CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 3ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 3ªsessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquára, Estado do
Paraná, no dia dez de março do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas
de Brasília, com a presença da mesa executiva sob a Presidência do vereador
Josimar Froes, Vice Presidente Miguel Scrobot, 1º secretário o vereador Pastor
Valdeci de Andrade, e a presença dos demais vereadores: Adriano Cordeiro,
Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Gilmar Luis Cordeiro, Erondi Lopes,
Gilmar Luis Cordeiro, José Eugenio Huller, José Machado, e Valmir Soares
“Rock”. Verificada a existência de quorum regimental com a presença de onze
vereadores membros da casa, o Sr. Presidente invoca as benções de Deus,
declarou aberta a sessão, convocada na forma do regimento interno. Após
convidou o vereador Rock para fazer a leitura da passagem da bíblia, que
assim o fez. O Sr. Presidente fala que a ata da sessão anterior está publicada
no Diário da Câmara e no site para conhecimento dos vereadores. A ata esta
em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários
que se levantem, a ata esta aprovada. No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor
Presidente, Josimar Froes solicita ao 1º secretario Pastor Valdeci para fazer a
leitura das publicações, ofícios, requerimentos, pedidos e informações e
correspondências requeridos pela mesa das quais terão encaminhamento
regimental. Lido os ofícios. Passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: O Sr.
Presidente Josimar Froes salienta que em virtude e razão de uma lei que o
vereador Gilmar apresentou, onde cada vereador escolhe e parabeniza uma
mulher em razão e virtude do dia oito ter sido comemorado o dia Internacional
das Mulheres, então hoje dia 10 terça feira a Câmara presta esta homenagem
às mulheres escolhidas pelos vereadores. É claro que gostaríamos de
homenagear a todas, esta é uma forma da Câmara estar prestando uma
homenagem e cumprindo a lei criada pelo vereador Gilmar, com o tempo
regimental de três minutos, tem a palavra o vereador Gilmar: obrigado
presidente pela referencia, mas gostaria de retornar a moção de apoio aos
servidores publico que não pude falar com os vereadores, aqueles que se
dispuserem a assinar a moção, esta a disposição de todos, obrigado.
Passamos então à homenagem, “Deus em sua infinita sabedoria, pois o
homem para dominar os confins da terra. E usando de sua infinita
sensibilidade, pois a mulher onde começa o céu.” Aberta esta homenagem as
mulheres. E após a entrega de cada vereador à sua homenageada, parabéns a
todas as mulheres em nome da Câmara Municipal de Piraquára. Dando
continuidade a sessão da Câmara passo a palavra ao vereador Erondi Lopes:
Sr. Presidente, senhores vereadores meu boa noite à todos e a todas, dia da
mulher, é um dia muito importante, sou o mais novo de treze filhos todos
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alfabetizados a luz de lampião. Parabéns as mulheres, quero falar da tia Enoi
uma pessoa que eu gosto tanto e amanhã farei a entrega desta homenagem
em sua casa pois ela esta impossibilitada de vir ate aqui, e quero dar os
parabéns a todas as mulheres piraquarense, estas mulheres que brigam para
dar o pão do dia a dia, hoje sabemos que 25.000.000 de lares tem como
mantenedora a mulher, este é um dado extremamente importante e veja como
elas trabalham, boa noite a todos e a todas, obrigado. Com a palavra o
vereador Ernani Winter: boa noite SR. Presidente, boa noite senhores
vereadores, boa noite a população de Piraquára, as lideranças políticas,
religiosas as agentes comunitárias de saúde que estão lá na ponta fazendo um
trabalho preventivo que abaixo se sol de chuva atendendo com muito carinho a
população de Piraquára. Quero estender o meu abraço à todas as
homenageadas desta noite. Quero falar aqui da minha querida homenageada,
e estender um abraço ao seu pai, sua mãe e parabéns pela educação que
vocês souberam passar para sua filha. Pelo seu trabalho em Piraquára e
Quatro Barras, receba Daiane Regina Brudeck esta singela homenagem, viva
você e viva a todas as mulheres de Piraquára, meu muito obrigado e boa noite
a todos. Com a palavra o vereador Gilmar: boa noite a todos e em especial
aos meus amigos e alunos, moradores da Vila Macedo que confiaram seu voto
em mim, por isto estou aqui, agradeço do fundo do coração a presença de
todos em nome da dona Iolanda, Valdir Negão, Presidente do PSDC, os
integrantes e tucanos da Macedo, dentre todos os que se encontram aqui
presente, quando instituímos o premio mulher desta que é de minha autoria, o
objetivo era este mesmo homenagear estas mulheres guerreiras. E que estas
mulheres homenageadas aqui simbolizem todas as mulheres da cidade de
Piraquára. A comissão de finanças foi analisada e na próxima sessão ordinária
desta casa o projeto estará entrando em votação. Hoje também colocamos em
votação, foi analisada a comissão orçamentária para o pagamento dos agentes
de saúde passa para votação, é importante valorizar o servidor publico, assim
nós estamos valorizando aqueles que cuidam de nossa cidade. Obrigado e boa
noite e que todas as mulheres hoje se sintam homenageadas, obrigado. Com a
palavra o vereador Pastor Valdecir: Sr. Presidente, senhores vereadores,
senhora e senhores, que compõem esta casa nesta noite, em especial as
mulheres homenageadas desta noite, e a minha homenageada Maria Ladi
Queotek me chama a atenção é o amor que ela tem aos que a cercam,
pessoas que foram curadas por suas mãos, pela sua fé, pioneira da
quadrangular de nossa cidade, e aos 80 anos levanta as 6:00hs da manhã e
vai a igreja oras por todos, quero encerrar minhas palavras dizendo a ela que
Deus a abençoe e que de a ela muitos anos de vida. É uma honra poder
homenageala , que Deus abençoe a todos. Com a palavra o vereador Edson
Manoel dos Santos o Baianinho: Sr. Presidente, nobres Vereadores,
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comunidade presente, quero agradecer primeiro à Deus por me conceder esta
oportunidade de estar mais uma vez nesta tribuna, quero falar sobre a minha
homenageada Iracema Ferreira Tito, que sempre atendeu o povo de Guarituba
e Piraquára, quando cuidava do povo com carrinho de mão para transportar o
povo, e fui testemunha disso, eu quero dizer mais da Iracema Ferreira Tito nas
minha explicações pessoais e para todas as mulheres que estão neste plenário
e de toda Piraquára e do mundo, e merecem o meu respeito. Eu fui nascido de
uma mulher, da qual é minha mãe que hoje não esta presente aqui, com minha
idade considero a profª. Sirlei como a minha mãe, um exemplo de mulher, e
que ela venha fazer parte do legislativo dentro desta casa que se chama Elsa
da associação que eu sempre tenho visto esta mulher com inchada nas costas,
fazendo jus ao salário que ganha, e todas as mulheres que lava a roupa de
seus maridos temos que honra-las e uma mulher não pode ser tocada nem
com uma flor que nos demos para elas esta noite, muito obrigado Sr.
Presidente. Com a palavra o vereador Adriano: Boa noite senhores
munícipes, nobres vereadores, queria estender meu boa noite especial ao meu
amigo Lourival Machado que se faz presente, meu amigo Cleomar e estender
meu abraço a sua grande e guerreira mulher a profª. Sirlei e também para o
meu amigo o prof. João Pinto. Queria falar um pouco da minha homenageada
hoje dona Maria Odete Zambão esposa do Zambão, aos 12 anos veio morar
em Piraquára estudou na escola Julia Vanderlei, aos 18 casou com Antonio
Valdemar Zambão, tendo hoje 44 anos de casada, mãe de três filhos, quatro
netos, proprietária juntamente com seu marido da mercearia Zambão, que
acredito seja hoje um dos comércios mais antigos, com 45 anos de existência,
voluntária na capela, uma pessoa que presa pelos bons costumes, uma
guerreira, mãe, comerciante, avó um exemplo de mulher brasileira. Cora
Coralina citou “O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada,
caminhando e semeando no fim terás o que colher.” Isso é o exemplo da
mulher que terá que colher os frutos de nossa sociedade em vários setores.
Gostaria de aproveitar também de fazer a lembrança de uma mulher que
significou muito em minha vida e hoje não esta aqui, mas contribuiu muito com
o caratês da minha família, minha avó, dona Nair lembro dela todos os dias da
grande guerreira que era e sempre se superou , quero mandar um abraço e um
beijo onde quer que ela esteja. Muito obrigado. Com a palavra o vereador
Miguel Scrobot: Sr. Presidente, vereadores, comunidade presente, eu também
queria aproveitar e falar que a gente só pode apontar uma, e na verdade tem
tanta gente que merece, mas a lei é esta e parabéns ao Gilmar, e as mulheres
presente, as homenageadas que foram escolhidas pelos seus vereadores,
dentro de sua simplicidade, são famílias que fazem por merecer dentro da
cidade de Piraquára, mas tem muita gente de fora que gostaria que fosse
homenageada aqui. Eu escolhi a Elizabete Valença, pelo longo dos anos que
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vem prestando serviço ao município de Piraquára, com a sua simplicidade,
generosidade e respeito com cada um Piraquarense. Receba esta homenagem
de coração. Ao longo do tempo já homenageamos varias pessoas que não
fizeram nada por Piraquára, e estas pessoas que estão sendo homenageadas
hoje elas merecem por que estão fazendo aqui para perpetuar. Por isso quero
homenagear todas que estão aqui. O dia da mulher é muito importante pior
sem elas nós não estávamos aqui, hoje as mulheres estão na frente. Num
programa de televisão numa empresa consta que 80% das mulheres estão na
frente. Seria só Sr. Presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador José
Eugenio Huller: Boa noite Sr. Presidente, senhores vereadores, comunidade
aqui presente, eu quero dar o meu boa noite especial para todas as mulheres
inclusive as homenageadas por que todas elas merecem ser homenageadas.
Hoje foi escolhido uma, mas o bom seriam dez para cada vereador pois tem
muita gente que merece muito mais. Eu quero falar um pouco da minha
homenageada que é a Benedita Silvana Trajano, mulher simples humilde veio
morar na planta Araçatuba, onde estava uma pessoa doente ela estava lá,
vendo o que precisava, correndo arrumando remédio, correndo atrás de
socorro, dedicada a igreja, do canto da catequese, ela esta em todas. Família
de valia. E quero dizer para cada mãe que esta aqui hoje, parabéns a elas pelo
dia da mulher, e que Deus abençoe a todas. meu boa noite e muito obrigado.
Com a palavra o vereador José Machado: Sr. Presidente, vereadores e
comunidade aqui presente e com tanta riqueza que são as mulheres que estão
aqui, e que se eu for falar, , da minha esposa a guerreira da minha mãe com 77
anos que anda na casa dos filhos dar um abraço em cada um dos filhos, e são
12, imagina o tanto que ela anda. A minha homenageada, a Coordenadora
Adriana Tenório da Silveira da Associação Menino Deus, que tem 14 anos e já
atendeu a mais de 6.900 famílias. Ganhou prêmios e é uma das quatro no
Brasil, instituição premiada, representando Piraquára, o carinho que tem como
uma mãe, educando e ensinando, 246 crianças, parabéns a ela e a todas as
educadoras que permanecem lá, o Romário que é um braço direito da
Associação Menino Deus. Amanha quem quiser mais informações vai estar no
meu “feice” todas as informações sobre a valorização que eles tem no
município de Piraquára, e parabéns a todas as mães, as mulheres e
professores. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Rock:
Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, meu
boa noite ao COMUSP, CMUSP. Gostaria de parabenizar o vereador Gilmar
por ter aprovado esta lei. E pela indicação a srª. Iolanda, 80 anos pessoa de
grande estima, assim como a minha homenageada, boa noite também à Sara
Nossa Terra onde tenho amigos, já moro na Vila Vicente Macedo a 31 anos. A
dona Bárbara Mendes Gomes, nasceu em Minas em 1930, hoje aos 85 anos,
tenho grande honra em homenageala, como outros gostaríamos de
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homenagear mais pessoas mas a lei não permite, em nosso coração estamos
homenageando todas. Dona bárbara chegou em Piraquára em 1979, em época
de extrema necessidade ela apanhava donativos e dava aos mais
necessitados, nunca vou esquecer que era uma das únicas casa que tinha
telefone fixo e ela dava o recado a todas as pessoas da região, casada com o
Sr. Joaquim Gomes da Silva, que nos deixou em 1998, mãe de 4 filhos. Fica
aqui todo meu respeito e meu carinho. Tenho-a como uma grande amiga e
assim será eternamente. Minha homenagem segue aquelas que tem a
delicadeza das flores a força de ser mãe o carinho de ser esposa, amiga
amante. Meus parabéns a estes anjos que na forma humana nos proporcionou
a oportunidade da vida, muito obrigado pelo que representa e ira representar
pela eternidade.que Deus nos ilumine sempre, muito obrigado. O Sr.
Presidente Josimar Froes: gostaríamos de parabenizar também em nome da
casa, as funcionarias, o pessoal da equipe que organizou com tanto amor e
carinho este momento de homenagem a todas as mulheres e também foi
entregue o convite da próxima sessão com uma audiência aberta a toda a
população, referente aos índices trágicos e infelizmente Piraquára esta no topo
desta estatística da violência contra a mulher.com a participação dos
vereadores do conselho da mulher de Piraquára, vamos debater este tema
para achar uma solução para que este índice maléfico venha a diminuir.
Piraquára é o segundo lugar no Brasil, e com os vereadores vamos debater
este tema. PASSAMOS A ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente pede ao 1º
secretario que faça a chamada de presença dos vereadores, constando a
presença de 11 vereadores, com a falta justificada do vereador Maicon Farias,
e do vereador Sidnei Mamede. O Sr. Presidente chama o vereador Adriano
para assumir a 2ª secretaria a inscrição dos vereadores para o uso da palavra,
das obrigações pessoais. Solicito ao 1º secretario que faça a leitura do
processo 005/2015: Processo 005/2015 projeto de lei 001/201, que assim o fez.
o projeto esta em discussão: o projeto esta em votação, os vereadores
favoráveis mantenham se sentados os contrários que se levantem, o projeto
001/2015 aprovado em 1ª discussão. Autoriza a abertura de credito adicional
especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 2.202.006,42 ( dois
milhões duzentos e dois mil seis reais e quarenta e dois centavos) e da outras
providencias. Este projeto é para a construção de duas escolas e três
creches. Solicito a leitura do processo 006/2015: O processo 006/2015 projeto
de lei 002/2015 que assim o fez. O projeto esta em discussão: O projeto esta
em votação: os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem, O projeto de lei 002/2015 foi aprovado em 1ª discussão. Autoriza
a abertura de credito adicional especial no orçamento do programa vigente no
valor de R$ 244.000,00, (duzentos e quarenta e quatro mil reais) e da outras
providencias. Este projeto são recurso do ministério da cultura e recurso da
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emenda parlamentar para a construção do teatro do parque das águas.
Solicito ao 1º secretario que faça a leitura do processo 011/2015 Processo
011/2015 projeto de lei 007/2015 que assim o fez. o projeto esta em discussão:
o projeto esta em votação os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, o projeto de lei nº 007/2015 esta aprovado em 1ª
discussão. Concede o titulo de Cidadão Honorário do município de
Piraquára ao Sr. Tenente Coronel Washington Lee Abe. Solicito ao 1º
secretario a leitura do processo 012/2015, Processo 012/2015 projeto de lei
008/2015 que assim o fez. O projeto esta em discussão: o projeto esta em
votação os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem, projeto de lei 008/2015 aprovado em 1ª discussão. Concede o titulo
de Cidadão Benemérito do município de Piraquára ao Sr. Capitão Marcio
Antonio Machado Pereira. Terminada a ordem do dia passamos para as
EXPLICAÇÕES PESSOAIS. tendo como tempo regimental de cinco minutos.
Com a palavra o vereador Adriano: Sr. Presidente vou usar minhas palavras
no dia de hoje para fazer algumas cobranças, nestes dias chuvosos tivemos
vários alagamentos, temos que ter uma conversa com o prefeito e o secretario
de obras para fazer umas medidas emergenciais sobre áreas e regiões
intransitáveis, esta é a ultima vez que vou falar sobre o recape da rua do Greno
vou tomar outro caminho, em conversa com o secretario ele pediu um prazo de
10 dias, e da secretaria de saúde vou pedir alguns esclarecimento sobre o
serviço que parece caótico depois do fechamento do hospital de
Piraquára.temos que achar um caminho a nível municipal. Havendo ate falta de
respeito e até deboche da parte dos atendentes. E os médicos fizeram
avaliações, infelizmente pondo em risco os pacientes. Quero agradecer a todos
que se fizeram presentes, e que voltem mais nesta casa de leis. A todos uma
boa noite, fiquem com Deus. Com a palavra o vereador Baianinho: Sr.
Presidente nobres vereadores, eu quero aqui dar continuidade a homenageada
desta cidade que é a Iracema Ferreira que presta um grande serviço na área
da saúde nos postos de saúde que ela passou soube atender a todos, tem sua
família em Guarituba, e me ensinou no caminho do Senhor, mas gostaria de
homenagear outra mulheres, mas não posso mas vou deixar minha
homenagem à Bela, esposa do Fontoura, e todas que estavam aqui, e com sua
permissão Sr. Presidente, homenagear a profª. Cleuza eu creio que Deus tem
um lugarzinho para ela, agüentar o Sr. Presidente com toda esta beleza tua.Eu
fico preocupado com o salário dos agentes comunitários, o prefeito desta
cidade mandou o projeto de lei que fosse avaliado e colocado em discussão,
que já tramita nesta casa de lei com um piso salarial de R$ 1.014,00 (mil e
quatorze reais) que é o piso salarial destes guerreiro que prestam um serviço
maravilhoso dentro de nossa cidade. 80% dos municípios não mandou o
projeto, por isso Piraquára sai na frente. O legislativo tem que ter a
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preocupação para fazer as coisas acontecerem em nosso município, seria isso
que Deus abençoe a todos. Com a palavra o vereador Pastor Valdecir: Sr.
Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nos estamos
começando, a casa em clima de festa e homenagens, e nós deixamos alguns
assunto que nos deixamos alguns assuntos que nos deveríamos de por em
pauta em função de não sermos deselegantes com as pessoas que vem aqui,
e não misturar as coisas do dia a dia dando a impressão que a casa esta
dividida e não é isso, estamos com dois anos de mandato, e esta casa vem
cumprindo seu papel. Reconheço que estamos trabalhando com rigor, recursos
que estamos votando, obras inacabadas, nos temos que investigar referente
aos alugueis em hora de crise, ver se darmos respostas ao munícipe, no posto
não tem remédio mas este cidadão tem e repassa o remédio, vamos investigar
e ter uma resposta para o cidadão, e tem muito mais coisas que temos que
investigar, ver o que esta acontecendo, nós querendo ou não é dinheiro
publico. Vamos fazer uma fiscalização para dar uma resposta para a
população, Obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Gilmar Luis
Cordeiro: Sou solidário ao vereador Adriano, na semana passada uma
munícipe foi mordido por uma aranha marrom ao fazer a avaliação visual e
constatou que não era aranha marrom. A pessoa me procurou e eu a mandei ir
em um posto em Curitiba que é centro de referencia em aranha marrom , e ela
foi lá e a menina teve de ficar internada, depois que passou por nosso serviço
24 horas. É preocupante e se esta menina tivesse ido a óbito, tem que ver a
qualidade dos médicos desta unidade estão levando um valor considerável,
que ultrapassa R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Eu
falava sobre o fornecimento de marmitex no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois
mil reais), é estranho fornecermos marmitex para empresa privada em nossa
cidade. Vendo aqui as homenagens, não poderia deixar de falar dos recursos
passados as secretarias, por exemplo a secretaria de esportes passou o ano
passado com um orçamento de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil
reais), orçamento enchuto pelo que fez em nossa cidade, mas pasme os
senhores que a secretaria de comunicação em um único contrato com uma
empresa camada de Treid Comunicação marqueting S S Ltda. Levou de nossa
cidade R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em publicidade. Entre
rádios e jornais, levaram mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de nossa
cidade. Empresas pequenas estão levando valores enormes, é justo a
imprensa estar levando tantos recursos de nossa cidade, publique se,
obrigado. Com a palavra o vereador Rock: Sr. Presidente eu gostaria de
parabenizar, indo em contra mão de tudo o que foi dito aqui, parabenizar os
servidores que trabalham no setor de ambulâncias da prefeitura, o PC meu
primo Paulo Cezar se acidentou na região do Cajurú e foi muito bem atendido
pelo pessoal do SIATE ficou internado por 12 dias no hospital do trabalhador,
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tive fazendo uma visita ao PC e que me pediu para fazer este agradecimento a
equipe de profissionais da secretaria de saúde alocados no setor de
ambulância. Parabéns e meu agradecimento. Com relação ao orçamento, nós
aprovamos por isso nos somos culpado o prefeito esta executando o que
passou por esta casa, no momento oportuno nos tivemos a oportunidade de
meche, ele esta usando o orçamento que tem, como deve usar em nossas ruas
que também teve um orçamento grande, foi colocado material nesta cidade
como nunca foi colocado. O que falta para as ruas ficarem boas, falta
experiência, respeito muito o secretario Eduardo, mas alguma coisa tem que
ser feita, urgente caso contrario vamos ficar apanhando lá na rua.nós e o
prefeito as pessoas não sabem diferenciar o legislativo do executivo, a cancha
da Vila Macedo venho pedindo isto desde o primeiro dia do nosso mandato, e a
coisa não acontece, muito importante o espaço publico de laser para nossas
crianças, é lamentável, gostaria muito de cumprimentar a todos,e pedir que
Deus nos abençoe, obrigado Sr. Presidente.Não havendo mais vereadores
inscritos a presidência agradece a todos os presentes, a profª Cleuza minha
esposa e a todas as mulheres um abraço. A corporação da Policia Militar,
através do bombeiro Jessé orgulhosamente de Piraquára, obriga do ao
suplente de vereador Gico do DEM, e de todos vocês todos que vieram,
obrigado e até a próxima oportunidade. O Sr. Presidente encerra esta sessão.
Convocada a próxima para terça feira no horário regimental. Para constar,
_____________________________________ eu (Luiz Antonio Massuchetto)
lavrei a presente ata.
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