CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 16º 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 quatro de
junho do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da mesa executiva sob
presidência do vereador Gilmar Luís Cordeiro, vice-presidente
vice
Erondi Lopes, 1º secretário
s
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, José Machado, Maicon Figueiredo
Figuei
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 vereadores membros da Casa, o
senhor presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão,
sessão, convocada na forma do
Regimento Interno. A pós convidou
co
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 da Câmara e no site para conhecimento
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
informação e correspondências recebidas pela Mesa que
terão encaminhamento regimental. Inscritos os vereadores a se pronunciar No grande
expediente os quais; Ernani Winter, Edson Baianinho, Josimar Froes, Rock e Gilmar;
Gilmar Ficaram
acordados oito minutos para cada vereador.
vereador. Começa falando o vereador Ernani Winter
cumprimenta
menta todos fala que esteve no Estádio Municipal de Piraquara no último
ú
dia trinta
fazendo seletiva para os jogos da juventude do Paraná que será realizado
ado em julho, agradece o
secretário Ademir Marion em relação a algumas benfeitorias feitas no bairro São Cristóvão e
Vila Fuck e agradece à limpeza feita na quadra de areia da vila Fuck agradece a presença de
todos e deixa uma boa noite. Fala o vereador Edson Baianinho cumprimenta a todos e
agradece a Deus
us por mais um dia, agradece o Prefeito e o Secretário de Obras pela limpeza na
Rua Governador Valadares onde havia muito lixo, e diz que se todos agir com bom senso
s
nessa
cidade as coisas podem acontecer, e reforça sobre a ata da sessão passada que o vereador
vere
José Machado pediu a explicação ao senhor presidente,
presidente de que não estáá escrito na ata e
gostaria que o senhor presidente corrigisse,
corrigisse até então faltou algo nessa ata,, e diz que aprovou,
mas deixa claro que falta algo; o senhor presidente pede aparte e diz que vai verificar o que
está faltando, porém
m a ata foi feita pela assessoria legislativa e não interfere na confecção da
ata até mesmo porque a própria sessão é gravada pode pedir o áudio que não esconde nada;
nada o
vereador
dor Baianinho diz que então não é incompetência do senhor presidente e sim do poder
legislativo diz que não está para criticar o trabalho de ninguém,
ninguém, mas acredita que nesta Casa
C
precisa fazer o trabalho por completo porque se fazer as coisas pela metade a “marreta vai
comer” e doa a quem doer, se seu assessor não corresponder com o salário que ganha nessa
Casa ele vai pagar caro porque é dinheiro público,
público, é para fazer trabalho bem feito e dar
resposta a comunidade
idade e agradece. Fala o vereador Josimar Froes cumprimenta
primenta a todos e fala
do secretário
rio de meio ambiente que ele tem um grande desafio,
desafio precisa combater em caráter
de urgência os grandes lixões que estão se formando por todos os bairros e não podem admitir
isso; o vereador Mamede pede aparte e diz que colabora
colabora com seu relato realmente os lixões
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está avançando e fala para o secretário olhar com mais carinho para o Código de Meio
Ambiente que é de 2008; o vereador Josimar agradece o vereador Mamede pela a sugestão, e
fala da audiência pública
blica que aconteceu no Colégio Mario Braga, que um morador levantou o
mesmo problema que estão debatendo hoje do lixo jogado na natureza, isso está
est se tornando
um problema tão grande, tão sujo, tão nojento se tratando de uma cidade que é capital
cap
da
água, por isso o secretário
o precisa estabelecer um cronograma de trabalho urgente de
combate a esses lixões; o vereador Baianinho pede aparte e justifica a fala do vereador quando
ele fala de multar talvez precisa colocar alguém para vigiar os terrenos baldios, o que precisa
fazer dentro da cidade é educar as pessoas o povo pensa que a cidade é deposito de lixo o que
esta faltando é educação e conscientização;
conscientização o vereador
eador Josimar fala que o secretário
secretá precisa
entrar com uma campanha nas escolas começar pelas crianças como o vereador Miguel
sempre diz, imagine se continuar assim daqui a 10 anos como vai
ai estar, acredita que o
secretário
rio tem um grande trabalho precisa por no papel e começar aparecer e agradece. Fala o
vereador Rock agradece a presença de todos e pergunta ao senhor presidente
presidente se está
est vendo o
vereador na tribuna porque ele está
est se sentindo um fantasma, surgiu um papel dizendo que o
vereador renunciou seu mandato e assumiu um cargo na prefeitura; o presidente pede aparte
e diz para o vereador que pode ter certeza que não foi ele; o vereador Rock diz que tem
certeza que seu caráter não deixaria cometer uma gafe, o vereador diz que não é fantasma
como aqueles da Assembléia,
ssembléia, fala sobre a ALL que vem travando o transito da cidade;
cidade o
vereador Josimar pede aparte e diz que uma sugestão apresentada a Marli e o Toninho vão
elaborar um abaixo
baixo assinado e pede a ajuda dos vereadores para dar
dar suporte e que seja
grande o número
mero de assinatura porque realmente a ALL brinca com a cara dos moradores;
moradores o
vereador Rock fala que se uma pessoa precisa de atendimento médico
m dico e precise se deslocar
para Pinhais ou Angelina Caron pode até morrer; o presidente pede aparte e diz que na
Avenida Brasília quebrou o trem e ficou uma hora parado impedindo a passagem das pessoas
daa Vila Militar e Macedo foi um caos;
caos o vereador Baianinho pede aparte e fala que quem fica
jogando esses papeis é covarde por não se identificar são pessoas sem caráter, falta vergonha
na cara desse vagabundo e agradece pelo aparte; o vereador Rock fala que
qu eles fazem
abastecimento ali na Avenida diz que vai passar essa informação para o secretário
secret
de Meio
Ambiente
mbiente e concorda que o secretário
secret
tem um desafio: é meio ambiente e urbanismo isso
sobrecarrega, e fala dos lixões que é questão cultural
cultura porque tem coleta regularmente
regula
do lixo,
é uma situação que precisa discutir a fundo;
fundo o vereador Adriano pede aparte e fala que não é
só problema cultural, é saúde,
saúde é inadmissível que um cidadão possa jogar lixo se tem coleta
em todos os bairros; o vereador Rock termina e agradece. Fala o vereador Gilmar
cumprimenta a todos fala que triste com relação ao material apófrico até mesmo porque já
passou por essas situações e sabe que é complicado precisa descobrir quem é,
é e de onde veio
para levar à justiça, o senhor presidente
presi
diz que já está confirmado para o dia 10 e 11 de
agosto o mutirão da cidadania que será realizado aqui na Câmara, e fala sobre meio ambiente,
diz que é diretor de escola e que a 8 anos iniciou um trabalho que se chama Clube da Árvore
Á
e
com isso conseguiu
guiu uma conscientização ecológica naquela escola e foi produzidas duzentas e
dez mil mudas de arvores; o colégio da Vila Macedo fez seu papel ambiental, e disse que
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precisa amadurecer essa questão de uma conscientização ecológica, levar como emenda
dentro da LDO uma proposta aos secretários para que desenvolvam um trabalho voltado a
educação ambiental dentro da cidade, e faz um pedido para os vereadores que estejam juntos
na reitoria da Universidade Federal do Paraná no dia 05-06
05
àss 10:00 horas para assinar
assin o
contrato do concurso público
blico da Câmara Municipal, e convida todos para audiência pública
p
do
dia 06-06 no Guarituba àss 19:00 horas e no sábado em Roça Nova e 18:30 horas na Vila
Vicente Macedo e a pedidos dos moradores da Planta Deodoro vai fazer uma audiência pública
na segunda feira as 20:00 horas na Capela da Paz terminando as audiências públicas
p
vai fazer
uma reunião para fazer analises de todos as reivindicações e pedidos feito pelos moradores e
agradece. Dando continuidade o 1º secretário
se
faz a chamada dos vereadores, constando a
presença de todos. Nesse momento passou-se
passou
a leitura das publicações. Ordem do dia o
senhor 1º secretaário
rio faz a leitura do processo 041/2013 projeto de lei 038/2013; nesse
momento a sessão foi suspensa por três minutos e logo após encerrada devido a problemas
técnicos
no
equipamento
amento
de
microfonia.
Para
constar,
lavrei
__________________________________________________ (Ivanilda Tupech) a presente ata.

