CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 15º sessão ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura,
legislatur
realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, dia vinte e oito de
maio do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da mesa
mesa executiva sob
presidência do vereador Gilmar Luís Cordeiro, vice-presidente
vice
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,
Cord
Edson
son 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”.
ock”. Verificada a
existência de um quórum regimental com a presença de treze
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
co
o vereador Mamede para fazer a leitura de uma passagem
bíblica, que assim o fez. O senhor presidente
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
secretário Professor Josimar Froes fez a leitura dos
requerimentos, ofícios, pedidos de informação e correspondências recebidas pela Mesa que
terão encaminhamento regimental. Votos de congratulações para os socorristas Fabiano Dias e
Gerson Santos Andrade do setor
etor de ambulância de Piraquara, votos de congratulações para o
presidente da associação de moradores do Taruma Edson Alencar e vice-presidente
vice presidente Antonio
Muchui, votos de congratulações para o Colégio Estadual
Estadual Mario Brandão Teixeira Braga, votos
de pesar pelo
o o falecimento de Rosimari dos Santos Lima. Inscritos os vereadores a se
pronunciar No grande expediente os quais; Mamede, José Machado, Rock, Pastor
Pa
Valdeci,
Josimar e Gilmar; Ficaram acordados oito minutos para cada vereador. Começa falando o
vereador Mamede cumprimenta todos parabeniza o senhor Juliano Chimite que vem
realizando um grande trabalho na área de esporte sem ganhar nada, ele trouxe o titulo de
tricampeão do colégio Mario Braga nos jogos de basquete;
bas
o vereador Josimar pede aparte e
disse que gostaria de se juntar com o vereador quando diz respeito ao Juliano realmente é
muito prestativo faz sem ganhar e às vezes não tem reconhecimento é solidário;
solidário fala de sua
indignação quanto
to às famílias do Guarituba no último
último fim de semana uma pessoa usuária
usuári de
drogas foi atropelada e o carro não parou para prestar socorro, a mãe da vítima está em uma
casa de idosos aqui em Piraquara e era somente ela para liberar o corpo no IML,
IML o vereador
reclama do atendimento da assistente social do Guarituba que não liberou
liberou a mãe para o
velório da filha porque disse que não tinha condições psicológicas, como que uma mãe não
tem condições de ver a filha pela última
última vez, o vereador disse que a assistente social foi
f
grossamente estúpida com ele; o vereador Baianinho pede aparte
arte e diz que precisa perguntar
a essa assistente social se ela tem mãe ou se já perdeu algum filho porque isso é falta de
responsabilidade e esta com o vereador;
vereador o vereador Mamede fica indignado porque a
assistente social estava preocupada com o trabalho que essa mãe ia dar depois de ver a filha
morta, o vereador fica indignado porque trouxe um projeto de ação antidrogas e até
at agora o
Executivo
xecutivo não se manifestou, quando terá uma atitude para implantar a secretaria ao
município e agradece. Fala o vereador José Machado agradece a prefeitura pelo carinho na
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festa do Bela Vista e a polícia,
cia, fala do projeto da secretaria antidrogas disseram que não vale a
pena em Piaraquara precisa rever esse projeto e o Mamede pode contar com o vereador José
Jos
Machado, fala a respeito
espeito do filho do presidente e estão perguntando se recebe da Câmara,
C
eo
filho diz que quem paga é o pai , o vereador pede que o presidente diga ao público
p
ai não
precisam perguntar ao vereador; o presidente diz que o deputado Leopoldo paga com um
cargo
o de 1.600 reais e o presidente faz complemento, o filho tem
tem 22 anos é formado em
direito; o vereador Josimar
osimar pede aparte e diz que o Seu
S Otavio faltou com respeito com o
vereador José Machado e parece que andou agredindo verbalmente outro vereador da casa,
casa
isso é grave pessoas não ligadas a Casa
C
fica dando de dedo, o vereador e agradece; o
presidente pede aparte e diz que ouve discussão mas em nenhum momento deu de dedo em
ninguém e a situação estáá tomando outro rumo, essa situação veio a mesa porque os
vereadores querem criar cargos e não tem coragem de votar os cargos e agora querem atacar,
o vereador fala de outras pessoas que o povo quer saber como que recebem na Câmara
C
de
vereadores; o vereador Baianinho pede aparte e diz que o que o presidente está
est fazendo que
os vereadores não tem coragem de pedir o segundo cargo, diz que tem sim tanto que já
pediram, mas alguma determinação que precisa rever lá na frente e diz que está escrito que o
filho do presidente esta lotado no gabinete do deputado Leopoldo mas o deputado tem
t
gabinete em Brasília não na Câmara e agradece; o vereador José Machado diz que é uma
honra ter um assessor federal dentro da Câmara; o presidente diz que no dia da posse o
deputado Leopoldo estava sentado ao seu lado e era o único deputado
deputado que estava aqui e
esteve no gabinete do prefeito;
prefeito o vereador José Eugênio
nio pede aparte e diz que pediu para o
presidente olhar as atitudes do filho que estava dando de dedo e diz que estava denunciando
no Ministério Público que é ele, é o filho do presidente;
presi
o vereador José Machado diz que de
fato ele não
ão pode mexer em documentos da Câmara
Câmara por não ser funcionário e agradece. Passa
a palavra ao vereador Rock cumprimenta todos e fala que o presidente foi infeliz quando diz
que os vereadores foram covardes mas os vereadores votaram sim ao cargo porque precisam
de mais um cargo e o presidente estava de acordo,
acordo até pediu um estudo de impacto financeiro
para colocar mais um diretor nessa casa e depois retirou não se sabe porquê,
porqu fala que o
presidente deve se dedicar
edicar a Câmara,
Câmara, mas é diretor de escola recebe salário diferenciado por
ser diretor e presidente e tem vários assessores voluntario como citou por isso não precisa de
mais cargos, os demais vereadores precisam porque trabalham, mas criar cargos é
determinação do Ministério
inistério o vereador vai acatar, errado é o que o presidente está
est fazendo,
se ausentou de uma sessão onde o presidente não votaria atentou contra o regimento dessa
casa,
a, diz que acabou de entrar no Ministério
M
Público
blico para possíveis esclarecimento
esclarecimen onde foi
relatado que o funcionário Otávio
Otá
realmente está nomeado no gabinete do deputado
Leopoldo é de grande honra que tenha um funcionário federal se ele está
est nomeado em São
José dos Pinhais ele precisa desenvolver suas atividades lá, mas ele dedica tempo integral
nessa casa, e tem outros assessores o senhor Benedito
Benedito nomeado no gabinete, o Seu
S Vilela
nomeado a diretor, a senhora Adriana diz ser sua assessora,o senhor Luis assessor, o senhor
Samuel sempre visto com o senhor talvez seu segurança, o Seu Fernando
Fernand parece ter um
vínculo parentesco; o vereador Baianinho pede aparte e pergunta ao presidente como que
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consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo,
tempo será que é mágica, quando se fala em
e
moralidade pergunta onde está a dessa Casa de Leis; o vereador Rock diz que o Ministério
Público
blico é soberano e saberá dar o respaldo que precisa e que a comunidade merece saber e
agradece. Passa a palavra ao vereador Pastor Valdeci cumprimenta todos e comenta sobre os
cargos, ninguém está cometendo ato de imoralidade
imoralidade é um caso de necessidade, e sugere que
faça um levantamento para que apure tudo o que aconteceu com cargos, e com viagens, os
vereadores não estão criando cargos estão discutindo um cargo, a cidade tem mais de 100 mil
habitante são treze vereadores que querem
q
trabalhar e não dá conta, um cargo não vai matar
ninguém o Ministério Público
blico não está
est dizendo que não pode criar cargos, está dizendo que
corre um risco, mas não um ato ilegal fala muito de salários para muitas pessoas parece
bastante mas se for somar
ar 4.500 reais a população pede ajuda o vereador ajuda eles não
entende que não é função, o vereador quer falar de trabalho mas estão trazendo brigas
pessoais para dentro da casa e pede pelo amor de Deus que comecem a trabalhar pela
população os vereadoress precisam dar as mãos pela a cidade;
cidade o vereador Rock pede aparte diz
que é solidário ao pastor Valdeci de ajudar a população diz que vai para a regional de saúde
fazer uma representação contra o hospital de Piraquara conveniado direto com o SUS recebe
300
0 mil reais/mês para manter um serviço horrível é isso que precisa ser discutido e agradece;
agradece
o vereador Erondi pede aparte e diz que concorda com o vereador que vem pedindo uma
trégua deixe para discutir na próxima eleição e agradece. Passa a palavra ao vereador
v
Josimar
cumprimenta todos fala do ofício
of
do Ministério Público que aconselha
selha não criar mais cargos na
Casa de Leis foi feita para cumprir,
cumprir como o projeto já foi feita a primeira discussão o vereador
aconselha os demais para a retirada do projeto acatando
acatando o poder maior, o que o deixa triste é
quando em quatro paredes o presidente acata a decisão como
com bom moço e quando chega
diante da platéia, a presidência tenta jogar a responsabilidade nos vereadores,
vereadores não deveria
agir dessa maneira, fala do trabalho do Juliano que receba o reconhecimento desse vereador;
o vereador Baianinho
aianinho pede aparte e fala da Promotoria
P
Pública
blica diz que tem grande respeito e
está com o vereador deve retirar o projeto e faz um apelo assim que as denúncias
denú
forem feitas
pela casa de lei que a Promotoria
romotoria analise
an lise com bastante carinho como analisou a criação de
cargos e agradece; o vereador Josimar diz que compreende a angustia do Pastor Valdeci e por
isso que brigam por mais um assessor para acelerar o ritmo de trabalho e concorda quando diz
que quer ver os treze vereadores trabalhando pela cidade a população busca isso, disse que foi
fo
procurado por um assessor da Casa
Casa que ficou sabendo que o vereador ia pedir para mandar
embora, o vereador disse que é intriga até
at mesmo porque o vereador não
ão tem esse poder, e
pede esclarecimento para o presidente para colocar a par do que esta acontecendo e
agradece. Passa a palavra ao vereador Gilmar cumprimenta todos e diz que a Casa
C
caminhou
para um rumo diferenciado isso se chama choque de gestão não está
es criando cargos porque
existe determinação judicial, foi comentada que teria que abrir concurso público
p
vai ser
assinado na quarta-feira
feira com o reitor da federal às dez horas, esse concurso vai suprir a
necessidade de dezesseis vagas, talvez alguns vereadores
vereadores não tem noção de gestão por isso
fazem comentários fora do contexto, está
est fazendo um trabalho muito bom com a ajuda
ajud dos
vereadores ou não, mas a Casa
C
tem hoje CNPJ, abriu concurso público,
blico, todo o sistema de
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informática vai ser reestruturado, duo décimo
décimo integral repassado, tem um milhão duzentos e
setenta e sete mil seiscentos e vinte e dois reais, pagando os salários de hoje, é obvio que
alguns vendo tanto dinheiro na conta acha que precisa abrir cargos, vai abrir cargos primeiro o
concurso atende as determinações
inações do Ministério
M
Público derrubarr a liminar e depois abre, a
Câmara está em dia não deve nada a ninguém isso se chama choque de gestão e isso trás
problemas, o vereador diz que tem os cargos que é de direto, mas tem gabinete como o do
vereador Rock que tem assessores que vão no site de relacionamentos e dizem que são
assessores e não estão nomeados, tem assessores que trabalha na empresa de ônibus em
escala e se é escala ele pode estar de manhã ou a tarde, a poucos dias atrás um assessor seu
nomeado
eado diretor de educação ele não tem curso e nem formação na área de educação e pode
citar várias
rias outras irregularidades em quase todos os gabinetes, mas tem que trabalhar
concorda com o vereador Pastor Valdeci, vai criar uma comissão dos direitos humanos junto
com a ACAMPAR e se os demais vereadores concordarem justamente para tratar de assuntos
como o que o vereador Mamede falou ligados a assistência social e vários outros é uma lei de
muito interesse para a cidade, no domingo esteve junto com o deputado
deputado Leopoldo, o Otávio
Ot
e
o Osmar em uma grande festa para as Crianças e por lá passaram mais ou menos oitocentas,
novecentas crianças com brincadeiras, e fala da LDO que está
est discutindo
indo nos bairros
assessores da Prefeitura
refeitura disse que era irregular o presidente
presidente perguntou ao Dr. Olimpio Soto
Maior ele disse que é inédito e deve ser feito pelas Casas
C
de Leis
eis que fique bem claro que está
est
fazendo o melhor pela cidade e se tiver que devolver dois milhões vai devolver e direcionar a
obras isso é choque de gestão e agradece.
ag
Dando continuidade o 1º secretaáário 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 do processo
processo 041/2013 projeto de
lei 038/2013; o projeto está em discussão; o vereador Baianinho se manifesta; o projeto está
est
em votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem;o projeto foi aprovado em primeira discussão; 1º secretário
secretá faz a
leitura do processo 042/2013 projeto de lei 039/2013; o projeto está
est em discussão; 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 primeira discussão;
discuss
; 1º
secretário
rio faz a leitura do processo 045/2013 projeto de lei 042/2013; o projeto está
est em
discussão;os vereadores se manifestam; o projeto está
est em votação; o senhor presidente pede
que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem;o projeto
foi aprovado em primeira discussão; Terminada a ordem do dia passa as Explicações pessoais.
Com a palavra o vereador Mamede fala em relação à violência contra a mulher, e a violência
continua a pessoa que atropelou a mulher no Guarituba
Guarituba não prestou socorro, e pede que o
governo do estado olhe mais pela delegacia de polícia
polícia civil é só estruturar aquele local, antes
tinha mais consistência
tência naquilo que se fazia no Município, a delegacia está superlotada
acontecendo tantas rebeliões será que
que estão esperando acontecer aqui também e fica o apelo
para que o secretário
rio de segurança olhe mais pela delegacia e faça alguma coisa contra a
violência da mulher e agradece. Com a palavra o vereador Eugenio Huller agradece o
secretário Ademir Marion por ter atendido, o vereador pede que o presidente encaminhe o
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mais rápido os requerimentos, disse que ficou muito triste com a atitude do filho do
presidente que o presidente acobertou, o vereador diz que não tem medo de processo,
pro
se ele
permanecer nessa Casa o vereador vai ao Ministério Público
Público isso é falta de educação e respeito
ele chega a fotografar as pessoas nos gabinetes diz que está
est junto
o com os vereadores sobre a
denúncia no Ministério Público
blico para
p
apurar é preciso pensar no Município
unicípio e pergunta qual a
educação que o presidente deu a seu filho e espera que apartir de amanhã
amanh tenha uma
responsabilidade maior e agradece. Com a palavra o vereador Baianinho agradece o
secretario Laudir junto com o governador Beto Richa que está
est desenvolvendo um grande
trabalho nessa cidade, fala que é emocionante o apelo do vereador
vereador Pastor Valdeci e diz que a
Casa
asa precisa funcionar em harmonia, mas pra ela funcionar os vereadores precisa ser
respeitado e vê o filho do presidente desrespeitando
desrespeitando ele tem poder grande lá no gabinete do
deputado não nessa Casa
asa de Lei,
ei, o presidente não convenceu o vereador precisa se explicar
melhor, e estão preocupados sim em discutir os projetos para essa cidade, e fala do projeto
que o senhor presidente retirou antes mesmo dos vereadores se manifestarem,
manifestarem, os vereadores
acertaram no gabinete do presidente que iriam permanecer todos juntos o senhor
sen
presidente
fez igual o para-queda
queda do português, “o português pulou de para-queda
queda e o para-queda
para
bravo
com o português falou estou contigo, mas não abro” e agradece. Com a palavra o vereador
Pastor Valdeci agradece o presidente da associação do Guarituba por reunir a população
populaçã na
LDO feita no bairro, agradece os vereadores e parte da população que estava presente
pr
na LDO
do Jardim Santa Mônica
nica e a diretora Cleusa do Colégio
olégio Mario Braga por ceder espaço, e fala do
trabalho do Laudir e sua equipe que vem fazendo um excelente trabalho, e está
est preocupado
com as Ruas do bairro Santa Mônica
Mônica e agora com as chuvas atrapalham as maquinas de
trabalhar no bairro e agradece.
dece. Com a palavra o vereador Miguel cumprimenta todos diz que
enjoa o público
blico dos vereadores falar
fala e não acontecer, tudo o que os vereadores
vereador falaram é isso
precisa focar, passa despercebido qual é o trabalho do vereador cabe aos vereadores fazer
revisão de todas as leis, que lixo trancando o Município
M
de Piraquara tem 97% de área de
preservação ambiental, ponto de ônibus insistente no Município,
Município, um terminal sucateado
extorquido por ex-vereador
vereador é só fazer
fazer levantamento e denunciar no Ministério Público
Pú
para
que tome
ome conhecimento, a audiência pública é histórica e precisa introduzir nas escolas, são as
crianças que vai mudar, a discussão do assessores todos precisa, e tem que tentar derrubar a
liminar e cabe aos vereadores fazerem isso e agradece. Com a palavra
ra o vereador Gilmar fala
que vai fazer o projeto dos cargos e atender as necessidades de alguns vereadores depois que
o Ministério Público
blico determinar alguns vereadores só se preocupa com cargos porque foi
eleito em cima de favores e não consegue cumprir o seu mandato se não fizer favor, diz que
não é ratazana de governo não tem e não quer cargo no executivo, e acha que o grande
causador é o presidente, mas é choque de gestão tem dinheiro no caixa, infelizmente alguns
não tem noção da responsabilidade que tem
tem perante o povo estão aqui para fazer leis e
fiscalizar esse é o papel e não ficar fazendo favores, tem vereador que se considera advogado
atende juridicamente e foi eleito em cima de favores mas nunca entrou numa faculdade
absurdo vereador se dizendo doutor
do
e nem formado é, e tem testemunhas , pede para os
vereadores vamos trabalhar e deixar
deixa a administração que o presidente cuida, é obvio que um
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discurso como esse inflama que esperam o presidente falar para depois ter a retórica, porque
não tem coragem dee falar antes alguns pode chamar de Judas dentro dessa casa como
chamaram o presidente no dia primeiro de janeiro, Judas mas não trai o povo dessa cidade e
fez um choque de gestão e está
est economizando dinheiro público
blico se não quer ser vereador
porque está ganhando
anhando pouco renuncie o mandato e agradece. Com a palavra o vereador Rock
fala da nomeação do Otávio
vio Augusto que foi nomeado para exercer no gabinete do deputado
Leopoldo e que em São José dos Pinhais ele tem um escritório e não um gabinete, mas já foi
feita
eita a reclamação e os documentos estão com o vereador e se alguém estiver interessado
pode se dirigir ao vereador Rock e aos demais vereadores vai distribuir uma copia o vereador
não é covarde, não traiu e não tem três assessores tem apenas um o Samuel tem
te escala na
Viação
iação Piraquara o horário dele é das 18h57min ate a 01h02min da manhã,
manh , fala da licitação da
Piraquara digital a empresa tem a obrigação de liberar sinal aberto aos moradores que
estiverem quites com o IPTU é uma forma de incentivar que o munícipe
munícipe honre com sua divida
o vereador disse que vai acompanhar
acom
bem próximo e agradece. Não havendo mais nada a
tratar, o Senhor Presidente declarou a sessão encerrada. Para constar, lavrei
__________________________________________________ (Ivanilda Tupech)
Tupech) a presente ata.

