nomeados, bacana quem tem essa possibilidade infelizmente nem todos os vereadores tem e
pede que Deus ilumine todos. Com a palavra o vereador Mamede fala que no próximo passeio
ciclístico ele junto com o vereador Adriano em uma bicicleta cargueira, fala sobre as casas de
recuperação e do sumiço de um jovem e que a mãe esta desesperada, o chefe de governo de
Piraquara não concorda com a secretaria
secretaria antidrogas ele diz que não é viável o vereador ficou
triste porque tem tanta gente se mobilizando com a secretaria antidrogas e o chefe de
governo daqui não se interessa, fala do projeto
projeto areal que vem pegar área pública e dizem que
está tudo ok, é uma exploração de três anos um valor de 16 milhões de reais
r
diz que está
esperando do secretário
rio alguns documentos na próxima sessão já vai ter todos os documentos
doc
e levar ao ministério público
blico,, e reforça que é vereador independente que assinou o
documento da base, mas como está surgindo muito discórdia acha que
ue deve fazer um ofício
ofí
para retirar sua assinatura e agradece. Com a palavra o vereador Gilmar diz que entende a
dificuldade dos gabinetes, mas quando lançou o desafio foi ao executivo porque a casa já
enxugou o que tinha enxugar, o concurso público está cumprindo com a determinação do
ministério público
blico então não esta fazendo nada de ilegal nessa casa,
casa, que a diminuição dos
cargos é para que possam dar melhor andamento na cidade, aumentar salário de servidores,
diz que já ficou feliz percebe que as nomeações não têm acontecido isso quer
que dizer que o
executivo esta escutando essa casa,
casa parabeniza a casaa e também o prefeito, fala da reforma da
casa e dos computadores que vai chegar para os gabinetes, diz que é solidário a preocupação
do vereador Mamede no areal e que devem fiscalizar não é justo que seja explorada pode
afetar a escola que fica ao lado e mais situações no futuro, espera que o nobre vereador
trouxesse esses documentos aos demais vereadores e deixa uma boa noite a todos. Com a
palavra o vereador Josimar cita o evento que aconteceu no palácio Iguaçu com os vereadores,
prefeito, a presidência que estava presente e o Rotary Clube e parabeniza todos do Rotary
Clube e agradece. Com a palavra o vereador Miguel parabeniza o vereador Mamede pela
preocupação do areal e diz que está
est junto se for para assinarr documento para o ministério
público diz que quer ser o primeiro a assinar, fala
fala que o vereador Baianinho está preocupado
com cargo da Câmara,
âmara, diz que os cargos que são normais
normais da prefeitura ninguém está
preocupado estão preocupados com os cargos que são anormais por isso precisa fazer o
pedido de informação,
nformação, e enquanto estiver fazendo isso estão ajudando Piraquara e o prefeito
para que ele acerte, se ele fizer cabe aos vereadores elogiar é uma obrigação dele, disse que
hoje se tem alguém que merece o respeito é o presidente
presidente da casa, hoje a cidade está
es
soterrada,
errada, tem os bairros largados,
largados não tem uma proposta digna, e vão discutir a concessão da
SANEPAR que são coisas grandes e nunca aconteceram no município, diz que não é puxa saco
de ninguém e agradece. O senhor presidente convoca os vereadores para uma sessão
extraordinária para sexta-feira
feira as 14h00min horas. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor
Presidente
declarou
a
sessão
encerrada.
Para
constar,
lavrei
__________________________________________________ (Ivanilda Tupech) a presente ata.

