CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 3ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, sessão 7ª legislativa da 16ª legislatura,
realizada aos cinco dias do mês de março do corrente ano de 2013, as dezenove e trinta horas,
com presença da mesa executiva sob presidência do vereador Gilmar Luis Cordeiro, o vicepresidente vereador 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, Edson Manoel dos Santos “baianinho”, Ernani Winter, José Eugênio Huller,
José Machado, Maicon Figueiredo Faria, Miguel Marçalo Brudeck Scrobot, Sidnei Cesar
Mamede e Valmir Soares “rock”.
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,
convocada na forma do Regimento Interno.
Convidou o vereador Pastor Valdeci para fazer a leitura de uma passagem bíblica, que assim o
fez.
O senhor presidente faloque a ata da sessão anterior está publicada no diário da Câmara para
conhecimento dos vereadores. A ata entrou em discussão, a ata está em votação. A ata da
sessão anterior foi aprovada.
PEQUENO EXPEDIENTE:
O senhor presidente convidou à Mesa, seu amigo e defensor dos professores, o Professor
Galdino.
O 1º secretário Professor Josimar Froes fez a leitura dos requerimentos, ofícios, pedidos de
informação e correspondências recebidas pela Mesa que terão encaminhamento regimental.
GRANDE EXPEDIENTE:
O senhor presidente pede a permissão dos senhores vereadores para que possa passar a
palavra ao presente vereador de Curitiba, Professor Galdino, para que este esclareça o projeto
“ficha limpa” que será apresentado. O presidente passa a palavra ao convidado que tem 5
minutos de fala.
O senhor vereador Professor Galdino, começou desejando boa noite ao Presidente, aos
vereadores, e comentou sobre o significado do nome do município, “toca dos peixes”. Disse
estar presente para apoiar o projeto de lei da “ficha limpa” vereador Professor Gilmar.
Baseado em seu projeto da fixa limpa em Curitiba, disse que esse projeto é importante a
moralização da política do município. Disse querer espalhar o projeto da ficha limpa para todo
o estado do Paraná e do país. Comentou sobre a legalidade do projeto, pois disse estarem
alegam inconstitucionalidade e necessidade de contratação. Falou que isso está errado, que o
projeto é legal, e que o seu projeto do mesmo assunto foi aprovado pelos vereadores e o
executivo de Curitiba. Disse que a proposta do projeto é para estabelecer condições para
ingressos comissionados que são de livre nomeação e exoneração, e disse que isso a legislação
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não veda. Comentou que ajudou a levar esse projeto em nível nacional, que recolheu
assinaturas inclusive na cidade São Paulo. Disse que o poder legislativo pode e deve criar tais
condições, dentro do princípio da moralidade para todos que ingressarem no legislativo e no
executivo. Disse esperar ajudar a emplacar o projeto na cidade; falou sobre o compromisso
dos vereadores com a população, a qual cobra e é exigente. Parabenizou os vereadores; disse
estar contente com a Casa e de estar representando Curitiba e vindo dar sua contribuição para
Piraquara. Desejou boa sorte e agradeceu a todos.
O senhor presidente agradeceu ao Professor Galdino e comentou que este foi um dos
vereadores mais votados na história de Curitiba e que tem um bom papel na câmara de
Curitiba. E agradeceu a sua assessoria ao projeto.
Inscritos vereadores a se pronunciar no grande expediente os quais: Gilmar Cordeiro, Erondi
Lopes, Pastor Valdeci, Miguel Scrobot, Edson dos Santos, e Professor Josimar. Ficaram
acordados 8 minutos para cada vereador. O presidente passou a presidência para o vice,
Erondi Lopes.
O vereador Gilmar iniciou o grande expediente desejando boa noite a todos os presentes, com
ênfase no Professor Gaudino; comentou sobre o projeto da ficha limpa nesta Casa de Leis;
falou que independentemente de alegaram inconstitucionalidade e justo a aprovação desse
projeto. Falou que a CCJ deu um parecer parcialmente contrário dizendo que o projeto deveria
ser de autoria do executivo, porém ressaltou que na assembleia legislativa do Paraná os
deputados Nei Leprevost, André Bueno, Stephan Junior, Marcelo Rangel e Cesar Silvestre
apresentaram o projeto ficha limpa que foi aprovado e implantado. O presidente disse que há
prerrogativa necessária para aprovar o projeto e que o projeto pode ser aprovado e que nada
pode ferir isso. Disse que se o executivo entender que não deva ser aprovado o projeto, que
entre com um mandado de segurança. Comentou que todos os cargos comissionados da
Câmara tiveram de apresentar comprovação que nada consta em processos em transito
julgado. Falou que essa Casa de Leis é isenta de ficha suja, e como dever moral a Casa deve
aprovar o projeto, em consideração ao passado recente. Pediu consciência aos vereadores em
aprovar o projeto, e que irá implantar juntamente com o executivo a fim de moralizar as
contratações de cargos comissionados. Citou o doutrinador Hans Kelsen, o qual descreve a
sociedade como uma pirâmide que acima dela está a constituição; disse então que desse
modo a constituição está sim acima do Regimento Interno. Pediu sabedoria para que possam
aprovar o projeto de lei. Continuou falando os processos que serão apresentados na presente
sessão, sobre a subvenção social do município chago na sexta-feira às 16h50min; pediu ao
legislativo um pedido de informação, e que na próxima sessão o Dr. Denílson compareça para
esclarecimentos. Comentou sobre o fato de que documentos recebidos pela Casa chegarem
tardiamente, e chagar as entidades dessa cidade a informação que esses documentos
chegaram com datas anteriores. Disse não entender se é com finalidade de por em
contradição a Câmara dos Vereadores, que esses fatos estão ocorrendo. Continuou falando
sobre o plano de carreira do magistério ao piso nacional, disse votar a favor. Comentou que a
Presidente Dilma essa proposta, uma reivindicação e agora se consegui conquistar isso. Disse
que fez questionamento no gabinete do prefeito de o porquê não pedir ao MEC o
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complemento, não o fez porque tem capacidade financeira para efetuar o pagamento. Sugeriu
sessão extraordinária na sexta-feira e aprovação do projeto na terça feira. Comentou sobre a
dificuldade que é estar uma sala de aula, e falou se dirigindo aos professores que em nenhum
momento serão contra a eles e reforçou que seu foto é favorável ao projeto. Comentou sobre
o recebimento do MP de um ofício informando que esta cidade não apresentou os relatórios
sobre os repasses da vigilância sanitária, que não fez cadastro do sistema de saúde nacional e
que se essa situação não se resolver, o repasse de verbas da saúde será bloqueado. Com isso,
falou que temos ingerência em setores da prefeitura e seus cargos comissionados, e finalizou
reforçando então a importância da “ficha limpa”.
O vereador Erondi Lopes começou deus discurso desejando boa noite a todos os presentes;
disse votar a favor do projeto da “ficha limpa”; falou que os moradores da cidade estão
esperando que essa cidade seja transparente; falou que como professor é com honra que está
votando a questão do plano salarial nacional; comentou do quão difícil é sem professor e falou
da jornada de trabalho que muitas vezes ultrapassa às 40 horas semanais; falou sobre a
reponsabilidade de um professor de ensinar e o quanto é desgastante o dia-a-dia; disse da
horam de fazer parte do partido PT; comentou sobre as reivindicações dos professores de
melhores condições de trabalho e salário adequado, salas de aulas lotadas, visto que tal
situação inviabiliza o aprendizado adequado dos alunos; falou sobre a democratização do
acesso as escolas, porém de qualidade duvidosa; disse que deve se democratizar também a
qualidade da educação. Reafirmou que os professores terão o seu voto a favor do projeto,
disse que isso é um direito da classe da educação; falou que cabe aos professores mudar o
país, pois é na mão deles que passam as crianças que farão o futuro do país; disse não ter
duvida que cada professor dá o seu máximo em sala de aula. Finalizou sua fala agradecendo.
O vereador Pastor Valdeci iniciou cumprimentando a todos os presentes; disse que é
indiscutível a questão do reajusto dos educadores; disse que jamais alguém votaria contra;
disse saber e reconhecer as dificuldades em sala de aula; falou que os professores
desempenham sua função com o coração, e que esse trabalho é árduo, mas também é nobre e
por isso precisa ser valorizado; falou que é um direito constitucional. Falou que seu voto é
favorável ao projeto, pois está dentro da lei e é merecido. Parabenizou o senhor Presidente
pelo projeto “ficha limpa”, disse que veio em boa hora e é preciso passar a política a limpo;
comentou que os jovens vereadores da Casa precisam olhar a caminha dos vereadores, pois
são o futuro da cidade; disse que o seu foto será favorável; disse que o plenário é soberano em
sua decisão. Parabenizou a professora e direto Loireci por tê-lo recebido, e discutiram sobre o
projeto que institui a semana do legislador, que vem a suprir a questão do vereador mirim;
disse que a direto entendeu que é viável, e que isso dará condições para os alunos
participarem e conhecerem o que é o legislativo e como funciona esta Casa de Leis e para que
participem de uma sessão; disse que essa é uma forma de chegar a casa do cidadão e mostrar
o trabalho dos vereadores, que deve ser de conhecimento. Comentou que ao observar a
cidade, o Executivo mal iniciou suas atividades; falou da necessidade de um planejamento
emergência, por conta do estado das ruas da cidade; comentou sobre a procura das pessoas
pelos vereadores cobrando seus direito; falou que o executivo precisa desempenhar suas
funções para os vereadores possam atender a comunidade. Disse ainda sobre o dia
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internacional da mulher e aproveitou para parabenizá-las. Nesse momento o Presidente pede
o aparte para comentar da sessão extraordinária que ocorrerá é em decorrência da questão
das mulheres. Pastor Valdeci continuou dizendo que dia 7 de março é o dia municipal da
mulher. Reiterou seus parabéns às mulheres falando da importância dela para o município e
finalizou sua fala agradecendo.
O vereador Miguel Scrobot fez uso da tribuna cumprimentou a todos, em especial o presente
professor Galdino, parabenizando-o pela lei da “ficha limpa”; parabenizou também o
Presidente por este ter colocado esse projeto para apreciação no plenário; disse que não em o
porquê a comissão de constituição e justa tentar barrar o projeto, se este já vem sendo
aplicado em outros municípios; disse que na Casa de Leis há uma diferença tamanha que a
comunidade anda não tem o devido conhecimento; disse que os cidadãos piraquarenses
sabem da situação precária da cidade e disse não ser precoce cobrar do Prefeito, pois afirmou
que há cargos comissionados que ainda não estão trabalhando; comentou que esteve com
merendeiras e zeladoras da área da educação, e que estas estavam indignadas com o possível
salário mínimo do estado e com outras coisas que vem ocorrendo no município, e disse que os
vereadores irão averiguar isso; disse que os servidores da área da educação estão presentes na
sessão pedindo aumento que vem pelo salário do piso nacional; comentou que todos os
setores do município então defasados; disse que os educadores tem um privilégio que vem da
ordem nacional; falou que a demanda no setor educacional é muito grande, e que Piraquara
não teve planejamento para suportar essa demanda, e não somente na área da educação
como também na área da saúde. Falou da questão da dengue e pediu um relatório sobre isso
na cidade. Falou que a população e vereadores, num corpo único, deve cobrar o executivo
àquilo que ele pode e deve fazer, e que esteve deve reivindicar o governo do estado e federal;
deu os parabéns a presidência e vereadores que estão trabalhando; disse que foi cobrado do
Prefeito que sejam mandos embora contratos que não interessam o município que
superfatura a folha e impedem aumento no salário dos servidores. Nesse momento o
Presidente pede o parte e pergunta ao vereador se tem noção do valor do contrato com a
ENGELUZ na cidade. O vereador Miguel responde informando o valor e continuou dizendo os
serviços podem ser feitos com um valor bem reduzido; disse não entender o motivo de
contratos tão aditivados e finalizou sua fala.
O vereador Edson dos Santos iniciou cumprimentando a todos, agradeceu a Deus a
oportunidade de estar na Casa, disse admirar o Professor Galdino; falou da atitude de coragem
e respeito do vereador de Curitiba para com o povo; disse não ter a mesma qualificação dos
professores, mas que teve educação e que foi um professor que lhe deu; disse que não votaria
contra o projeto que fala sobre o salário dos professores; disse ser favorável aos educadores
da cidade; falou sobre a questão abordada pelo vereador Miguel, em relação aos contratos
caros com empresas; disse ter certeza que o prefeito tomará providências e encerrará o
contrato com essa empresa; disse que o novo governo da cidade não pode tocar os projetos
como o anterior; disse estar aqui o salário dos professores, dos “calças sujas”, dos motoristas
de qualquer setor, disse que devemos defender a todos da cidade, pois disse saber o que é
limpar valetas na cidade; falou de sua trajetória para chegar ao posto de vereador; falou que a
cidade vai tomar um rumo e que começa desta Casa de Leis; disse que os vereadores devem
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ser dignos e precisam pregar aquilo que vivem; disse que a Casa não funcionará como um
balcão de negócios; disse que espera que os vereadores votem no projeto “ficha limpa” pois os
vereadores são limpos, disse dever honrar e respeitar os seus eleitores; finalizou sua fala
agradecendo a todos.
O vereador Professor Josimar começou dizendo ser sim favorável ao aumento dos salários dos
professores do piso nacional; disse ser pouco, pois merece ser mais; falou que a Casa vem
referendar esse projeto que vem do governo federal; se dirigiu ao professor Galdino falando
sobre a honra de sua presença, e de suas conquistas e campanha de maneira barata e
eficiente, fazendo referencia a sua bicicleta sonorizada; falou sobre o projeto da “ficha limpa”,
que foi aprovada na Câmara de Curitiba e Assembleia legislativa do Paraná, e disse que esta
Casa de Leis está no rumo certo e espera que os vereadores votem a favor do projeto; disse
que um funcionário comissionado que tenha sua ficha limpa, é o mínimo a se apresentar a
sociedade; parabenizou a Casa ela postura de exigir documentação de antecedentes criminais
para que não surjam dúvidas em relação a integridade. Referiu-se ao processo da Dr. Fábia,
promotora de justiça do município onde ela pede informações sobre a aplicação do dinheiro
público, na inscrição da vigilância sanitária, onde a secretaria deixou de se inscrever e então de
receber recursos; falou que com isso alguém saiu prejudicado; falou que cabe a secretária de
saúde dar explicações do motivo da não inscrição para que os cidadãos tenham conhecimento.
Nesse momento o Presidente disse que irá convocar a secretária de saúde para prestar
esclarecimento com relação a essa denúncia do MP. O Professor Josimar terminou
agradecendo.
O senhor Presidente encerra o grande expediente e pergunta aos vereadores se nado opõe,
para que a representante do sindicato dos professores profira uma palavra em defesa dos
colegas do setor do magistério. Sem nenhuma oposição, a representante Silvia Cordeiro tem a
palavra por cinco minutos.
A representante do sindicato dos professores começou desejando a todos, agradeceu ao
presidente pelo espaço concedido; disse que esse é um momento muito importante;
comentou que o aumento é pouco, pois a classe merece mais, disse não ser fácil o trabalho,
disse que isso é questão de luta; comentou que a muito tempo os funcionários da área da
educação tem o salário defasado, carecendo que condições de trabalho e que esses
funcionários desde 98 com o plano de carreira vem avançando; disse que devem estar
envolvido também em prol dos agentes operacionais do setor da educação; comentou que
esteve em reunião com esses agente operacionais e prefeito para esclarecimentos; disse que a
associação dos professores na entidade sindical funciona sempre com esclarecimentos; devido
a algumas distorções, disse ser importante esclarecer também para a população que o
sindicato dos trabalhadores em educação não é a favor de todos e que os direitos devem se
estender a todos; frisou que há uma luta, falou que comentou os alguns vereadores sobre os
mecanismos de como funciona a associação, disse que é tudo transparente e construído
coletivamente em prol de todos; falou que é uma causa coletiva e que se deve olhar por todos.
Afirmou estar feliz com o apoio dos vereadores sobre o projeto do piso salarial, disse estar

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

contente com o executivo no que tange ao plano de carreira dos servidores da educação; falou
que o sindicato são todos em prol de um bem comum. Finalizou agradecendo a todos.
Neste momento o senhor Presidente retorna a palavra ao Professor Gaudino que fará uma
saudação aos vereadores, e por motivos de compromisso anterior se retirará da plenária.
O vereador Professor Gaudino saudou a todos os presentes, os professores, os vereadores,
agradeceu e elogiou a recepção e finalizou agradecendo.
O Presidente fala ao Professor Gaudino, pedindo que volte a essa Casa, e como deputado, pois
disse que a cidade de Piraquara é carente de deputados.
Nesse momento passou-se à Ordem do Dia. O presidente solicitou ao 1º secretário que se
fizesse a chamada dos vereadores, todos estavam presentes. O senhor Presidente aproveitou e
sugeriu a sessão extraordinária para quinta-feira para prestar homenagens às mulheres
conforme lei municipal. Foi lida o projeto que dispõe sobre essa lei.
O presidente solicitou que o 1º secretário fizesse a leitura das publicações. Após a leitura do
processo 006/2013 o senhor presidente pediu ao vice-presidente que este fizesse a entrega
dos documentos da prestação de contas da gestão municipal de 1999 aos membros da
comissão de finanças e ao presidente da CCJ; pediu que o vereador Mamede acompanhasse o
vice-presidente; ressaltou que é um momento histórico e que colocara a limpo a prestação de
contas dos ex-prefeitos desta cidade.
Dando continuidade o primeiro secretário terminou a leitura das publicações. Nesse momento
passou-se a leitura dos processos em discussão na ordem do dia. O senhor 1º secretário fez a
leitura do processo 001/2013; O projeto está em discussão; O projeto está em votação; O
senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários
que se levantem; O projeto foi aprovado em segunda discussão. O senhor 1º secretário fez a
leitura do processo 005/2013; O projeto está em discussão; O projeto está em votação; O
senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários
que se levantem; O projeto foi aprovado em segunda discussão. O senhor 1º secretário fez a
leitura do processo 008/2013; O projeto está em discussão; O projeto está em votação; O
senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários
que se levantem; O projeto foi aprovado em primeira discussão. O senhor 1º secretário fez a
leitura do processo 009/2013; O projeto está em discussão; nesse momento o presidente faz
uma ressalva dizendo que este projeto está relacionado ao concurso público desta Casa de Leis,
disse ser necessário fazer a abertura de crédito adicional suplementar para UFPR, que será a
gestora do certame; disse que essa verba não será repassada antes do concurso, explicou que
é só uma verba suplementar caso não tenha mais de 1400 inscritos; comentou que o concurso
se dará a partir de abril, a fim de esta Casa ter um corpo técnico qualificado. Dando
continuidade; O projeto está em votação; O senhor presidente pede que os vereadores
favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem; O projeto foi aprovado em
primeira discussão.
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Terminada a ordem do dia passamos as explicações pessoais, foram acordados 5 minutos cara
cada, com a palavra o vereador:
Valmir Soares “rock” começou cumprimentando os vereadores, educadores, ex-vice-prefeita e
ex-vereadora Indiamara, a senhora Silvia do sindicato, ex-vereador Edson, ao Seu Gico e
Giovane membros do Democratas Piraquarense, sua esposa e família piraquarense; falou dos
professores chamando-os de heróis educadores; falou que a aprovação da questão salaria já
deveria ter ocorrido e ressaltou a gratidão que tem por esses servidores da área da educação;
falou a respeito do plano de carreira do quadro geral, disse que o projeto que veio para
votação não deveria tratar de gratificação e sim de salário real na folha de pagamento;
comentou que ao ir para cidade de Curitiba ficou preso cerca de uma hora no transito da nossa
cidade; comentou que com a reforma que está sendo feita na rodovia, está inviável transitar
por esta; sugeriu que esta Casa de Leis de alguma maneira reivindique ao governo o estado
para que se tome providencias; comentou que deve se evitar que mais mortes ocorram na
rodovia; fez referência à questão abordada sobre as gestões anteriores do município, disse ser
notória a representação de vários partido na Casa e várias divergências políticas, e disse que se
deve votar as contas sim dos ex-prefeitos; pediu aos nobres vereadores que não fiquem
batendo em determinado período ou nome; falou que a partir do momento que os atuais
vereadores apresentarem resultados melhores, poderão fazer as críticas necessárias; falou que
apesar de serem recém chegados e empossados, devem ter tranquilidade para dar condução a
Casa. Terminou sua fala agradecendo e desejando boa noite.
O vereador Pastor Valdeci iniciou sua fala falando sobre os vereadores montarem uma
comissão para cobrar dos deputados, que cada vereador tem o seu eleito, apoio para o
município de Piraquara; comentou que enviou ofício pedindo com urgência, rotatórias e
passarelas na rodovia; falou sobre da questão burocrática, mas também da questão partidária
e política; ressaltou sobre as mortes que ocorrer na rodovia, dizendo que se trata de um caso
de vida ou morte. Finalizou dizendo estar ao lado do vereador Rock nessa questão e desejou
boa noite a todos.
O vereador Ernani Winter iniciou sua fala dando boa noite a todos, em especial aos
funcionários da secretaria de educação e seus familiares presentes; comentou que fez uma
visita a secretaria de turismo do estado do Paraná para tratar de assuntos de interesse de
Piraquara; disse que recebeu a informação que no ano de 2012 mais de vinte milhões de reais
foram devolvidos ao governo federal por falta de projetos apresentados por parte das
prefeituras municipais; desse que irá repassar à secretaria municipal de turismo todas as
informações que recebeu, para que possam fomentar o turismo neste município; comentou
sobre o congresso técnico da 7ª copa Winter de futsal, falou que teve recorde de inscrições
totalizando 45 times; comentou sobre a presenta na inauguração do campeonato do exjogador do Coritiba Vavá, que deu o pontapé inicial do jogo. Terminou agradecendo e
desejando boa noite a todos.
O vereador Professor Gilmar fez seu uso da palavra agradecendo a todos os vereadores por
terem aprovado em primeira discussão o projeto da “ficha limpa”, disse que a cidade só tem a
ganhar com esse projeto; agradeceu também a filiação a ACAMPAR; comentou que o tribunal
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de contas convidou todas as câmeras de vereadores e prefeitos para que participem do
congresso em Paranaguá; disse que convidou todos os vereadores para que se desloquem até
Paranaguá; disse que todos aceitaram a participar dessa reunião com o tribunal de contas, do
dia 12 deste mês; agradeceu a compreensão dos vereadores da necessidade de receberem um
conhecimento através desse congresso. Deixou a mensagem aos educadores que lamenta que
seja apenas 7% de aumento, disse que poderia ser mais, mas já é um avanço; se referiu ao
sindicado, relatando que a mensagem da prefeitura chegou à sexta-feira, assim como todas
que chegaram tardiamente e reafirmou que pedirá explicações ao Dr. Denílson; disse esperar
que as coisas tenham andamento; agradeceu ao Prefeito Marquinho pelas obras realizadas na
Vila Militar, onde os moradores dizem estar satisfeitos, e disse estar feliz com o começo dessas
atividade pelo executivo municipal; comentou sobre a prestação de contas se referindo ao
vereador Rock, dizendo que nenhum momento os vereadores querem afrontar alguém partido;
disse que constantemente está sendo cobrado sobre essa prestação de contas; disse que cabe
as comissões analisarem e fazerem seus pareces encima do parecer enviado pelo tribunal de
contas; disse que dessa maneira estarão colocando a limpo algo que está parado a muito
tempo nesta Casa de Leis. Terminou agradecendo a todos e desejando boa noite a todos.
O vereador Miguel Scrobot cumprimentou a todos; parabenizou o Presidente pelo projeto de
filiação a ACAMPAR, disse que tem um custo baixo para a Casa; parabenizou também pelo
concurso público que será realizado na Casa e executado pela UFPR; comentou que o atual
prefeito já foi vereador da casa e que agora como prefeito tem o poder de dar rumo a cidade;
disse fazer cobranças, pois este é o seu papel; comentou que os salários pagos para os
membros desta casa é a população que paga; comentou sobre o veículo oficial de informações,
que em sua opinião poderia ser qualquer jornal para ser de mais fácil acesso à população;
disse que uma pequena parcela da população tem conhecimento das contratações feitas pelo
poder executivo; falou que todos os servidores, de qualquer pasta, precisa do aumento salarial
que está defasado; falou que a independência do poder legislativo fará com que o Prefeito
aplique essa aumento; disse que junto com a comissão de finanças e orçamentos fará pedidos
de informação para o prefeitura para tomar conhecimento efetivo das contratações feitas pelo
executivo municipal; comentou que o vereador Baianinho teve muitos votos no recente
porque pediu votos, falou de quando os partidos chamam os candidatos quando estão no
poder, disse que nunca vez isso pois respeita cada candidato e sua respectiva quantidade de
votos obtidos;, independentemente da sigla de cada candidato. Parabenizou os funcionários
da área de educação, e finalizou agradecendo.
O Vereador José Machado iniciou agradecendo a presença de todos; parabenizou aos
funcionários da educação presentes por cuidarem de nossos filhos; parabenizou a propositura
do projeto da “ficha limpa” e disse ser muito importante para a cidade, falou sobre a sessão no
dia municipal da mulher. Finalizou sua palavra desejando boa noite a todos.
O vereador Edson Baianinho agradeceu ao amigo Edson, ao irmão que foi candidato a
vereador pelo município de pinhais, e seus outros dois irmãos também presentes; agradeceu a
seus amigos presente e aos vereadores e ex-vereadores presentes na sessão; fez referência ao
Gico e sua família; falou sobre a ex-vereadora Indiamara, e falou que os partidos deveriam ter
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mais mulheres participando; disse que não quer criticar, mas sim relembrar esse povo de como
a cidade vem caminhando; disse ainda ser cedo para fazer a diferença na cidade, mas que
durante o tempo que passarão na Casa, farão a diferença; falou do povo que deve ser
respeitado na cidade, os professores, merendeiros, motoristas e todos que está em defesa
deste povo que tem honra e dignidade; agradeceu a presença de seu amigo João, da gazeta de
pinhais, ressaltou que este senhor sempre escreveu no jornal sobre esta Casa de Leis, sempre
aquilo que foi falado, nunca desrespeitou a Casa; finalizou sua fala agradecendo.
O Presidente ressaltou que o Jornal de Pinhais vem fazendo suas matérias de forma ilesa sem
prejudicar a moral da Casa, e deixou claro que nenhum vereador ajuda financeiramente este
jornal.
Dando continuidade, o vereador Josimar ressaltou a luta dos educadores desta cidade que
levam conhecimento as crianças da cidade e parabenizou-os; falou que acredita que seja
preocupação da Casa e da população a questão do transito; comentou sobre os constantes
acidentes que ocorrem no trânsito; disse que podem, sem impedimento partidário, rompendo
a barreira políticos, e juntos, todas as forças políticas, exigir do Governo do estado uma
agilidade e compromisso com relação ao Município de Piraquara, onde a questão transito é
um caos; frisou a importância e a liberdade de acesso que a presidência da Casa tem junto ao
governo do estado; disse ter certeza que os vereadores irão abraçar e brigar por esta causa;
comentou que neste país muitas fezes o política funciona na base da pressão e quando um
cidadão reivindica um direito, eles está certo; sugeriu que usem a criatividade para pressionar
os políticos e garantir seus direitos junto ao governo de estado. Finalizou agradecendo.
O senhor Presidente falou que estará convidando os vereadores a participar de uma sessão
com o senhor Governador Beto Richa nos próximos dias.
O vereador Eugênio fez uso da tribuna dando boa noite a todos; comentou que protocolou
requerimentos a respeito da ALL; sugeriu ao Presidente que convoque a ALL para dar
explicações a respeito de enchentes nos bairros Araçatuba e Bela Vista; comentou também
sobre os constantes acidentes na rodovia Leopoldo Jacomel; questionou quando o governo do
nosso estado cumprirá o prometido em relação a tal rodovia; comentou sobre o parecer
contrário de sua comissão de constituição e justiça para o projeto “ficha limpa”, pediu para
que o relator da comissão Professor Josimar lesse o parecer, para que todos tenham o
conhecimento que esta comissão realiza seu trabalho do ponto de vista técnico; disse não ser
contra o tal projeto; se referiu ao que diz o Regimento Interno, e disse seguir o tal regimento.
Nesse momento o vereador Josimar faz uma breve leitura para conhecimento por falta de tem
hábil.
O vereador ver o uso da tribuna lembrando-se da votação importante de presente sessão,
referente aos professores; comentou que os avanços sociais conquistados no país foram
através de luta; disse ser importante se ter um piso mínimo no país; fez referência ao pensador
Immanuel Kant que em seu livro de pedagogia diz que educar é uma arte diz que educar e
governar são duas tarefas difíceis de um governo; parabenizou os professores e pediu as
bênçãos de Deus.
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Terminada as explicações pessoas e não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerra a sessão, convocando outra para a próxima quinta-feira em horário
extraordinário.
Para constar, lavrei __________________________________________________ (Leonardo
Belão Slompo) a presente ata.

