CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 18ºº sessão ordinária, do 2º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquara,
Piraq
Estado do Paraná,
dia três de dezembro do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença da
mesa executiva sob presidência do vereador Erondi Lopes, 1º secretário vereador
Josimar Aparecido Knupp Froes, 2° secretário
rio Pastor Valdeci de Andrade e na presença
dos demais vereadores: Edson Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter, José
Eugênio
ugênio Huller, José Machado, Maicon Figueiredo Faria,, Sidnei Cesar Mamede.
Mamede
Verificada a existência de um quórum regimental com a presençaa de nove vereadores
membros da Casa, o senhor presidente, com
com as bênçãos de Deus, declarou aberta a
sessão, convocadaa na forma do Regimento Interno.
Interno Após convidou o vereador Sidnei
Cesar Mamede para fazer a leitura de uma passagem bíblica, que assim o fez. O
senhor presidente fala que a ata da sessão anterior está
est publicada
blicada no diário da Câmara
e no site para conhecimento dos vereadores. A ata está em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários
contrários que se levantem, a ata está aprovada.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O 1º secretário Professor Josimar Froes
es fez a leitura dos
requerimentos, ofícios, pedidos de informação e correspondências recebidas pela
mesa que terão encaminhamento regimental.
regimental Inscritos os vereadores a se pronunciar
no grande expediente os quais;
quais José Machado, Ernani Winter e Edson Baianinho
ficaram acordados sete minutos para cada vereador.
vereador. Com a palavra o vereador José
Machado cumprimenta todos fala que hoje esteve em vários bairros com os
vereadores José Eugênio e Ernani Winter e foi feito um requerimento do dia 16 de
setembro na Orlando Santander a extensão de rede ao lado do Centro da Juventude,
agradece o prefeito Municipal por ter atendidos os vereadores resolvendo os
problemas da comunidade, fala que hoje foi resolvido todos os danos que tinha nas
ruas da Vila Juliana e também na Vila Fuck, termina dizendo que hoje é o dia
internacional do deficiente físico dando parabéns a cada uma dessas pessoas e
agradece todos presentes. Com a palavra vereador Ernani Winter cumprimenta todos
fala que esteve com os vereadores José Machado, vereador José Eugênio e o
vereador Adriano
iano Cordeiro no primeiro Seminário do Pacto Nacional de Alfabetização
na Idade Certa e na ocasião fez o pronunciamento em nome da Câmara onde citou a
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devolução dos 2 milhões de reais aos cofres públicos da cidade e trás o agradecimento
da Secretária Loreci do hum milhão e trezentos mil reais que vai ser investido nos três
CMEI que está sendo construído, fala que esteve na rua Acir Martins para conhecer a
casa de idosos Associação Beneficente Vó Noemia, conta que saiu entristecido pela
carência
ncia dos idosos sem carinho e não sendo visitados pelos filhos e parentes,
parabeniza a diretoria de turismo da cidade de Piraquara que nesse último
ú
fim de
semana realizou a Pedalada Internacional da Natureza que aproximadamente 180
pessoas participaram e agradece.

Com a palavra vereador Edson Baianinho

cumprimenta todos agradece a Deus por mais um dia, agradece a presença do amigo
Edson do Nascimento, fala sobre a Farmácia que vai ser
s inaugurada
gurada semana que vem
no Bairro Guarituba, aonde foi pedido para o ex-Prefeito
ex Prefeito Gabão por quatro anos para
ser instalada um farmácia, mais não foi atendido, agradece ao Prefeito Marquinhos e
os Secretários da Saúde por atender seu pedido, pede respeito
respeito ao povo do Guarituba e
se sente feliz com a inauguração da Farmácia e diz que termina nas explicações
pessoais e agradece. Dando continuidade o 1° secretário faz a chamada dos
vereadores, constando a presença de todos com falta justificada dos vereadores
vereadore
Adriano Cordeiro, Gilmar Luis Cordeiro, Miguel Scrobot e Valmir Soares “Rock”.
“Rock” Nesse
momento passou-se
se a leitura das publicações. Ordem do Dia o senhor 1° secretário
secretá faz
a leitura do processo
cesso 100/2013 projeto de lei 093/2013
093
coloca em plenário votação
Global;o
obal;o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis o voto Global
permaneçam sentados os contrários que se levantem; votação Global; o projeto está
em discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os vereadores
favoráveis permaneçam
eçam sentados os contrários que se levantem; o projeto foi
aprovado em segunda discussão; iniciativa: Executivo Municipal dispõe sobre:
Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento Programa-Vigente,
Programa
no valor de R$ 1.298.000,00 (hum milhão, duzentos e noventa e oito mil reais) e dá
outras providências. O senhor 1° secretário
secretá faz a leitura do processo
o 108/2013 projeto
de lei 100/2013 coloca em plenário votação Global;o senhor presidente pede que os
vereadores favoráveis o voto Global permaneçam
permaneçam sentados os contrários que se
levantem; votação Global; o projeto está em discussão; o projeto está em votação; o
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senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem;
ntem; o projeto foi aprovado em segunda discussão; iniciativa:
Executivo Municipal dispõe sobre: Altera o artigo 2°, inciso XI e artigo 10 (caput) da
lei Municipal n° 1004/2009 e dá outras providências. O senhor 1° secretário faz a
leitura do processo
ocesso 111/2013 projeto de lei 103/2013 coloca
oca em plenário votação
Global;o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis o voto Global
permaneçam sentados os contrários que se levantem; votação Global; 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 foi
aprovado em segunda discussão; iniciativa: Executivo Municipal dispõe sobre;
Autoriza abertura de crédito adicional
adicional suplementar no orçamento Programa-Vigente,
Programa
no valor de R$200.000,00(duzentos mil reais) e dá outras providências. O senhor 1°
secretário faz a leitura do processo 112/2013 projeto de lei 104/2013
104/20 coloca em
plenário votação Global;o senhor presidente
presidente pede que os vereadores favoráveis o voto
Global permaneçam sentados os contrários que se levantem; votação Global;

o

projeto está em discussão;; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que
os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários
contrários que se levantem; o
projeto foi aprovado em segunda discussão; iniciativa: Executivo Municipal dispõe
sobre: Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento ProgramaPrograma
Vigente, no valor de R$1.082.000,00(hum milhão e oitenta e dois mil reais)
r
e dá
outras providências. O senhor 1° secretário faz a leitura do processo 113/2013
projeto de lei 105/2013 coloca em plenário votação Global;o senhor presidente pede
que os vereadores favoráveis o voto Global permaneçam sentados os contrários que se
s
levantem; votação Global; o projeto está em discussão; houve manifestações dos
vereadores, com manifestação favorável do vereador Edson Baianinho, vereador
Erondi Lopes e o vereador Ernani Winter; o projeto está em votação; o senhor
presidente pede que oss vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários
que se levantem; o projeto foi aprovado em segunda discussão; iniciativa: Executivo
Municipal dispõe sobre; Cria o fundo Municipal de reequipamento do Corpo de
Bombeiros do Município de Piaraquara –FUNREBOM- PQ e dá outras providências. O
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senhor 1° secretário faz a leitura do processo 114/2013 projeto de lei 106/2013
106/20 a
emenda está em discussão; houve manifestações dos vereador,
vereador, com manifestação
favorável do vereador Erondi Lopes e o vereador Edson Baianinho; a emenda está em
votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem; a emenda foi aprovada; coloca em plenário
votação Global;o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis o voto
v
Global
permaneçam sentados os contrários que se levantem; votação Global; o projeto está
em discussão;; o projeto está em votação; o projeto foi aprovado em segunda
discussão; iniciativa: Mesa Executiva dispõe sobre: Da nova redação aos artigos 4° e 9°
da Lei Municipal n° 1211/2012 de 21 de dezembro de 2012 e dá outras providências.
O senhor 1° secretário faz a leitura do processo 115/2013 projeto de lei 107/2013
coloca em plenário votação Global;o senhor presidente pede que os vereadores
favoráveis o voto
to Global permaneçam sentados os contrários que se levantem;
levantem
votação Global; 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 foi aprovado
apro
em segunda discussão; iniciativa: Executivo
Municipal dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional especial no
orçamento Programa-Vigente
Vigente,, no valor de R$37.523,88(trinta e sete mil, quinhentos
e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) e dá outras providências. O senhor 1°
secretário faz a leitura do processo 107/2013 projeto de lei 099/2013;
099/2013; o projeto está
est
em discussão; houve manifestações dos vereadores, como voto favorável do vereador
Erondi Lopes, vereador Edson Baianinho e o vereador José Eugênio; o senhor
presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários
que se levantem; o projeto foi aprovado
ap
em segunda discussão; iniciativa: Mesa
Executiva dispõe sobre: Constitui o Fundo Especial da Câmara Municipal de
Piraquara, Estado do Paraná e dá outras providências. O senhor 1° secretário faz a
leitura do processo 090/2013 projeto de lei 083/2013
083/20
coloca em plenário votação
Global;o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis o voto Global
permaneçam sentados os contrários que se levantem;
levantem; votação Global; o projeto está
em discussão;; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os
o vereadores
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favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto foi
aprovado em primeira discussão; iniciativa: Vereador Adriano Cordeiro dispõe sobre:
Denomina de Gaspar Anthenor Zeni a Rua sem denominação oficial localizada no
Bairro Botiatuva. O senhor 1° secretário faz a leitura do processo 080/2013 projeto de
lei 075/2013
13 o projeto está em discussão;; houve manifestações dos vereadores, com
manifestação do vereador Edson Baianinho, vereador Erondi Lopes, vereador Pastor
Valdeci, vereador Josimar e o vereador José Eugênio,
Eugênio, com o pedido de retirada do
projeto;; o pedido de vista e retirada está em votação;
votação; o senhor presidente pede que os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; que seja
feita a retiradaa do projeto;
projeto; iniciativa: Vereador Gilmar Luis Cordeiro dispõe sobre:
Dispõe da obrigatoriedade sobre o prazo máximo em fila de espera de 30 (trinta) dias
para o atendimento de consultas especializadas, geradas pelas Unidades de Saúde no
âmbito do Município
o de Piraquara. Termina a ordem do dia passa as Explicações
Pessoais. Com a palavra vereador Josimar Froes cumprimenta todos pede para que
Câmara de Piraquara adéqua-se
adéqua se ao Congresso Nacional a respeito do voto aberto e
pede aos demais vereadores o apoio para
para que Piraquara siga no rumo da
transparência, solicita ao Executivo para que se crie em nossa cidade a corrida de rua,
no próximo domingo será realizado a primeira corrida de rua em Piraquara com saída
da Academia .Com, fala que Piaraquara tem um trânsito
trânsito insuportável e apresenta o
projeto “Um dia sem carro” para mostrar que existe outras maneiras de se locomover
e termina dizendo que na última sexta-feira
sexta feira esteve presente numa inauguração no
Hospital San Julian de uma lavanderia moderna e agradece. Com a palavra vereador
Ernani Winter

cumprimenta todos agradece pelo convite do Partido dos

Trabalhadores onde dava a posse ao nova diretoria do partido em Piraquara, com a
presença do Deputado Federal Angelo Vanhoni que muito tem lutado por nossa
cidade e do Prefeito de Pinhais Luizão,
Luizão fala em relação a devolução financeira ao
Executivo Municipal onde esse dinheiro é carimbado, 700 mil reais destinado ao
término da construção do Parque das Águas e torce que para nova empresa que ganhe
a licitação no chegue a falir
alir e conclua a construção para que o povo de Piraquara tenha
um ponto de referência nos fins de semanas e agradece todos presentes. Com a
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palavra vereador Erondi Lopes cumprimenta todos parabeniza o Partido dos
Trabalhadores onde faz parte á 22 anos, pela
pela posse do novo diretório em Piraquara
ocorrido na última segunda-feira,
segunda
esteve presente o Deputado federal Angelo Vanhoni
que há anos vem trabalhando por Piraquara, só nesse ano o deputado mandou para
cidade 500 mil reais para obras e emendas, 100 mil reais
reais para educação e 300 mil reais
para o Hospital San Julian totalizando 900 mil reais no ano em emenda, sempre está na
cidade ajudando a população, diz estar muito feliz em ter recebido
recebido o deputado na
posse do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores,
Trabalhadores, deseja uma boa noite a
todos e agradece. Com a palavra vereador Edson Baianinho cumprimenta todos fala
sobre a ampliação desta Casa de Leis é de estrema importância, pois a Câmara não
tem como receber com dignidade um deficiente físico e tem certeza que
q será feito
uma reforma bonita na Câmara Municipal e todos funcionários terão orgulho de
trabalhar nessa casa, parabeniza o Deputado Federal Angelo Vanhoni pelo trabalho
que vem fazendo por Piraquara, diz que não é do Partido dos Trabalhadores(PT)
Trabalhadores(PT) mas
tem orgulho a esse partido, orgulho pelo que fez o Ex-Presidente
Ex Presidente “Lula” para o nosso
Brasil mudando a vida de várias famílias e agradece a todos presentes. Com a palavra
vereador Mamede cumprimenta todos parabeniza o Deputado Angelo Vanhoni e o
Partido PT pelo trabalho realizado em Piraquara, fala que hoje é o dia do deficiente
físico e tem acompanhado muitos deficientes no Município principalmente no Bairro
do Guarituba e realmente a situação que eles enfrenta é complicado, fala sobre o
Parque
que das Águas tantas dificuldades que vem atravessando para ser concluída, no
Guarituba a empresas quebradas que vai explorar areal para fazer parques
parque e é uma
briga em achar locais para serem feitos, e aqui no centro de Piraquara
Pi
temos
dificuldades para ser
er concluídas
concl
uma obra, estamos lutando
do contra isso, fala sobre o
Hospital San Julian é preciso que crie uma ala para mulheres viciadas que não tem
lugar para serem internadas para receber o tratamento, pede a Deus que ilumine cada
um presente e agradece. Com a palavra vereador Pastor Valdeci cumprimenta todos
parabeniza o trabalho que vem sendo feito pelo PT, parabeniza todos os vereadores
pelo excelente trabalho feito nesse ano e todas divergências que teve não atrapalhou
o andamento do Município, todos projetos
projetos que o prefeito mandou para Câmara foi
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respeitados e foram votados, pois a cidade não pode parar, e com orgulho diz que
esse ano está sendo fechado com chave de ouro, pessoas mal intencionadas sempre
vão existir e isso que faz a gente crescer, diz
diz que deu entrada no projeto de
regulamentação dos bares com mais de 500 assinaturas é um pouco polemico mas
pode ser resolvido e agradece todos presentes. Não havendo mais nada a tratar, o
Senhor Presidente declarou a sessão encerrada convocando
convo
sessão extraordinária
traordinária para
a

próxima

quarta
quarta-feira

às

11h30min.

Para

constar

lavrei_____________________________________ (Cedrick Renato Ipolito Ribeiro)
lavrei_____________________________________
Ribeiro a
presente ata.
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