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Ata da 14º sessão ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
legislatur
realizada dia vinte e um de maio do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença
da mesa executiva sob presidência do vereador Gilmar Luís Cordeiro, vice-presidente
vi 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,
Cordeiro, Edson Manoel
dos Santos “Baianinho”,
aianinho”, Ernani Winter, José Eugênio Huller,
Huller, José Machado, Maicon Figueiredo
Faria, Miguel Marçalo Brudeck Scrobot, Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares “Rock”.
“R
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 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. Inscritos os
vereadores a se pronunciar No grande expediente os quais; Gilmar, Erondi, Edson Baianinho,
Ernani, Eugenio, Josimar, Miguel Scrobot,
Scrobot, Mamede, Jose Machado, Adriano, Maicon e Rock;
Ficaram acordados três minutos para cada vereador. Com a palavra o vereador Gilmar
cumprimenta todos fala do evento que aconteceu no fim de semana onde utilizaram o
estacionamento da câmara,, o secretário
secretá fez um ofício solicitando o pátio daa câmara para uma
exposição do Corsa Clube,, mas foi feito um arrancadão danificaram as faixas, ouve
reclamações da comunidade,, o presidente pede desculpas e diz que vai entrar e contato com a
secretaria o porquê desvirtuaram
desvirtuaram a utilização, e comunica os vereadores sobre o vale
alimentação dos servidores da prefeitura que o documento chegou na sexta-feira
sexta
e hoje será
feito a leitura e sugere que seja feito uma sessão extraordinária no dia seguinte para apressar
a votação e agradece. Com a palavra o vereador Erondi Lopes cumprimenta todos diz que
hoje está feliz em ver a câmara cheia com os servidores municipais reivindicando melhorias
isso fortalece mais, parabeniza o sindicato pela a negociação, parabeniza os servidores pela
luta em conseguir o vale alimentação e parabeniza a presidência por ter marcado a sessão
extraordinária para aprovar o vale alimentação e diz que seu voto é favorável ao vale
alimentação que vota sim a classe trabalhadora e agradece. Com a palavra o vereador
veread Edson
Baianinho cumprimenta todos fala que reconhece a necessidade de cada um, mas se demorar
90 dias não se preocupem porque já esta garantido e com certeza os vereadores votam
favorável, parabeniza o executivo pela a iniciativa,
iniciativa isso é prefeito que pensa
pe
em todos, e
acredita que o prefeito vai fazer muito mais para esse governo, não é PT é povo e fala para
todos não venham de garfo porque hoje é sopa e agradece. Com a palavra o vereador Ernani
Winter cumprimenta todos e fala da visita que ao conselho tutelar
tutelar de Piraquara conversou
com algumas conselheiras e na saída se deparou com a reportagem que informou que
Piraquara esta no ranking de agressão a mulheres é uma noticia muito triste, fala também da
abertura dos jogos do Paraná, é um mérito na cidade Piraquara
Piraquara os jogos municipais, e aos
funcionários já tem seu apoio seu voto é favorável e agradece. Com a palavra o vereador
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Eugenio Huller cumprimenta todos diz que fica pensando se o valor do vale refeição é muito
baixo porque R$200.00 não compra quase nada
nada no mercado, mas espera que mais alguns dias
possam aumentar, e fala que Piraquara e São José
Jos dos Pinhais têm os índices mais altos de HIV
80% são os jovens isso é algo preocupante,
preocupante hoje mesmo foi sepultada uma pessoa com trinta
anos suspeito da doença, diz que e favorável ao vale alimentação e se dependesse do vereador
daria muito mais e agradece. Com a palavra o vereador Josimar cumprimenta
cumprimen todos fala do
credito de 200,00
00 reais que o executivo esta propondo é um valor pequeno,
pequeno mas o primeiro
passo foi dado que precisa de uma conversa franca entre vereadores, prefeito e sindicato para
um possível aumento na medida em que o município aumenta sua arrecadação, hoje 70% do
cidadão não paga o IPTU enquanto os que pagam são prejudicados, e que o prefeito posa
aumentar não só o credito alimentar, mas o que diz respeito ao servidor o município só vai
para frente quando todos os servidores estejam devidamente valorizados pela administração
publica e diz que é favorável ao vale alimentação Com a palavra o vereador Miguel Scrobot
cumprimenta todos e diz que também questionou sobre
sobre o evento que teve próximo a Câmara
C
e a população perguntou se o vereador acha certo fechar a rua para fazer aquela baderna, o
vereador diz que é contra, o transito de Piraquara já é congestionado
congestionado vai fazer o pedido de
informação quer saber qual o beneficio para Piraquara e quem vai pagar, diz que é a favor de
todo o funcionário de carreira não é contra nem um tipo de aumento,
aumento o vereador vota
favorável, mas deixa claro que o vale gratificação teria que atender os funcionários gratificados
todos porque o aumento é muito baixo e como o vereador baianinho disse pode vir de garfo
porque a carne quem vai levar será os próximos aumentos que vai ter aqui o prefeito precisa
dar um aumento melhor e ser dados para todos e vota favorável. Com a palavra o vereador
Mamede cumprimenta todos fala da violência
vi
do bairro Guarituba no último
ltimo fim de semana
foram quatro homicídios de envolvimento com drogas e solicita ao prefeito que passe o
projeto das secretariass antidrogas para ser votado, fala do transtorno do evento corsa clube
que o secretario de cultura e esporte não tem conhecimento, teve uma família que estava se
deslocando para um sepultamento e enfrentaram filas e quase que não conseguiu chegar a
tempo para
ara o sepultamento, o vereador questionou a um dos organizadores para organizar
melhor e ele disse que estava bom assim mesmo e disse que era beneficente e quanto aos
servidores disse que vota favorável sim e agradece. Com a palavra o vereador José
Jos Machado
cumprimenta todos e disse que ouviu dizer que vários vereadores votariam contra o vale
alimentação fala que aqui ninguém é maluco que foi votado contra o projeto passado para
provocar esse aqui, parabeniza o sindicato pela a negociação é pouco, mas é o primeiro
pr
passo,
fala do “arrancadão” que deveria ter convidado os vereadores para participar,
participar o vereador quer
saber quem vai pagar, fala da dificuldade do conselho tutelar, mas disse que já tem projetos
para melhorar e agradece. Com a palavra o vereador Adriano
Adr
cumprimenta todos disse que
não
ão foi convidado para o evento Corsa
C
Clube
lube e que vão fazer o pedido de informações
inform
para
saber quem vai pagar; o vereador Miguel pede aparte e convida todos os vereadores para se
unir e tentar fazer com que isso
sso não aconteça
aconteç mais; o vereador Adriano fala a respeito da cesta
básica diz que é favorável a qualquer aumento que seja ao servidor,
servidor diz que votou contra o
projeto passado porque estava irregular;
irregular o vereador Baianinho pede aparte e fala que foi bem
lembrado em não ceder
er mais o pátio da câmara e agradece pela aparte;
aparte o vereador Adriano

ARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
CÂMARA
ESTADO DO PARANÁ

conclui que pode ceder mas não para esse tipo de evento;
evento o vereador Gilmar pede aparte e diz
que no ofício
cio foi descrito uma exposição do corsa clube e achou interessante e cedeu o pátio;
pátio
o vereador Adriano agradece. Com a palavra o vereador Maicon cumprimenta todos e
lamenta o que aconteceu no pátio da câmara no fim de semana,
semana é importante que faça um
projeto, que é lamentável o que o vereador Ernani comentou sobre a violência contra as
mulheres,
ulheres, mulheres essas parte essencial e responsável por estar aqui hoje, são pessoas que
merecem grande respeito e que hoje é um motivo de alegria pelo aumento dos
do funcionários, é
pouco merecem mais, mas é um grande passo e favorável sim e agradece. Com a palavra o
vereador Rock agradece a presença de todos fala dos boatos que alguns
alguns vereadores votariam
contra não tem fundamento, quando se fala em 200,00
00 reais é pouco, mas vai girar em torno
de cinco milhões por ano isso vai ficar dentro do nosso município
município é um incentivo aos
comerciantes, fala dos papeis jogado pela cidade sujando as ruas se todos têm acesso ao
processo o porquê disso é um material sem assinatura uma pessoa dessas é um mau caráter,
deveria se identificar esse lixo jogado na cidade atinge toda a dignidade do cidadão
Piraquarense enquanto estamos tentando limpar as vias, as florestas vem um cidadão desses
aporcalhar nossa cidade com material,
material hipócrita se tem processo à justiça que resolva são
pessoas covardes que não tem coragem de mostrar a cara, seu voto é favorável também é um
servidor e jamais votaria contra e agradece. 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 1º secretario faz a leitura
itura do processo 031/2013 projeto de
lei 029/2013; o projeto está em discussão; os vereadores se manifestam;; o projeto está em
votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem;o
o projeto foi aprovado em segunda discussão; 1º secretario faz a
leitura do processo 032/2013 projeto de lei 030/2013 o projeto está em discussão; os
vereadores se manifestam;; o projeto está
est em votação; o senhor presidente pede que os
vereadores favoráveis
voráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem;o projeto foi
aprovado em segunda discussão; Terminada a ordem do dia passa as Explicações pessoais.
Com a palavra o vereador Gilmar fala da leitura do projeto para o dia seguinte que os
servidores terão ciência dos demais que ficaram fora do projeto que não foram beneficiados
com o projeto e espera que enquanto não for aprovado o vale alimentação que não se envie
para a casa de leis a alteração dos valores dos cargos comissionados e dos secretários de
Piraquara, se não tem recurso para alterar salário de funcionário não deve ter também para
aumentar salário de secretário
rio, que estão preocupados em ganhar mais de oito mil reais,
reais o
vereador é contra como é contra também em aumentar cargos nessa casa disse
di
que os
vereadores estão fazendo sua parte nessa casa enxugando
enx
a maquina com o apoio de todos,
que os secretários não tenham aumento enquanto não for aprovado o vale alimentação e
agradece. Com a palavra o vereador Josimar fala da importância do esporte
te e cultura para os
jovens, dos alunos que o Juliano mesmo sem ganhar nada esta lá treinando os alunos do
colégio Mario Braga e em outros colégios para formar o time de basquetes,
basquetes, está acontecendo
os jogos abertos do Paraná em Colombo, o secretário
secretá disse que na data certa mandaria o
ônibus que era dia 20-05
05 e lá estavam professores, alunos
alunos pais e treinadores e o secretário
deixou todos lá e disse que nada poderia fazer,
fazer não tinha
ha recurso, mas graças à secretaria
secreta de
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educação Loireci e o prefeito Marquinhos que resolveram a questão do ônibus, o vereador
verea
pergunta se que esse secretário
secretá merece ganhar 8, 800 reais e agradece. Com a palavra o
vereador Pastor Valdeci parabeniza todos os funcionários pela a conquista é favorável sim,
disse que esta aguardando uma promessa
promessa do prefeito para as maquinas entrar no bairro
Jardim Santa Mônica, disse também que o secretário
secretá foi infeliz, talvez falta de maturidade, pro
ano que vem o orçamento da cultura e esporte chega a 4 milhões
es e 500 mil reais, o vereador
faz um apelo a comunidade que participe das audiências publicas para discutir o orçamento da
prefeitura parabeniza o prefeito e sindicato pelo o vale alimentação e agradece. Com a palavra
o vereador Rock fala do terminal de ônibus de Piraquara que esta irregular e ficou feliz com o
secretário
rio de urbanismo junto com o secretário de governo que vai tomar medidas cabíveis o
quanto antes e colocou um vigia para a segurança, fala da empresa funerária que se sentiu
ofendida no seu pronunciamento o vereador não se lembra de ter citado nome e chama o
vereador Mamede para entrar com a regularização desse serviço precisa endurecer com essas
empresas porque elas deveriam oferecer um trabalho humanitário e não visando apenas lucro,
em relação ao vale alimentação fica feliz e que todoss os funcionários recebam o vale e
somente secretários e comissionados deveriam ficar de fora e agradece. Com a palavra o
vereador Ernani Winter disse que junto com mais alguns vereadores estiveram
est
no bairro
Jardim Santa Mônica
nica fazendo uma vistoria em um terreno
t
da SANEPAR o mesmo está servindo
de deposito de lixo vai ser feito um estudo daquela área se é possível fazer uma doação para o
município, fala do aniversario do Colégio Mario Braga e faz um convite aos vereadores e
comunidade para participar da grande
grande festa do aniversario no próximo sábado as 09h00min
horas da manhã e agradece. Com a palavra o vereador Mamede parabeniza o vereador
Josimar por ter se lembrado do Juliano que gosta de incentivar os jovens, fala das funerárias
disse que em Piraquara tem uma sala chamada tanatopraxia
tanatopraxia onde faz a preparação de corpos
não conhecimento
mento pela ANVISA, não tem um médico
mé
tanatopraxista, o ar-condicionado
condicionado precisa
ser tratado à sala precisa ser preparada em parede dupla, os dejetos são jogados em nossos
esgotos o vereador vai entrar
ntrar com denúncias
denú
precisa cuidar do município e agradece. Com a
palavra o vereador José Eugênio
Eug
diz que se o assunto que o vereador Mamede falou for
verdade isso é crime,, diz que está junto para ajudar a levantar e acredita que todos os
vereadores
dores vão estar juntos, precisa levar para o prefeito uma sugestão para um espaço de
pista de skate ou rodeio, porque Piraquara não tem evento, quanto terreno abandonado onde
pode se fazer um campo de futebol e agradece. Com a palavra o vereador Baianinho
Baiani
agradece a presença de todos fala que esse assunto é muito sério
rio se for verdade é só
atravessar a rua e denunciar ao ministério ou será que vão
vão usar o mesmo artifício que o “Bola”
usou, matar e dar para os cães comer, convida todos os vereadores que é pago
pag pelo o dinheiro
público e elabora uma denúncia
ncia bem fundamentada, por enquanto está jogando nas valetas e
depois vai dar para os cachorros comer, estamos juntos e misturados, e disse ao vereador
Miguel que o povo está enganado deveria ter elegido você como
como prefeito todos os benefícios
dado aos funcionários é pouco, o vereador também gostaria que fosse mais porque os
funcionários merecem, e disse que tem uma marreta que se o secretário
rio cometer um ato de
irresponsabilidade como esse o vereador não vai perdoar
perdoa e vai para a marreta também só
defende aquele secretário
rio que trabalha, esse ato de lambança que fizeram com o
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estacionamento da câmara alguém precisa ser punido precisa da iniciativa da casa de lei que o
presidente com sua responsabilidade precisa chamar todos os vereadores e apurar essa
situação e agradece. Com a palavra o vereador Miguel Scrobot parabeniza a presidência
p
pela
as audiências públicas
blicas pela a primeira vez trouxe para a população é muito importante e fala
também da importância de levar para as escolas e pede para a secretaria de educação que os
ajudem para que as crianças aprendam a diferença dos três poderes isso é bom para todos,
fala a respeito do evento corsa clube,
clube se a secretaria tem dinheiro para esses eventos então
precisa fazer para a população de Piraquara,
Piraquara não fazer essa lambança que fizeram não só na
câmara mas trancaram a rua, porque se ônibus para levar atletas não tem e para fazer
lambança tem, o sindicato deu aumento muito baixo, tem orçamento e poderiam ter
negociado com os servidores,
es, daqui alguns dias vai ter aumento de 30%,
30% o vereador não sabe
se vota contra por causa de maus secretários os bons não podem pagar todos tem de ganhar
bem os funcionários de carreira não aqueles que vão cortar cabelo 15:00 horas, disse que não
tem medo de ninguém é temente a Deus e respeita o povo de Piraquara e agradece a
presença de todos. Com a palavra o vereador Adriano diz que é solidário em relação à
fiscalização das funerárias, que a tempo atrás faleceu um parente seu e o serviço foi executado
lá,, disse que é lamentável o que aconteceu com relação à secretaria de cultura e esporte,
esporte um
secretário
rio ser irresponsável dessa forma de não cumprir, mas derrepente o evento que vão
apurar quanto custou isso não foi esquecido, se o secretário
secretário esquece do munícipe
muníc
vai lembrar
do que talvez
vez seja hora do prefeito mudar de secretário,
rio, e faz um convite para o pedalando e
conhecendo Piraquara dia 26-05
26
que vai sair as 09:00 horas enfrente o centro de informações
turísticas, e fala do terminal de ônibus que é uma vergonha,
vergonha, mas mais vergonhoso é o contrato
com a viação Piraquara empresa que fatura milhões e não dá manutenção no terminal e
quando encerrar uma das CPIs vai sugerir uma CPI do transporte da viação Piraquara esta na
hora das coisas ficarem mais clara nessa
nessa cidade as pessoas precisam ver que ninguém aqui é
palhaço e agradece. Com a palavra o vereador José Machado fala da lei que já existe que só
pode fazer esses tipos de evento a 500 metros da avenida, agradece a prefeitura, a funerária
que os atendeu muito
to bem com a morte de uma senhora, se os vereadores quiserem assinar
para central de luto em Piraquara e faz o convite para a festa que será realizada neste
domingo no bairro Jardim Bela Vista espera a presença de todos e agradece. Com a palavra o
vereador Erondi fala do transporte publico que é uma vergonha, os ônibus saem daqui
entulhados, não tem integração é responsabilidade da própria viação Piraquara que explora
esse município há muitos anos e não faz uma pintura no terminal e fala ao vereador Adriano
que se for aberta uma CPI do transporte faz questão de participar e precisa ser aberta sim
quem perde é o município e a população existe ônibus para levar 60 passageiros e acaba
levando o dobro e agradece. O presidente convoca os vereadores para sessão extraordinária
ex
para quarta-feira as 14h00min.
14h00min Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou
a
sessão
encerrada.
Para
constar,
lavrei
__________________________________________________ (Ivanilda Tupech) a presente ata.

