CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 13ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 3ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia vinte e sete de outubro 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 vereador Miguel
Scrobot, 1º secretario vereador Maicon Figueiredo Faria e a presença dos
demais vereadores: Adriano Cordeiro, Edson Manoel “Baianinho”, Ernani
Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luís Cordeiro, José Eugenio Huller, José
Machado, Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares “Rock”. Verificada a
existência de quórum regimental com a presença de doze vereadores membros
da casa, o Sr. Presidente invoca as benções de Deus, declarou aberta a
sessão, convocada na forma do regimento interno. Após informou que a sessão
será transmitida ao vivo pela internet, e convidou o vereador “Baianinho” para
fazer a leitura da passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente
agradecendo a presença de todos, e convida o vereador José Eugenio Huller
como 2º secretario e fala que a ata da sessão anterior está publicada no Diário
da Câmara e no site para conhecimento dos vereadores. A ata está em
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem a ata está aprovada.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
1º secretario vereador Maicon Figueiredo Farias para fazer a leitura das
publicações, ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências
recebidos pela mesa das quais terão encaminhamento regimental. E convida o
ex vereador Irone para fazer parte da mesa. Lido os requerimentos: O Sr.
Presidente agradece a presença dos demais, e comunica a entrega de
honrarias de moções de aplauso do gabinete do vereador José Eugenio Huller
as servidoras da casa e funcionarias do vereador: Roberta Marques Botassari e
Erica Viviane Rodrigues Claro.
E ao passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador Eugenio
Huller: Boa noite Sr. Presidente, vereadores, comunidade presente, nosso
presidente do PHS não podemos esquecer dele. Não tinha uma data e um
horário que não pudéssemos chegar e dar um título de horaria para essas
duas, porque temos uma consideração muito grande, duas pessoas que
dominam o gabinete, deixam a gente solto para trabalhar nos bairros, tem
competência, merecem o respeito, carinho que temos pelas duas profissionais,
temos só a desejar que Deus abençoe, de muita saúde, e permaneça desta
forma, acredito que o gabinete sempre estará em boas mãos que atendem toda
a comunidade, toda pessoa que chega ali, isso que o povo precisa e todas as
pessoas que passam pelo gabinete sempre falam para mim ‘parabéns pelas
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suas assessoras, são pessoas de respeito, profissionais e isso deixa a gente
muito feliz’ por isso a gente traz essa horaria para elas, com muito respeito e
carinho. Fiquei triste ontem de a Sanepar não ter respeito pelos vereadores, de
marcar horário e depois chegar 20 para as 10 e não atender a gente, nessa
parte eu fiquei triste, não valorizaram os vereadores, ontem, chegaram a
marcar outra reunião para a frente, eu, o vereador Zé Machado, o Rock,
Ernani, saímos sem eles nem atender, fiquei muito chateado por eles não ter
respeito com os vereadores daqui, A gente se deslocou até lá, e eles não
tiveram respeito, seria isso, obrigado
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite vereadores, presentes, ontem,
gostaria de justificar minha ausência na reunião da Sanepar, processo
consultivo das escolas foram aberto no período desta semana, e ontem haveria
uma reunião importante e eu não poderia me ausentar em virtude dessa
situação toda, em relação ao que aconteceu na Sanepar, a demora do
atendimento, também acho que foi um desrespeito, haja vista que foi convidada
a casa como um todo e uma vez que 11 vereadores se deslocaram até o local,
poderia ser feito uma agenda correta no sentido de atender, até mesmo porque
todos os vereadores tem seus afazeres dentro da casa de leis, também acho
que vai ter uma reunião amanhã lá mesmo, nessa eu estarei presente as 16:00
horas, estaremos levando uma reivindicação em conjunto, acho justo, temos
que cobrar mais investimentos em Piraquara, na minha região e na do Rock
fomos agraciados, na Vila Militar caminhei a tarde toda nas ruas e vi a
satisfação no rosto das pessoas pelos 5.600m de rede de esgoto que estão
sendo colocados, tínhamos umas esquinas em que o esgoto estava sendo
despejado a céu aberto, as pessoas puxavam o vaso sanitário, apertavam a
descarga e o esgoto ia direto para a rua, eles não venciam mais fazer a
limpeza das fossas, haja vista que a Vila Militar é extremamente sem insalubre,
e acaba encarecendo muito a vida daquelas pessoas que moram lá, porque na
sua grande maioria são pessoas humildes, embora tenhamos agora boas
construções sendo retificadas no local. Temos que nos unir no sentido de
conquistar uma proposta coerente da Sanepar para Piraquara e que venha
atender a cidade como um todo, dentro de todos os seus bairros, até mesmo
pela importância nosso no fornecimento de agua para a capital do estado do
Paraná, obrigado.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, é mais um dia de comedia, ontem estivemos perdendo
meio dia, junto com 9 vereadores, uma pouca vergonha o que a Sanepar fez
com a gente ontem, amanhã eu convido todos os vereadores a participar para
que venham respeitar um pouco Piraquara, estamos desde 2009 sem a
renovação do contrato e estão levando, como diz o seu Ironi, ‘nós para loque’,
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hoje estivemos junto com o presidente, Eugenio e o Vonei que vergonha que
esta nossa barragem no Santa Helena, não tenho nada contra o verde, mas
aquele que está dentro da agua, então o Vonei falou que hoje mesmo eles iam
pegar uma análise daquela agua para saber o que jogaram dentro da
barragem, falei pro vereador Miguel que estão criando cabrito lá dentro e de
fato estão, a população da Padre Agostinho do Bela Vista, está no assistindo e
sendo prejudicada pela Sanepar, a prefeitura está nos colocando a manilha a
partir de amanhã e quero que a Sanepar coloque mudando a servidão que está
dentro da quadra 59, lote 5, tire pela rua, onde a prefeitura vai abrir, fazendo o
mesmo trabalho, sendo que pode fazer em parceria, a Sanepar com a
prefeitura, então queremos ver amanhã, onde estão abrindo e colocando as
manilhas para salvar nós daquela situação, estamos enfrentando cada chuva,
esgoto, agua pluvial dentro das casas, perdendo seus imóveis, a dona Elenir é
uma servidora da prefeitura, enfermeira e está querendo nos processar, com
razão, para que a prefeitura pague o que a agua estragou dentro da casa dela,
aquela agua passa por dentro do meu terreno e entra dentro da casa da
mulher, vamos fazer o que com uma situação desta ai, esperamos que de
amanhã em diante venha a ser resolvido com a prefeitura e a Sanepar naquela
região na Padre Agostinho e dentro do Jardim Bela Vista, a população vem
sofrendo lá, muito obrigado.
Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, todos os internautas, Deus abençoe cada
um de vocês, quero agradecer a Deus por ter me concedido essa oportunidade
de estar aqui nesse lugar, onde ele me colocou e eu creio que meu tempo aqui
nesse legislativo está se esgotando, sinceramente, creio que o propósito de
Deus na minha vida, de eu chegar aqui, foi muito grande, creio que Deus tem
algo maior para minha vida, e o tempo dele na minha vida politicamente como
legislativo está se esgotando. Eu não vou falar sobre a Sanepar agora, mas
depois eu falo porque o tempo é curto, ontem os vereadores que ficaram na
reunião deram o recado para o presidente da Sanepar, ele entendeu e ouviu,
eu disse para ele que essa reunião de amanhã não pode ser repetido o que ele
fez ontem, foi avisado, ontem estávamos discutindo com todos os vereadores,
o futuro de Piraquara, a qual é uma concessão de 30 anos que pode ser
assinada e talvez eu não vou estar por aqui e nem os nobres vereadores, mas
os nossos filhos e netos vão estar, quero justificar para alguns internautas que
dizem que esses vereadores não fazem nada, mas estamos discutindo um
futuro para daqui 30 anos, eles não sabiam disso, porque alguns não sabem
nem o que falam, então imagine enxergar o que fazemos? Mas eu quero pedir
permissão ao nobre vereador Eugenio, um repórter, calca curta, ele criticou o
vereador do PHS, que o vereador não tinha coragem de dizer o nome dele
nesta tribuna, pois eu quero dizer, esse vereador vai falar o nome dele nesta
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tribuna, mas vou me resguardar, para falar nas explicações pessoais, quero
citar o nome deste cidadão e ler um recado para ele, seria isso.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, internautas, imprensa representada pelo Sr.
João Aloisio presidente da gazeta metropolitana. Em relação a reunião que
tivemos na Sanepar, eu me dirigi até lá, porem compromissos não me
permitiram permanecer, tendo em vista a demora no atendimento, com todos
esses imprevistos, ainda quero elogiar o Sr. Vonei e Sra. Luciana,
representantes da estatal, estiveram nesta casa a dias anteriores para
encaminhar essa reunião, acredito que nos avançaremos, porque essa casa
nunca foi tão bem representada como neste momento, nove vereadores
deixaram seus afazeres na cidade e foram até a capital para ser recepcionado
pelo Sr. Mounir Chaowiche, acredito que com certeza a assessoria do nobre
presidente, estará mais atenta em cuidar dos horários, porque a capital está a
20km daqui, o transito está caótico e merecíamos uma atenção de forma mais
responsável em relação ao horário. Sr. Presidente, ônibus, transporte coletivo
da cidade de Piraquara, Planta Deodoro, Vila Macedo, Roça Nova e Santa
Monica, são os bairros mais prejudicados pela empresa, pela COMEC, pela
URBS e sei lá mais quem, temos algumas linhas urbanas na nossa cidade que
demanda apenas da concessão interna da nossa prefeitura, e a Planta
Deodoro está perdendo o circular, aquele que leva os moradores,
trabalhadores que vão ate a capital ou os demais municípios da região
metropolitana e devolvem a noite para suas casas, cidadão chega 23hrs no
terminal e não tem mais ônibus para retornar para casa, Roça Nova ficou sem
o seu ônibus, Jardim Santa Monica aos sábados, domingos e feriados será
atendido pela Vila Macedo, que já perdeu ônibus durante seu itinerário normal,
a sua linha já foi reduzida e agora novamente prejudicada, claro que o Jardim
Santa Monica é uma comunidade maravilhosa, bacana passar por dentro do
bairro, porém, o ônibus sai lotado da Vila Vicente Macedo e ai causa transtorno
para todas as pessoas, tudo socado, não sei de quem é a responsabilidade,
mas essa casa tem que tomar uma atitude urgente em relação a isso, solicitar
ao executivo que nos informe de quem é essa responsabilidade e trazer uma
resposta para nossa população, muito obrigado, continuo nas explicações
pessoais.
Com a palavra vereador Mamede: Sr. Presidente, eu passo a palavra.
Com a palavra vereador Adriano: Boa noite Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, vou iniciar minha fala lembrando a todos que amanhã a
partir das 08:00 horas, a concentração na casa da memória, na caminhada de
todos contra o câncer de mama, esta caminhada ocorre todos os anos, é
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amanhã, vão sair as 08:00 horas e chegada a prefeitura com previsão as
09:30, sabemos que o câncer de mama é o que mais mata mulheres do
mundo, sabemos da sua importância, a prevenção e combate deve ser feita
todos os meses e não só em setembro, claro que em setembro há uma
evidencia maior desta campanha. Gostaria de entrar um pouco na questão da
Sanepar que continua desrespeitando não só está casa de leis mas todos os
munícipes piraquarenses, quando todos os seus representantes eleitos pelo
voto, se fazem presentes na reunião que foi agendada, e não foram recebidos,
não foram os vereadores que eles deixaram de receber e sim os legítimos
representantes do povo piraquarenses, espero que amanhã isso não ocorra
novamente, tendo em vista que vamos lá pedir o que é de direito da nossa
cidade, onde se retira muito e da pouco em troca, espero que não tenhamos
essa infelicidade de novamente não sermos recebidos, isso levou quase 3 anos
para que esse momento chegasse e mesmo assim não foi concluído ontem,
mas espero que isso seja corrigido. Amanhã dia 28, é dia do servidor público,
quero estender meu abraço a todos os servidores públicos piraquarenses e do
estado do Paraná, sabemos que muitos dedicam sua vida pelo município e
pelo estado, vou usar uma pessoa que sempre serve de exemplo, a Ana,
servidora, guerreira, lutadora em prol da educação piraquarenses e
paranaense, através de você, quero estender um abraço aos demais
funcionários públicos da nossa cidade. Quero fazer um comentário em relação
a academia da Vila Franca, muito bem feita, uma das academias que ficaram
mais organizadas, vão sair mais academias mas esta ficou muito bem feita,
temos ainda a questão do esgoto da Vila Franca, esperamos que nos próximos
dias ou próximas negociações com a Sanepar, ela venha a cumprir com a sua
obrigação com a Vila Franca, Vila Rosa, Suburbana, Macedo, Laranjeiras,
enfim, com todas as áreas do município que ainda não são comtempladas com
a rede de esgoto, obrigado, continuo nas explicações pessoais.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, temos a presença do suplente de vereador Barbosa Bombeiro, e os
pré-candidatos, Trovão e Edson do Nascimento que provavelmente vão
disputar a próxima eleição. Eu vou dizer que a briga da Sanepar não é
pequena e sim gigantesca financeiramente, da qual o município vem sendo
prejudicado quando está servindo a região metropolitana em agua, não tem a
contrapartida que merecia, fico envergonhado, porque vamos no ministério
público e tudo, corremos atrás, e nada está adiantando, o cumulo da vergonha,
escolas que preservam as nascentes do Iguaçu, 116 nascentes, mas as
escolas não tem esgoto tratado, Zé Machado falou dos cabritos, me perdoe,
pode encher a barragem com dois mil cabritos e não vai fazer a diferença, é
esgoto, em uma barragem com o complexo prisional assolando a barragem o
Irai, cemitério do Jardim Paulista, Quatro Barras, Borda do Campo, quando
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chove, vira um inferno a nossa barragem, as penitenciarias é sem cogitação,
nem quero falar em público, quase 100% do povo do Laranjeiras, não tem
saneamento, uma parte desagua em cima do Piraquara 2 e a Sanepar não está
nem ai, no centro de Piraquara, atrás do Banco do Brasil, rua Nossa Senhora
de Fatima não tem esgoto, desse na pernambucanas, esgoto é jogado ali no
lado, acho que está na hora de uma conversa diferente com a Sanepar, os
vereadores deviam manter a palavra com o povo, se não fizerem nada
adiantado para mostrar que vão dar o ponta pé e arrumar um pouco do
saneamento de Piraquara, nós deveríamos votar contra, e vou ser bem sincero,
concessão por 30 anos é muito, não cumpriram o 100% lá atrás, está
destroçado, quem vem aqui e fala que está tudo certo, é um grande mentiroso,
como eu digo, no dia do rio todo mundo quer fazer bonitinho, mas vai ver os
rios a lixarada que está jogada, computador, pneu velho, tinha que fazer um
trabalho com a secretaria de educação através das crianças, conscientizando
os pequenos, só através deles, isso pode mudar algum dia, vai atrás da
garagem da prefeitura e olha o riozinho como está, não precisa ir longe, vai na
rua Lírio Jacomel, no centro de Piraquara, termino nas explicações pessoais.
O Sr. Presidente passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario vereador
Maicon Figueiredo Faria para fazer a chamada dos vereadores: Que assim o
fez. Todos presentes com a ausência justificada do vereador pastor Valdeci por
motivo da saúde na família.
O Sr. Presidente registra a presença do Sr. Misael, Paulina Machado, irmã do
vereador José Machado, Alice e a todos os presentes. Vereador Mamede pede
por se ausentar.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
090/2015: que assim o fez, Processo 090/2015 projeto de lei 078/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a concessão de
subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2015 e dá
outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas competentes,
discussão global maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente: coloca o
projeto está em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem. Aprovado em 1ª discussão o
projeto de lei 078/2015. Autoriza a concessão de subvenções, auxílios
financeiros e contribuições para o exercício de 2015 e dá outras
providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
130/2015: que assim o fez, Processo 130/2015 projeto de decreto legislativo
003/2015, iniciativa da mesa executiva, que dispõe sobre: Referenda o
convenio Nº. 3337/2015 firmado entre o município de Piraquára através da
6

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ
secretária municipal de assistência social e o serviço nacional de
aprendizagem comercial SENAC e dá outras providencias. Parecer favorável
das comissões técnicas competentes, discussão global votação simbólica
maioria simples 1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o Projeto em discussão,
projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem.
O projeto de decreto legislativo 003/2015, aprovado em 1ª discussão
iniciativa da mesa executiva, que dispõe sobre: Referenda o convenio Nº.
3337/2015 firmado entre o município de Piraquára através da secretária
municipal de assistência social e o serviço nacional de aprendizagem
comercial SENAC e dá outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
131/2015: que assim o fez, Processo 131/2015 projeto de resolução
009/2015, iniciativa da mesa executiva, que dispõe sobre: Abre credito
adicional suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação
simbólica maioria simples 1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o Projeto em
discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. O projeto aprovado em 1ª discussão projeto de resolução
009/2015, que dispõe sobre: Abre credito adicional suplementar no valor
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo 124/2015: que
assim o fez, Processo 124/2015 iniciativa do executivo municipal que dispõe
sobre: A instituição da semana da leitura nas escolas municipais do município de
Piraquára e dá outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes. O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do veto; que
assim o fez. O veto esta em discussão: o veto está em votação, os vereadores
apanham as cédulas e votam secretamente e em ordem de chamada. O veto é
mantido com a votação de 9 a favor e 2 contra, sendo mais 2 ausentes.

Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Dispondo de cinco
minutos. Com a palavra o vereador Rock: Sr. Presidente, CMEI Tia Ângela na
Vila Vicente Macedo, a muitos anos nos estamos pleiteando a construção desta
unidade educacional, nos primeiros anos da vida escolar de uma criança, a
entrada pra uma educação acadêmica, passa pelo CMEI, Centro Municipal de
Educação Infantil, infelizmente a muito tempo está assediado em uma casa que
era pra ser transitório, de forma paliativa, até que se construísse um novo
CMEI de porte 2, que segundo informações já estava liberado lá no passado
em 2013 ou 2012, o terreno é na quadra L da Vila Macedo, foi apresentado ao
ministério da educação, tudo conforme o protocolo necessita, e nem sinal
disso, então eu solicito que o executivo nos informe como esta esse
andamento, é desumano com aquelas professoras, cantineiras, que tem que
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viver subindo escadas que são muito baixas, acabam ferindo a cabeça na parte
superior da escadaria, então, pedir que a secretaria de educação do nosso
município, o executivo, se empenhasse ao extremo para que esta obra se
conclua, pagamos um absurdo de aluguel em uma casa adaptada para receber
nossos filhos e netos, precisamos ter uma ação mais efetiva em Brasília,
através dos nossos deputados federais ou até dos senadores, que a gente vá
até o ministério, precisamos da liberação da construção do CMEI Tia Ângela,
um CMEI de extrema importância para aquela comunidade que já vai para mais
de 60 anos, é uma comunidade que hoje conta com quase 10.000 habitantes e
ainda estamos com um CMEI alugado, uma casa, precisamos que o executivo
tenha um olhar carinhoso neste sentido. Professor Gilmar falou grandemente
sobre a Vila Militar, quero parabeniza-lo por toda a luta, aquele povoado
necessita de muitas interferências do poder público, uma delas está
acontecendo através da Sanepar, estatal mista que viemos sempre batemos, e
temos que fazer isso porque ela deve devolver a Piraquara o que Piraquara
merece, devolver ao povo paranaense, porque é daqui que sai a agua que
abastece Curitiba e região metropolitana, e vai desaguar lá nas Cataratas do
Iguaçu, vereador Erondi está matando a sede como todo cidadão paranaense
faz, mas temos que tomar agua pura, então assim, Vila Militar está recebendo
100% de esgoto, que em 2005 tenho isso documentado quando está
trabalhando no gabinete do ex-vice prefeito Ademir Jess, já tínhamos
solicitação em relação aquela área, graças ao bom Deus e a gestão
maravilhosa do Mounir Chaowiche, aquela comunidade está recebendo este
serviço, e mais uma notícia agradável para Vila Militar, nos próximos dias
aquela comunidade recebera a primeira academia ao ar livre daquela região,
porque também estamos aguardando a da Vila Macedo, conversamos com o
secretário de infraestrutura e me informou que em um breve momento estará
fazendo interferência para instalar na Vila Macedo não só a academia ao ar
livre, mas a pista de caminha no entorno do campo José Alves Ferreira, a pista
de skate, e outras, a ligação da rua Cuiabá com a rua Salvador, que vai
beneficiar 300 famílias, então, é muito importante que essas ações vão para os
bairros, a Vila Macedo necessita com urgência de patrolamento e
compactação, em frente ao CMEI Tia Ângela e na rua Natal as pedras estão
soltas, então necessitamos urgentemente que o secretario de infraestrutura
tome as medidas para amenizar a situação, tendo em vista que não teremos
obras grandiosas de pavimento no bairro, seria importante que a máquina
desse uma geral, Av. Brasília já está recebendo sua revitalização, será uma
obra magnifica, fica aqui nosso desabafo em relação ao CMEI, nosso executivo
se empenhe um pouco mais nesse quesito e construa naquela comunidade. Sr.
Presidente gostaria de agradecer pela oportunidade e pedir a Deus que
continue nos iluminando e protegendo sempre, boa noite.
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Com a palavra vereador Edson Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores
e comunidade presente, quero agradecer a presença do meu querido
presidente do PHS, o chara Edson do Nascimento, Barbosa Bombeiro,
Cleomar e meu amigo Joao da gazeta metropolitana, enfim, quero agradecer a
presença de todos aqui nesta noite, eu quero homenagear todas as mulheres
desta cidade e do mundo inteiro, quero dar os parabéns ao Zé Machado, o qual
o cidadão honorário dessa cidade não se encontra hoje, meu amigo Fontoura e
sua esposa Bela, mas pelo jeito, o Zé trouxe mais um irmã dele aqui, a Bela
não está presente, mas tem mais uma Bela ali, quero deixar homenagem
especialmente a minha esposa Priscila e também a primeira dama deste
município Ana Mazon, essa mulher é invejável, a família dela indiferente,
homens, mulheres ou crianças, a família dela tem meu voto de respeito, não é
por menos que nosso excelentíssimo prefeito escolheu a família Mazon para
ter uma esposa maravilhosa. Quando eu disse no início sobre o cidadão,
aquele, posso dizer assim, um repórter de calça curta, vou citar o nome dele,
vou dizer a ele, que estou falando o nome dele hoje, e quero deixar uma
palavra para ele, para que nunca mais eu venha mencionar o nome dele aqui
em Piraquara, a partir de hoje esse vereador vai estar proibido de falar no
nome desse Daniel Pinheiro, a qual o cidadão que eu quero deixar um texto a
ele, com todo respeito eu estou dizendo, não tenho medo, gostaria que a
câmara gravasse aqui e focasse cara deste vereador para dizer que eu não
tenho medo de dizer seu nome Daniel Pinheiro, diz aqui a palavra em
Eclesiastes, capitulo 13, versículo primeiro, ‘tudo tem seu tempo determinado,
a um tempo para todo proposito debaixo do céu, a tempo de nascer e tempo de
morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de
matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de
chorar e tempo de rir, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedra e
tempo de juntar pedra, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de
buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de
rasgar e tempo de concertar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e
tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz’ esse é o versículo que
preciso deixar a esse cidadão Daniel Pinheiro, a qual, se ninguém teve
coragem de dizer o nome dele, eu quero dizer, esse cidadão precisa de Jesus
Cristo na vida dele, é esse o recado que quero deixar a ele, e esse vereador a
partir de hoje, se cala diante das atitudes deste cidadão Daniel Pinheiro, quero
dizer que essa casa de leis precisa ser respeitada, Deus fala, que nenhuma
autoridade foi constituída na face da terra, se não vir de Deus, e ai daquele que
se levanta contra qualquer autoridade deste município, gostaria de pedir
respeito para o nosso excelentíssimo prefeito da cidade e também sobre
vossas excelências, todos os vereadores desta casa de leis, que merecem
respeito, digo mais, não pretendo voltar a essa tribuna a partir de 2016 como
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vereador, mas gostaria carecidamente de pedir o voto, que cada um desses
vereadores que permaneça nessa casa de leis, porque merece respeito, até
hoje nenhum vereador devolveu R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos
mil reais) para a prefeitura, e essa casa de leis fez isso nessa gestão, quero
pedir que Deus abençoe cada um de vocês, e aquele que se levantar contra
cada uma das autoridades desse município, vai pagar o preço, seria isso, que
Deus abençoe a todos.
Com a palavra vereador Zé Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, então vereador Baianinho, esse cidadão não respeita
nem a mãe dele, imagine respeitar nos vereadores e o prefeito, não respeito o
pai e a mãe, jamais vai ligar para esses vereadores, parabéns a você pelo
discurso. Voltando ao assunto da Sanepar, o vereador Rock estava falando
agora pouco da briga que tivemos com a Vila Franca, tivemos o projeto em
2013 para ter concluído o saneamento e até hoje ocupa do contrato, estamos
com nossos amigos da Vila Franca sofrendo, parabéns a nossa gente da Vila
Militar que hoje estão sendo contemplados com saneamento básico, temos
vários amigos na Vila Franca e temos vários requerimentos pedindo melhorias
de rua, anti-pó, e assim mesmo o saneamento básico nós temos pedido,
parabéns aquela gente da Vila Militar, no Santiago nós temos brigado um
monte, porque não temos o saneamento básico onde aquelas entidades Rosa
de Saron, Shalon, está feito um queijo suíço naquele terreno, não tem mais
onde fazer fossa e eles vem nos cobrando porque a Sanepar tem que dar uma
explicação para aquele povo, fazendo o saneamento básico, o Laranjeiras,
onde o Miguel tem discutido, temos uma porção de amigos nossos reclamando,
fiz o requerimento e entreguei de casa em casa, pedindo o saneamento básico
e se Deus quiser, com a briga que vamos ter amanhã, espero que os 13
vereadores se façam presentes, vamos brigar pelo que é de direito do
município de Piraquara, a Sanepar que venha a ter mais respeito com a
população do município de Piraquara. Então, Sr. Presidente falou que tem
gente em Registro, em São Paulo nos assistindo, parabéns a eles e a gente
manda um abraço a todos, não só em São Paulo, mas em Santa Catarina e
todo estado do Paraná que nos assiste, temos amigos que nos acompanha
pela internet, os servidores públicos que tem o seu dia amanhã, abraço a cada
um dos servidores, em especial o meu compadre, Gilmar Jess, teve uma
cirurgia, ele tem sofrido a 15 dias, foi internado umas 3 ou 4 vezes, ontem ele
fez a cirurgia da coluna, acredito que ele está nos assistindo em casa, e eu
como compadre, estou mandando um abraço e um beijo no coração, que ele
se recupere logo e volte aos seus trabalhos, ele trabalha na manutenção e veio
a fazer uma cirurgia na coluna porque se machucou erguendo um botijão de
gás, sofreu uma barbaridade sendo internado em 3 hospitais, mas acredito que
em uns 10 dias ele vai estar no trecho de volta, junto com a gente. E falando,
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esquecemos do projeto do vereador Miguel, nós pedimos, tem um monte de
gente que conheceu os animais que vieram ao município de Piraquara, os
cavalos, o juiz dessa casa que levante, se estiver no ministério público, nós
queremos que de um parecer, porque não fique no esquecimento quando a
turma fala, faz o projeto, vai ali, e cai no esquecimento, mas precisamos saber
onde esses animais estão, temos documentação onde o vereador Miguel nos
apresentou o registro desses cavalos, e nós queremos que o juiz dessa casa
de um parecer não a mim, mas a população de Piraquara, seria isso, que Deus
abençoe a cada um que está aqui e que ele acompanhe cada um de vocês até
suas casas.
Com a palavra vereador Gilmar: Lamento o veto da semana da leitura, faz
parte, política é política, o chão de escola se constrói com leitura, educação,
incentivo, chão de escola se constrói, olho a olho nos alunos, fazendo a leitura
do projeto político pedagógico, fazendo a leitura de uma proposta curricular, o
chão de escola se constrói conhecendo o tecido social de um bairro, se
constrói sabendo das necessidades dos professores e todos aqueles que
fazem da educação o seu alicerce, a educação de um pais, a projeção de um
pais só se fundamenta quando sua educação é solida, é clara, ela tem como
base os princípios construídos na juventude, os jovens devem aprender a
construir o seu pensamento e toda conjectura social através dos mestres que
levam a eles a sabedoria, ensinam a eles o caminho da sabedoria, os países
que se envolveram na segunda guerra mundial, Japão, Alemanha, as cidades
de Hiroshima e Nagasaki foram destruídas, arrasadas com bombas atômicas,
só conseguiram sair das amarguras sociais do mundo, das injustiças com muita
educação, integral, educação solida, voltada aos jovens, com respeito, no
Japão, o professor é mais reverenciado que o próprio imperador da cidade,
saindo do Japão, vamos a Alemanha que foi arrasada na segunda guerra
mundial, peguem a foto de Berlim após a segunda guerra, destroçada,
ergueram com educação, base solida, com muita leitura, dedicação, e hoje é
um dos países mais pujantes do mundo, não deixo de falar aqui, talvez mais
forte economicamente do que o próprio Estados Unidos, Alemanha dita regras,
Japão dita regras, porque investiram na educação, mas agora vamos para
América, Cuba, não existe analfabetismo, a saúde de Cuba é uma das mais
desenvolvidas do mundo, graças ao incentivo que se leva a educação a
aqueles jovens, sei que o nosso pais caminha em passos lentos, rasteja igual
lesma na educação, e falo com propriedade porque sou diretor a 10 anos e sei
das dificuldades que tenho para manter uma escola funcionando com R$
2.335,00 (dois mil oitocentos e trinta e cinco reais) e 800 alunos, do qual tenho
que comprar lâmpadas, papel higiênico, caneta, tinta de toner, papel sulfite,
vassouras, detergentes e tudo que tem dentro da escola, as verbas federais
não chegam no tempo correto, estamos no momento de crise, temos que
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avaliar os políticos, na sua totalidade, avaliar o que acontece na educação do
pais, não adianta termos esgoto, saneamento, ônibus funcionando, não adianta
ter nada se a sociedade não tiver educação, se nossos jovens não tiverem uma
projeção de vida profissional, a possibilidade de vislumbrar após o ensino
médio, um bom curso técnico, uma boa faculdade, próximo de sua residência,
boas empresas acolhendo ele como estagiário ou como futuro empregado, só
vamos poder desenvolver um pais quando a educação for realmente a
prioridade deste pais, obrigado, boa noite.
Com a palavra vereador Eugenio Huller: Sr. Presidente, vereadores, quero
registrar a presença do Joao Vitor, Paulo, meu amigo Joao Elísio. Essa moção
que colocamos a respeito dos funcionários, é um respeito pelo desempenho
dos funcionários desta casa, vamos pegar por exemplo a Cibele, o tanto que
ela desempenha a função dela, está de parabéns pelo trabalho, é o braço
direito da câmara municipal, então temos que ver o quanto cada um deles
desempenha sua função, com grandeza, dedicação, amor a profissão que eles
exercem, por isso passamos essa moção a eles, e não deixando a parte da
pastoral da criança porque é um serviço voluntario, realmente as pastorais
estão tirando as crianças da rua, serviço brilhante, estamos acompanhando, eu
acompanhei cinco ou seis comunidades, sempre estou ajudando e a gente tem
um carinho por essas guerreiras que estão fazendo esse trabalho. Sr.
Presidente, Sanepar, acho que amanhã as 16:00hrs a gente está batendo de
frente, vamos ver o que acontece, primeira reunião de muitas que vão
acontecer, não vai ser tudo discutido e resolvido nesta primeira, temos muita
conversa e vamos gastar muita saliva para resolver isso, se for meia boca
vamos votar contra e não vai ficar do jeito que eles pensam, Pinhais nem tem
agua, R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para assinar o contrato, e nós
que temos 3 barragens, como fica? Será que não vale mais ou menos R$
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)? Não é possível, lá é esse valor só
porque passa a tubulação que vai para Curitiba, mas nós temos a matéria
prima aqui, vamos ter que pensar muito para valorizar o que temos, agora
chegou a hora e essa hora é daqui pra frente, vamos chegar junto, acredito na
capacidade de cada vereador, mas vamos nos 13 lá para mostrar nossa forca e
que essa casa de leis tem competência, é isso que realmente a gente vai fazer,
mais uma vez quero dar os parabéns a Erica, a Roberta que com esse
gabinete eu fico tão tranquilo e feliz pelo comando das duas, são profissionais,
eu sou durão, briguento, chegou atrasado eu estou brigando mesmo, isso é
defeito da peça mas isso a gente cobra, não quero que chegue atrasado para
ninguém ficar falando, olha as funcionários do gabinete tal, estão chegando
atrasadas, então eu cobro isso, mas tem muita capacidade de sobra, parabéns
também ao Josimar, parabéns pela sua mulher, grande profissional, então seria
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isso, quero dar um abraço ao meu neto Joao Vitor, muito obrigado, boa noite a
todos.
Com a palavra vereador Maicon: Quero pedir a presidência da casa, porque
terei que me retirar, tenho um compromisso pessoal.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente, temos que fazer a primeira ida a Sanepar, o primeiro pedido, e
também temos que deixar claro que o contrato de concessão são os
vereadores que votam mas quem vai fazer o plano de saneamento é a
prefeitura e o plano tem que ser de acordo com os vereadores e com o que a
comunidade espera, passando as primeiras reuniões que nós teremos lá,
teríamos que fazer uma audiência pública e também como o Rock falou e acho
que está na hora também, essa desgraça de empresa de ônibus de Piraquara,
como uma prefeitura deixa um transporte nas vias municipais e a empresa não
dá amparo para o povo? Só dizem de prejuízo, pagam pro cobrador e motorista
um salário comercial, mas o meio rural está abandonado, o ônibus pela manhã
sobrecarregado, muitos ônibus sucateados e todos concordam, quem sofre é o
trabalhador de manhã, usuário de transporte coletivo tratado como se fosse,
não vou falar mas já estão entendendo pra esses empresários, que vivem em
uma choradeira, tinha que comprar uma mamadeira de 50 litros para dar a
esses caboclos, acho que a câmara por obrigação devia fazer um manifesto
público com o usuário de transporte público, e ainda tem meia dúzia de
picareta dizendo que está tudo certo, da ulcera no estomago da gente, quem
pensa no próprio umbigo e não pensa em uma cidade que tem cerca de
100.000 habitantes e mais da metade usa o transporte coletivo, deixando a
empresa de ônibus trilionária, já disse e vou repetir, tentaram embalar
motoristas e cobradores contra os vereadores, pagando pizza na pizzaria do
Negão para quem viesse bater palma, depois disso mandaram uns embora,
usam os funcionários como se fossem massa de manobra, por isso espero que
essa presidência e através dos nobres vereadores, façamos um manifesto
contra a empresa, um manifesto convocando a população, porque eles não
respeitam, ganham muito dinheiro, façam o cálculo por quanto o carro ganha
quando vai socado de manhã cedo, ai porque tem uma linha que não vai
socada como de manhã, a de Roça Nova, ai eles não querem fazer nada,
querem ficar com a gravata bonita, tomando agua de garrafinha, e o povo que
se dane empacotado nesses ônibus, vou repetir, a dona da empresa trata
melhor os cachorros dela do que os funcionários, isso eu tenho informação de
lá de dentro, só não posso falar o nome dos funcionários, se não eles mandam
embora, então espero que essa câmara, pelas grandes questões do município,
questão da Sanepar que está sendo discutida agora, tenham maturidade,
questão do transporte coletivo, questão das medidas compensatórias pelo uso
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do solo do sistema prisional dentro de Piraquara, junto com a prefeitura
deveríamos pedir ao governo, contrapartida, não é justo o estado inteiro usar o
solo de Piraquara e não dar contrapartida, mas isso não é nesse governo, vem
se alastrando ao longo do tempo, acho que a câmara talvez com essa primeira
conversa amanhã, tenha êxito, como o Eugenio disse, deram R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais) para concessão de Pinhais, e que nível de agua tem
lá? Temos 3 barragens, uma é formidável, é a menina dos olhos de qualquer
ser-humano, uma barragem puríssima, não a do Irai, concentrada dentro do
complexo prisional e nem o Piraquara 2 que também não chega nem perto, é
um patrimônio, por isso, quando o Gilmar fala da importância dos alunos,
quando diz de grandes países, invenções de maquinas, motores, hoje nos no
Brasil, sendo sucateado pela política, porque não temos patente, não temos
capacidade de gerir a máquina pública, não tem capacidade de investir, e se
investisse em educação, Piraquara poderia dar um pontapé e dar o exemplo,
se somos preservadores da agua, isso tinha que se plantar nas escolas, com a
leitura, enfim, meu tempo já terminou, agradeço a cada um que veio na sessão,
a todos os vereadores, em especial Seu Ironi meu amigo.
Com a palavra vereador Erondi: Sr. Presidente, vereadores, senhoras e
senhores, boa noite a todos e a todas. Venho a quase 3 anos falando em
praticamente todas as sessões da importância da educação para uma nação
que o hoje o professor Gilmar falou muito bem, nenhum pais cresce e avança
sem investimento maciço verdadeiramente em educação, mas no Brasil,
vivemos uma demagogia extrema, tivemos um presidente da república,
sociólogo, professor universitário, que não criou se quer um curso
profissionalizante no seu governo, que foi o Fernando Henrique Cardoso, falouse tanto em educação na campanha dele e não criou uma universidade pública
em 8 anos do mando dele neste pais, aliás, os cursos profissionalizantes que
existiam no pais, os cursos federais foram fechados, além de não criar, fechou
os que existiam, já aqui no sul, temos um governador que gosta de bombardear
professor, ainda este ano, apanhamos em praça pública, por um governador
perdido porque não tem o mínimo de educação, falo que não tem o mínimo
porque o José Richa deveria ter dado pra ele e acabou não dando, porque ele
fez curso superior, estudou nas melhores escolas do Paraná, porque ele tinha
dinheiro, assim como os filhos da classe dominante faz, pagam escolas
particulares boas que preparam seus filhos, e esses, tem a oportunidade de
fazer um curso superior na universidade federal do Paraná por exemplo, já o
filho do trabalhador, se quiser fazer um curso superior na sua grande maioria
vai ter que pagar um curso em universidade particular, é uma demagogia muito
grande, perca de tempo, já agora no governo atual, reabriram os cursos
profissionalizantes que foram fechados na gestão anterior, criaram uma coisa
extraordinária, que chama-se PROUNI, Projeto Universidade Para Todos, onde
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o filho do trabalhador, tem a possibilidade de ganhar uma bolsa de estudos até
mesmo integral nas faculdades particulares, isso é fantástico, onde o negro que
sempre foi descriminalizado neste pais e isso é história, hoje tem a
possibilidade de ir a uma universidade pública através das cotas raciais, e
sócias, isso se chama transformação, mas infelizmente realmente pecamos no
nosso voto, tínhamos um deputado federal que foi o criador, do plano nacional
de educação que vai dar um avanço, um salto nos próximos 20 anos, mas não
foi eleito porque não tinha dinheiro e não era corrupto, infelizmente vemos a
cada 4 anos os deputados vindo nas cidades, desfilando e jogando dinheiro,
comprando cabo eleitoral como se compra manga na frutaria, bem baratinho, e
o povo votando, e quem vai pagar o preço da conta no final de tudo é filho do
trabalhador, o que mais precisa, ainda precisamos criar escolas, eu sou
professor a 17 anos e sofro na pele quando entra em uma sala de aula que não
tem um ventilador, tem 50 alunos empilhados e o professor só tem um quadro e
um giz para trabalhar, qual qualidade vamos esperar do ensino público, se o
governo do estado não investe uma moeda se quer, agora saiu uma notícia
boa, os prédios escolares de Curitiba, os centrais, serão leiloados pelo governo
do estado, porque são áreas nobres, então provavelmente alguns empresários
vão comprar áreas nobres onde estão as escolas estaduais para sediar suas
empresas, e a escola pública não pode ficar em área nobre, é impressionante o
descaso que vivemos neste estado com a educação, seria isso, obrigado, boa
noite a todos e a todas.
Não havendo mais nenhum inscritos, agradeço a presença de cada um dos
senhores e das senhoras aqui presente, e todos aqueles que nos acompanham
através da internet, boa noite a todos e muito obrigado. Para constar
_____________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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