CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 2º sessão ordinária, do 1º período ordinário, 6ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada aos 26 dias do mês de fevereiro do corrente ano de 2013, as
dezenove e trinta horas, com presença da mesa executiva sob presidência do
vereador Gilmar Luis Cordeiro, vice-presidente vereador Erondi Lopes, 1º secretário
Josimar Aparecido Knupp Froes e 2º secretário vereador Valdeci de Andrade e na
presença dos demais vereadores: Adriano Rodrigo Cordeiro, Edson Manoel dos
Santos “Baianinho”, Ernani Winter, José Eugênio Huller, José Machado, Maicon
Figueredo Faria, Miguel Marçalo Brudeck Scrobot, Sidnei Cesar Mamede e Valmir
Soares “rock”.
O senhor presidente, com as bênçãos e proteção de Deus, declarou aberta a
sessão, convocada na forma do Regimento Interno.
Convidou o senhor Sidnei Cesar Mamede para a leitura de uma passagem
bíblica, que assim o fez.
O senhor presidente neste momento informa pelos votos de pesar desta Casa
de Leis pelo falecimento do senhor Adilson Alves de Oliveira e oferece os préstimos à
família.
Informa que a ata da sessão anterior está publicada no Diário da Câmara para
conhecimento dos vereadores. Ata está em discussão. A ata está em votação. Pede
que os senhores vereadores permaneçam sentados e os contrários que se levantem.
A ata foi aprovada.
PEQUENO EXPEDIENTE:
O senhor 1º secretário Professor Josimar Froes, começou a fazer a leitura dos
requerimentos, ofício, pedidos de informação e correspondências recebidas pela
mesa; a leitura é interrompida pela falta de requerimentos a serem lidos pelo 1º
secretário e deu-se início ao grande expediente.
GRANDE EXPEDIENTE:
Inscritos os vereadores para se pronunciar os quais: Gilmar Luis Cordeiro,
Pastor Valdeci de Andrade, José Eugênio, Josimar Froes, Edson dos Santos
“baianinho”, Valmir Soares “rock”, Erondi Lopes, e Miguel Scrobot. Foi acordado 3
minutos para cada vereador. Deu-se início com o vereador Gilmar Luis Cordeiro que
passou a presidência ao senhor vice-presidente vereador Erondi Lopes.
Com a palavra o vereador Gilmar começou cumprimentando os presentes;
comentou que é difícil ser vereador em um município onde alguns senhores acreditam
que vereadores devem ser omissos em relação ao executivo municipal; comentou
sobre o recebimento do projeto proveniente do executivo.
*Nesse momento houve queda de energia na Casa; assim que retomada, o
vereador Gilmar dá continuidade e pede que seja revisto o seu tempo de
pronunciamento.
Ressalva que o projeto visa analisar quem é produtivo em um setor, sem
exemplificar e trazer diretrizes que expliquem como será feita essa análise; levantou
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questionamento ao prefeito e ao sindicato quanto à legalidade e o motivo de o
sindicado defendia uma questão da categoria onde que não beneficiava todos
servidores da cidade; comenta que quando fez faculdade de história aprendeu que
quando o sindicato não está ao lado dos servidores, ele é pelego; falou que como
funcionário público foi eleito com os votos dos cidadãos piraquarenses e é contrário à
proposta encaminhada pelo executivo municipal; e se necessário terá seu voto de
minerva contrário á proposta; afirma que é a favor do servidor e que é hora de uniremse e trazer a classe efetivamente para a discussão nesta Casa de Leis. Salienta a
necessidade de que todos os servidores precisam incrementar seu sustento familiar;
acrescente que está para defender os interesses da comunidade; chama a todos para
participar mais desta Casa de Leis; pede aos vereadores que atentem para os
servidores; terminou agradecendo e pedindo a benção e a iluminação de Deus para os
vereadores.
O vereador Pastor Valdeci começou desejando boa noite a todos; parabeniza
os funcionários presentes dizendo que vieram defender os seus direitos; disse
acreditar que quando uma categoria se une para defender seus direitos, isso é
democrático, e que todas as comunidades deveriam fazer o mesmo; falou sobre a
importância de participação da população na Casa para terem mais consciência de
seu voto e do voto pela legalidade; comenta que a população deve pressionar os
vereadores para que seus direitos se façam valer; comenta que para que sejam
executados os serviços requeridos pela população, e da melhor maneira possível, os
servidores públicos devem ser bem remunerados; comentou que a questão salariam já
está em discussão na Casa e ainda não se resolveu; finalizou seu discurso
devolvendo a palavra ao presidente.
O senhor presidente passa a palavra ao terceiro a explanar o senhor vereador
José Eugênio; este passa a palavra; o presidente passa a palavra ao vereador
professor Josimar Froes.
O vereador Josimar Froes começou saudando os presentes, falou que faz das
palavras do presidente as suas; cumprimentou o presente ex-prefeito João Guilherme
e a todas as lideranças políticas; comunicou ao presidente que gostaria que a
comissão de educação fizesse um pedido à Secretaria de Educação sobre qual a
atitude que será tomada neste ano sobre o kit escolar; sugeriu uma proposição feita
por interessados para que a prefeitura contrate mais funcionário para que creches
funcionem à noite; nesse momento o presidente pede que o vereador se atenha a seu
momento e que siga as regras do Regimento Interno dando continuidade à sua fala;
comentou que em um sábado foi interpelado por um morador de seu bairro pedindo
por ajuda, pois seu familiar estava em surto por um distúrbio mental; nesse momento o
presidente concede mais 30 segundos de fala; o vereador continuou relatando que o
indivíduo só receberia atendimento no Hospital San Julian se tivesse encaminhamento
do CAPS que estavam todos fechados; terminou seu discurso pedindo a instalação de
uma CAPS de plantão.
O vereador Edson “baianinho” começou desejando boa noite a todos;
agradeceu a Deus a oportunidade de estar nesta Casa de Leis; pediu que fosse
verificado o motivo da queda de energia da Casa; afirmou que o pedido de creches
funcionando à noite explanado pelo vereador Josimar tem nexo; falou ser a favor de
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todos os servidores públicos; levantou questionamento sobre o motivo de apenas 60
funcionários estarem sendo beneficiados com o projeto; falou que gostaria que o
sindicato viesse a esta Casa de Leis para debater sobre o assunto; falou que a
responsabilidade é do executivo, do sindicato e do legislaivo e que todos devem
discutir juntos; terminou agradecendo;
O vereador Valmir Soares “rock” iniciou seu discurso parabenizando o cidadão
Lucio Renato, por este ter denunciados alguns fatos; neste momento o vereador pede
a garantia da palavra ao presidente que lhe é concedida; continuou dizendo que
solicitou a instalação de uma CPI para apurar os fatos ilícitos aqui ocorridos; flou que
também é servidor do quadro geral de servidores do município e se sente indignado
com a posição do executivo; disse que o projeto abrange a todos ou á ninguém;
parabenizou a iniciativa do presidente de colocar a prestação de contas dos exprefeitos; voltou perguntando ao vereador Miguel Scrobot se este daria um par de
tênis para somente um de seus 2 filhos, o qual respondeu negativamente dizendo ser
a favor da igualdade; o vereador rock retomou dizendo ser a favor da igualdade de
condições; neste momento o vereador Josimar pede o aparte e toma a palavra
dizendo que acha que ao abrir essa oportunidade de discussão poderiam junto com
executivo e os vários setores de servidores públicos estabelecer cronogramas para
rever as questões em aberto; o vereador Valmir “rock” pede mais 30 segundo de fala,
que lhe é concedido; retomou a palavra agradecendo a colocação do vereador
Josimar e comenta sobre uma parte da mensagem enviada pelo prefeito onde o
mesmo diz não ser possível calcular o impacto financeiro; disse que como faz parte da
comissão de finanças e orçamento essa questão não ficou clara e poderia abrir credito
para a discussão se a informação sobre o impacto financeiro tivesse vindo quando
solicitado; terminou agradecendo.
O vereador Erondi Lopes iniciou desejando boa noite a todos; comentou que a
discussão é difícil e que como professor da rede estadual sempre esteve presente em
movimentos sociais defendo o direito do trabalhador; disse acreditar que essa é uma
questão de isonomia e que todos tem o direito de receber uma remuneração digna;
comentou que cabe ao executivo mandar para esta Casa de Leis projetos que
beneficiem os servidores; disse votar a favor de qualquer lei que beneficie qualquer
categoria de trabalhador; falou ser preciso discutir junto com o executivo e o sindicato
para revisar as funções gratificadas do município e também a analisar a possibilidade
de levar essas gratificações a todos os servidores públicos; falou que de alguma forma
essa discussão deve começar e por algum setor; disse ser a favor desse projeto disse
não ser contra os demais servidores, e que está é a disposição deles; terminou
agradecendo.
O vereador Miguel Scrobot iniciou dando boa noite a todos; se referiu à
pergunta feita pelo vereador “rock” a ele, que serviu de exemplo para a questão dos
servidores; afirmou que seu voto é à favor do quadro geral dos servidores; disse ter
compromisso com o povo piraquarense, com o quadro de servidores e com os setores
presente na Casa; disse ser a favor da igualdade; falou que o plano de cargo e
carreira pode ser discutido posteriormente e questionou o motivo doo estatuto estar
“guardado” ; falou que devemos valorizar as cidade de Piraquara; nesse momento o
vereador José Machado pede aparte e toma a palavra parabenizando o vereador
“Rock” sobre seu exemplo explanado; e deixou dito que seu voto é a favor de todo o
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quadro de funcionários; o vereador retoma a palavra reafirmando o seu voto a favor de
todos os trabalhadores, ao voto de igualdade; finalizou o discurso falando sobre uma
outra votação que já havia sido pedido a retirada e que acredita que a votação de hoje
também seja retirada, pois disse não achar admissível que a população piraquarense
não saber o que está acontecendo.
ORDEM DO DIA:
O presidente solicita ao 1º secretário que faça a chamada dos vereadores; feita
a chama o presidente solicita ao 1º secretária que faça a leitura das publicações da
presente sessão; passando para a ordem do dia o 1º secretário faz a leitura dos
processos em pauta; nesse momento o vereador Ernani Winter pede a retirada do
processo n.º 002/2013 para averiguação jurídica e informa que será feito audiência
pública na comunidade para debater o assunto; o vereador Miguel pede que ao
presidente eu seja retirada ao processo 009/2013 por falta de conhecimento; o 1º
secretário da sequencia a leitura; o presidente coloca o processo 003/2013 em
segunda discussão; o processo está em discussão; o vereador Miguel pede a palavra
explanando um exemplo e falando sobre a gratificação que propõe o projeto vindo do
executivo; afirma novamente o voto igualitário e a favor do quadro geral dos
servidores; comentou sobre, em sua opinião, sobre a injustiça de um motorista
contratado ganhar mais que um motorista de carreira; falou sobre o prefeito, como
servidor, deveria começar o plano de carreira amanhã; falou que deveria ser revisado
o estatuto; disse querer dar aumento no plano de carreira para que os funcionários
levem isso para a aposentadoria; terminou agradecendo aos vereados que
manifestaram seu foto a favor do quadro geral;
Na sequencia o vereador Josimar Froes em seu discurso pede a compreensão
todos de que na sessão só existe um projeto em discussão; pois afirma que ninguém
quer votar contra o quadro geral, pois no momento não há projeto sobre o quadro
geral; pontua que a discussão é sobre determinado se setor e que a atenção deve se
conter a esse determina projeto; termina devolvendo a palavra ao presidente.
O vereador Gilmar inicia dizendo concordar com os vereadores que Piraquara
vivem por muitos anos em situação de desigualdade e que chega a hora de mudar; diz
que a esta Casa de Leis tem o dever de trazer para discussão global um reajuste para
todos os setores de servidores públicos; continua dizendo que com a renovação da
nova legislatura é hora ter se posicionar corretamente, falou da necessidade de tirar
Piraquara da situação de província; citou algumas deficiências da cidade; reafirmou
ser contrário ao projeto do executivo; finalizou dizendo ser contrário à retirada do
projeto da discussão, para que a situação seja resolvida o quanto antes;
Com a palavra o vereador Erondi inicia reafirmando que em nenhum momento
é contrário ao quadro de servidores e que de alguma forma a discussão sobre esse
assunto deve começar; disse ainda que o sindicato tem função determinante nessa
situação para resolver melhores condições de trabalho; afirmou que qualquer projeto
que venha a esta Casa de Leis que seja benéfica a toda classe de trabalhadores terá
o seu voto a favor; falou que a categoria em questão, assim como todas as categorias
dos servidores, precisam de um projeto que seja benéfico; relembra as palavra do
vereador Josimar de que a discussão da sessão é somente de uma categoria;e disse
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acreditar que só com o sindicato discutindo junto ao prefeito vão conseguir char a uma
acorde de melhores condições de trabalho; continuou dizendo que jamais será
contrário à classe trabalhadora e que cabe ao legislativo cobrar do executivo o
andamento dessa discussão; continuou falando que cada categoria de servidores de
públicos deveria eleger seus representante junto ao sindicato e que todos entrem na
discussão; terminou explicando que a discussão em questão é o início para se discutir
sobre as demais categoria de servidores;
Nesse momento o presidente concede a palavra ao vereador Valmir “Rock”,
que inicia concordando com os vereadores que precisa dar o “pontapé” inicial para
abrir a discussão da classe dos servidores, porém o projeto deve abrangem a todos e
não somente os servidores da Secretaria de obras; terminou votando contra ao projeto
lei;
Com a palavra o vereador Eugênio inicia relatando que o projeto passou pela
comissão e está dentro da legalidade; disse que houve a chegada de um projeto e
assim que chagar mais projetos tem a certeza de que assim estará defendendo a
categoria dos servidores; disse ser a favor o projeto, pois o vê como um início para a
vinda de projetos que beneficiem as demais categorias de servidores; terminou
devolvendo a palavra ao presidente;
Com a palavra o vereador Miguel afirma que um projeto de lei que beneficie os
servidores dever ter como alvo o quadro geral de servidores, e não somente uma
classe dos servidores; segundo seu entendimento esse projeto encaminhado pelo
executivo é um “privilégio” a uma classe; falou que os presentes no plenário serão
quem farão a diferença acompanhando os votos; comentou sobre o pedido ao
presidente sobre o impacto financeiro; disse que está para discutir sobre todo o quadro
geral; finalizou dizendo que suas palavras não são demagogia.
O presidente passa a palavra ao vereador Josimar que parabeniza o vereador
Miguel pelas palavras; afirmou que ninguém nesta Casa de Leis é demagogo; defende
suas palavras dizendo acreditar no que está no papel; falou que a função do sindicato
é defender os interesses dos servidores e que deve ajudar a montar um projeto;
desafia todos os vereadores e comparecerem até o prefeito e cobrar aquilo que não
está no projeto referente a todo o quadro geral de servidores; disse que deve ser
discutido o presente projeto e cobrar um novo projeto; neste momento o presidente
pede por questão de ordem e pede que o vereador conclua sua fala passando a
palavra.
Com a palavra o Pastor Valdeci falou sobre o direito de todas as classes
defenderem seus direitos; disse que o executivo deveria fazer uma análise sobre o
assunto e enviar à Casa de Leis para que os vereadores tomassem melhor
conhecimento e com tempo para analisar; falou sobre a importância e legitimidade do
ato dos servidores públicos se organizarem a defenderem seus direito; sugeriu que
quando projetos como esse chagarem a Casa pudessem ter tempo para debater e
entender os dois lados e para que a votassem se de com cuidado e transparência;
disse no momento ser a favor do projeto e votar sim, pois entende que desse modo
dará condições de outras classes também reivindicarem seus direitos; terminou
agradecendo.
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O vereador Edson “baianinho” inicia sua fala fazendo referência às palavras do
vereador Miguel; afirmou não ser demagogo e nem falso moralista; disse ser a favor
dos servidores e é favorável ao projeto em questão, pois o vê como um início para
mudança nas demais categorias; salientou que já é tempo de resolver a situação dos
servidores públicos e que isso deve se dar de forma democrática; falou que se deve
dar condições num primeiro momento para que os 60 funcionários sejam beneficiados;
salientou que os vereadores estão discutindo o que possa ser melhor para todos; falou
que luta pela igualdade social; disse que todos devem respeitar todos os vereadores
pelo cargo que possuem assim como os vereadores respeitam todos os moradores da
cidade; falou que acredita em nenhum momento estar desrespeitando o servidor
público com essa discussão; terminou seu discurso reafirmando sua voto a favor.
Dando sequência o presidente coloca em votação o projeto; o projeto está em
votação; salientou que se o presidente permanecer sentado é porque o mesmo
desempata a votação; o presidente pediu que os vereadores favoráveis ao projeto
enviado pelo executivo municipal permaneçam sentados e os contrários que se
levantem; foram 7 vereadores contra 6 vereadores votando pela não aprovação do
projeto.
Dando sequência o presidente faz a retirada do processo 001/2013;
continuando fez a leitura do processo 004/2013, o qual foi pedido a retirada; nesse
momento o vereador Miguel pede a palavra para dar explicações do motivo da retirada
do processo sobre a instituição do Diário Oficial como meio de comunicação; o
presidente interrompeu pedindo clareza falou que nem todos tem acesso ao diário
eletrônico e falou em ter clareza na nomeação de funcionários neste município, por
isso a retirada para analise; deu continuidade lendo o processo 005/2013, colocou o
processo em primeira discussão; o vereador Miguel com a palavra parabeniza a
presidência da Casa dizendo ser bom e legítimo o processo em questão; o vereador
Josimar também parabeniza a presidência, diz fazer das palavras do vereador Miguel
as suas e disse ainda ser um instrumento válido para esta casa de leis a parceria com
a ACAMPAR; o presidente dá continuidade explanando sobre a parceira com a
ACAMPAR e portanto as benesses que trará para esta Casa de Leis; o vereador
Valmir “Rock” atualizou a palavra para parabenizar a presidência e disse acreditar que
essa parceria trará também transparência para esta Casa de Leis; com a palavra o
vereador Edson “baianinho’ faz uso das palavras dos vereadores Josimar e Valmir
“rock” e salienta a questão da transparência na casa principalmente na questão de
cursos externos e seus respectivos gastos que antes pareciam não ter um controle e
transparência; falou que muitas vezes um funcionário do município não é bem pago,
pois o dinheiro é usado indevidamente; finalizou sua fala estendendo um abraço ao
presente ex-vereador “Nanico”.
Com a palavra o presidente; o projeto está em votação; o presidente pede que
os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem; o
processo 005/2013 foi aprovado em primeira discussão.
O 1º secretário retoma a leitura do processo; lê o processo 007/2013; neste
momento o vereador Edson “baianinho” falou ser autor do projeto e pediu a retirada do
processo por este ser inconstitucional e ser de matéria de competência do executivo;
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finalizou pedindo o arquivamento. Sem mais nada a tratar o senhor presidente encerra
a Ordem do Dia.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS:
O senhor presidente pede aos vereadores que façam o uso da tribuna por 2
minutos. Dando início à tribuna o senhor vereador José Machado iniciou dando boa
noite a todos; agradeceu á presença dos amigos; comentou sobre a falta do prefeito
da sessão, tanto quando a falta do sindicato que em sua opinião deveria estar
presente para defender os servidores; salientou a importância da presença do
sindicato e dos demais sempre para aprovar projetos que beneficiem a classe;
terminou agradecendo a presença e desejou boa noite a todos.
Com a palavra o senhor vereador Pastor Valdeci iniciou sua fala na tribuna
parabenizando a presidência pela propositura do convênio com a ACAMPAR; falou
sobre a vivencia no dia-a-dia com a lei de responsabilidade fiscal; salientou a
importância de estar atento a essa lei para que os vereadores façam de forma clara e
objetiva os seus papeis; sugeriu ao Sr. Presidente que seja organizado uma comissão
que fosse falar com Órgão responsável, até foi feito um ofício solicitando a
possibilidade da colocação de três passarelas para o Município, perto da entrada do
Guarituba, Jardim Primavera, Jardim Bela vista e a instalação de quatro rotatórias.
Justificou que esta comissão seja feita para que fossem e trouxessem uma resposta
para a comunidade, argumentou que todos os dias acontecem acidente, ocorrem
prejuízos para o Município e que nós temos Deputados e temos que ir à busca desses
recursos, para que isso aconteça. Concluiu dizendo: “foi feito semana passada um
ofício ao prefeito, em anexo estava o projeto de lei que institui ou que permiti a
parceria ou convênio deste Município com Curitiba para que traga o Armazém da
família, então dentro do projeto esta tudo bem especificado e que possamos estar
trabalhando junto isso”.
O vereador Ernani Winter começou desejando uma boa noite a todos os presentes e
agradece a presidência por ceder esta casa de leis para amanhã às vinte horas
(27/02), para que possamos realizar o Congresso Técnico da Sétima Copa Winter de
Futsal, que vai beneficiar mais de 700 alunos atletas do Município de Piraquara e
continua seu discurso fazendo o convite a todos os moradores de Piraquara, que
possam estar presentes nesse Congresso Técnico, também avisou aos vereadores e
a comunidade presente que dia quatro de março (segunda-feira) estará iniciando uma
escolinha de futebol no bairro São Cristóvão, mais conhecido como “campo do aras”, a
escolinha vai funcionar três vezes por semana e vai beneficiar mais de 100 crianças
daquela comunidade e informa que não terá um centavo de dinheiro do município,
continuou o discurso agradecendo à Deus por durante sua vida ter feito grandes
amigos, são esses amigos que vão bancar esse projeto, tanto o Projeto da Copa
Winter de futsal, quanto o projeto da escolinha que vai ser feito no “campo do aras”,
comentou que ficou feliz essa semana pois recebeu uma ligação do chefe do núcleo
Sr. Sérgio Ferraz, aonde ele, Professor Josimar, Professor Gilmar e Erondi estiveram
fazendo uma visita aquele estabelecimento, Núcleo de educação área norte em
relação à escola Planta Deodoro, pois o prédio hoje existe e o chefe do Núcleo
orientou que faltava apenas uma assinatura, essa assinatura foi realizada durante
algumas semanas, só falta a proprietária fazer as adequações necessárias e o
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município terá uma economia de 30.000 reais no mês em transporte escolar,
totalizando 300.000 reais anual; encerrou desejando uma boa noite à todos.
O vereador Edson baianinho começou cumprimentando o presidente e à
comunidade presente; comentou que quando ele disse que devemos lutar pela
igualdade social, indica que a iniciativa do projeto de levar a farmácia central para o
Guarituba, nada mais nada menos que 45 mil pessoas que vão se beneficiar disto, não
são os vereadores, não são os cabos eleitorais do Edson Baianinho, é isso que é lutar
pela igualdade social; continuou seu discurso dizendo que precisamos nessa casa de
leis unirmos e fazer aquilo que o Pastor Valdeci falou que é preciso pensar nessas
pessoas que sofrem todos os dias, é preciso olhar para os menos beneficiados desta
cidade, aonde e quando toda história de Piraquara que até hoje não aconteceu,
passaram inúmeros vereadores nesta casa de leis, justificou que não esta criticando
nenhum, mas não cumpriram os deveres que deveriam ser cumpridos; comentou que
pode até ser “vaiado nessa casa de leis”, mas ninguém vai tirar a sua dignidade de
cidadão Piraquarense, podem falar o que quiser desse vereador, pois ele não é
vereador que chega nesta casa de leis pedindo favores á alguém, mas sim batendo na
porta da casa de cada morador desse Município para pedir voto, então terá que honrar
não só os mil e trinta e seis votos dessa cidade, mas sim, mais de cem mil cidadãos;
continuou dizendo que muita gente talvez não conheça que é esse vereador, mas vão
passar a conhecer, pois ele não está aqui de favor; encerrou com um muito obrigado.
O vereador Valmir Soares “Rock” voltou a insistir ao Sr. presidente para que
possa ser instituída uma “CPI” para que possam apurar alguns dados ilícitos que este
vereador entende que ocorreu; continuou seu discurso dizendo que a Vila militar
juntamente com a Vila Vicente Macedo estão em uma situação deplorável, neste início
de semana o secretário de obras, assim como sua equipe começaram um trabalho
muito digno e maravilhoso naquela comunidade da Vila Militar; relatou também que o
Sr. presidente juntamente com ele assinou o requerimento não só para Vila Militar,
mas como também para Vila Vicente Macedo, porém o prefeito lá esteve juntamente
com umas autoridades e ele e o presidente não estiveram presentes, sendo
representantes daquela comunidade, o Sr. Presidente fez 516 votos e ele 565 votos
naquela comunidade onde reside à 29 anos; comentou que se sentiu um pouco
entristecido, pois o Poder Executivo poderia ter feito uma gentileza de convidar á ele e
ao Sr. Presidente para que acompanhassem esse trabalho e para que pudessem
entender a partir da Vila militar para onde ele irá, ele quer acreditar que seja a Vila
Vicente Macedo, relatou que todos os requerimentos serão assinados em conjunto
com o Sr. Presidente, falou que a Vila Vicente Macedo merece todo respeito, assim
como os demais bairros dessa cidade e ainda que tiveram a visita de um ilustre
vereador que em um determinado momento estava fazendo o serviço correto, que é
fiscalizar a dispensação de material naquele momento e reivindicar que esse mesmo
material, que esse mesmo parque de máquinas fosse deslocado até a sua região, mas
porém tem que acabar primeiro aquela obra; falou que gostaria da compreensão dos
nobres vereadores, pois parece-lhe que a prioridade é onde está pior, hoje a Vila
militar e a Vila Vicente Macedo com toda certeza, são os dois piores bairros em termos
de mobilidade; encerrou agradecendo ao Sr. Presidente e desejando que Deus ilumine
à todos.
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O vereador Adriano Rodrigo Cordeiro começou seu discurso desejando uma
boa noite a todos, parabenizou o Sr. Presidente da casa pela iniciativa do projeto junto
com “ACAMPAR”, também falou ao vereador Edson Baianinho, dar os parabéns por
sua iniciativa, embora não seja legal partir aqui dessa casa de leis, mas ele reconhece
que é uma atitude bonita, atitude de um vereador que é responsável e que se
preocupa com as pessoas que moram nessa cidade; aproveitou para fazer um pedido
ao senhor Secretário de Obras que este tenha uma olhar criterioso em relação à zona
rural; comentou sobra a situação no bairro Laranjeiras onde o transporte escolar
particular não quer prestar o serviço devido a situação precária das ruas; falou sobre
seu posicionamento em relação à votação do processo enviado pelo executivo
municipal, deixou claro que não é contra nenhum funcionário público e que é a favor
do quadro geral de servidores; disse que espera o quanto antes a discussão em
relação ao quadro geral dos servidores e terminou desejando um boa noite.
Com a palavro o senhor vereador Maicon começou seus discurso
cumprimentando a todos e fazendo uma explicação sobre seu voto; disse ser a favor
do quadro geral de servidores e que deve existir um processo de igualdade na cidade;
disse estar impressionado com o fato de um sindicato brigar por uma gratificação
salaria e não por um PIS salarial, e por esse motivo desse ser contrário ao projeto
enviado pelo executivo municipal; disse que estará e está cumprindo seu papel de
vereador com sinceridade, seriedade, transparência e honestidade; comentou sobre a
cidade não ter uma estrutura para se encaminhar projetos e por isso foi contrário;
parabenizou o senhor presidente pelo projeto lançado pela Casa e finalizou seu
discurso.
Dando continuidade o senhor vereador Miguel faz uso da tribuna dizendo que
se deve respeitar o opinião dos outros; parabenizou o vereador Maicon por se
posicionar a favor do quadro geral e por pensar em todos; falou que os nobres
vereadores no momento de seus votos devem pensar em todos; comentou sobre a
situação do meio rural já mencionada pelo vereador Adriano fazendo referência ao
presente senhor Secretário de Obras; falou da necessidade de desentupimento da
rede de esgoto e da urgência de um planejamento em todos os bairros do município;
disse que o projeto de lei de autoria do senhor vereador Edson Baianinho deve ser
mandado como projeto de proposição ao executivo municipal; finalizou seu discurso
parabenizando a todos os funcionários presentes na Casa dizendo que a união dos
funcionários fará a diferença;
O senhor vereador Sidnei Mamede deu início parabenizando o senhor
presidente pelos projetos apresentados e retirados de pauta; disse ser a favor da
revisão do estatuto dos servidores e também a grade salarial de cada; parabenizou o
vereador Edson Baianinho pela sua iniciativa; disse que colocaria em discussão sobre
os remédios que as crianças especiais o município tanto necessitam e comentou que
esteve na APAE acompanhando alguns casos; parabenizou a senhora Elza e sua
equipe sobre o trabalho realizado no cemitério; se referiu à senhora Marlene em
relação ao respeito que ter por ela e todas as mulheres e comentou sobre o trabalho
desenvolvido por ela com os escoteiros e sua dedicação pra ensinar a essas crianças
o melhor; e finalizou parabenizando novamente a senhora Marlene pelos seus atos o
quis disse que “muitos homens não são capazes de fazer”.
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Nesse momento o senhor presidente passa a presidência para o senhor vereador
Erondi, e toma a palavra na tribuna; o vereador Gilmar agradece a todos e pede a
compreensão do presente Secretário de Obras em relação à votação da noite; ainda
se referindo ao senhor Secretário de Obras disse que os vereadores são solidários
aos servidores da secretaria de obras, mas numa discussão muito mais ampla;
relembrou que o senhor Prefeito que é a 20 anos servidor do município, e que também
foi vereador e em nenhum momento trouxe essa questão em discussão; nesse
momento o senhor vereador diz “que o passado não me perturbe, que o presente não
me preocupe e que o futuro não me roube a paz, quero fechar os meus olhos a todas
a malícias, cerrar o meu ouvido a toda calúnia, guardar tudo o que há de bom nessa
cidade”, continuou dizendo que espera ter provado a toda cidade que esta Casa de
Leis é heterogênea e que tem opinião, diz querer não ser punido por falta de obras na
região em que foi eleito e se caso contrário ira denunciar as injustiças dando como
exemplo seu ato se “segurar” a resolução que tratava do salário dos vereadores; falou
que com a chagada do GAECO dos documentos será aberta uma CPI interna, junto
com a prestação de contas dos ex-prefeitos; parabenizou o governo do estado pela
assinatura do contrato da escola da Planta Teodoro e diz ter certeza que o colégio
estadual do Guarituba já está em vias de fato, para tender a demanda do município
que gira em torno de 4.500 alunos; finalizou agradecendo e desejando boa noite.
Com a palavra o vereador Josimar parabenizou a presidência e cada vereador
desta Casa que independente de seus votos, a discussão se deu pelo processo
democrático, falou que depois desse debate e discussão todos torcemos para agora
sim o executivo municipal envie um projeto que abranja o quadro geral dos servidores;
disse ter certeza que então os vereadores estão votando no quadro geral; pede para
os vereadores sejam razoáveis, pois o senhor prefeito está em seu cargo a 50 dias e
que devem dar um crédito a esse executivo; falou que agora todos estarão cobrando
do executivo municipal a vinda do projeto do quadro geral; para finalizar seus discurso
falou sobre dar um basta na morte e do mal tratamento dado aos piraquarenses no
hospital público do município; terminou desejando uma boa noite a todos e
agradecendo.
Terminada as Explicações Pessoais e não havendo mais nada a tratar, o
senhor presidente declarou encerrada a sessão convocando a próxima sessão para a
próxima terça-feira no horário regimental.
Para constar, lavrei _______________________________ (Leonardo Belão
Slompo) a presente ata.

