CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 2ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 3ªsessão legislativa da 17ª
legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquára, Estado do
Paraná, no dia três de março do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas
de Brasília, com a presença da mesa executiva sob a Presidência do vereador
Josimar Froes, Vice Presidente Miguel Scrobot, 1º secretário o vereador Pastor
Valdeci de Andrade, e a presença dos demais vereadores: Valdeci de Andrade,
Adriano Cordeiro, Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Gilmar Luis
Cordeiro, José Eugenio Huller, José Machado, Sidnei César Mamede e Valmir
Soares “Rock”. Verificada a existência de quorum regimental com a presença
de dose vereadores membros da Casa, o Sr. Presidente com as benções de
Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do regimento interno.
Após convidou o vereador Baianinho para fazer a leitura da passagem da
bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente fala que a ata da sessão anterior está
publicada no Diário da Câmara e no site para conhecimento dos vereadores. A
ata esta em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, a ata esta aprovada. No PEQUENO EXPEDIENTE:
O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao 1º secretario Pastor Valdeci
para fazer a leitura das publicações, ofícios, requerimentos, pedidos e
informações e correspondências requeridos pela mesa das quais terão
encaminhamento regimental. Lido parte dos ofícios o Sr. Presidente indaga
que: em virtude de terem grande quantidade de documentos que levaria um
tempo considerável, solicita com a aprovação dos vereadores e o registro de
toda a documentação que levaria por volta de duas horas de leitura os
vereadores aprovam a solicitação. O Sr. Presidente por solicitação da APP para
ocupar a tribuna, coloca em votação à aprovação dos vereadores: os
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem: aprovado a
solicitação, concedida a palavra as representantes Ana Lucia Zambão e
Vanessa que falarão em nome da APP e em nome da categoria, agradecendo a
presença de todos os representados que estão nesta casa hoje, no tempo de
dez minutos para o pronunciamento. Profª. Ana Lucia agradece à presidência
aos vereadores e a comunidade presente, ao presidente da APP, da
associação dos professores municipais de Piraquára APMP. em nome da Silvia
e de toda a Diretoria. Em nome do nosso comando regional venho dizer por
que estamos aqui hoje, para assegurar a legitimidade do movimento de greve
fizemos uma assembléia. As promessas do ano passado não foram cumpridas,
pois não era compromisso, os compromissos é aquilo que se cumpre e
promessa nem sempre se cumpre. As escolas tem um fundo rotativo para a
garantia de manutenção básicas nas escolas,a partir da eleição do governador,
estes fundos não foram mais passados em 2013 o governador passou para os
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399 municípios ou 2.200 escolas do Paraná R$ 80.000.000,00, no ano de 2014
passou apenas R$ 50.000.000,00, isso fez que todas as escolas passassem o
fim do ano com muita dificuldade. E no inicio do ano o governador nos
surpreende com uma manobra na assembléia, o pacotaço das maldades do
governo do estado onde fez vários cortes nos direitos conquistados pelos
trabalhadores da educação nas sete décadas de existência de nosso sindicato.
Economistas renomados de nosso estado, o governo do Paraná apresenta um
rombo nas suas contas de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões) e como pagar as
contas, ao invés de cortar os comissionados, o governador na contra mão
começa os cortes pelos serviços básicos, iniciando pelo desmonte de vários
direitos adquiridos, reduzindo o numero de salas de aula. Mais de 1000
pedagogos deixaram de ser contratados. Os programas de esporte, o mais
educação, o fundo rotativo. Diante disso os profissionais de educação
decidiram que não haveria mais condições de retornar as salas de aula. O
sindicato através de sua diretoria mobilizou a categoria que politizada
conseguiu num feito histórico ocupar a assembléia legislativa para derrubar
este pacotaço com o apoio da população. Quando o governo do estado quebra
o estado e fica com uma divida de seis bilhões de reais, Piraquára e os outros
398 municípios serão afetados com cortes de serviços básicos. E na Contra
mão o governo aprova auxilio moradia para o judiciário, e os deputados agora
tem o direito de passagem de avião aos seus cônjuges. Prova disso fizemos o
maior movimento da APP sindicato, que reuniu em Curitiba mais de 50.000
profissionais da educação. Os 399 municípios estão mobilizados, se o
governador não assumir um compromisso e não assinar este compromisso
para que ele reponha tudo aquilo que foi retirado da educação. Neste momento
só tenho que agradecer e pedir o apoio da população paranaense. Vamos
montar outdoor em todo o estado com a lista dos deputados que votaram este
pacotaço, pedimos aos vereadores para falar com estes deputados que
votaram contra a educação e que fizeram esta maldade tão grande com o
estado do Paraná, os que votaram a favor do governo e contra a população,
terão um grande prejuízo político com essa atitude tomada contra a população
que paga os seus salários. Sei que o tempo já foi, mas quero pedir ao Prof.
Josimar, Prof. Erondi, Prof. Gilmar que representam nesta mesa os
professores, que leiam em seu tempo a carta de apoio da APMP da rede
estadual. O Presidente Josimar agradece a todos os professores e diretores da
associação e a todos que trabalham na área de educação que estão presentes,
parabenizando a todos, também entregar uma carta de moção de apoio da
Câmara Municipal de Piraquára que esta tramitando com os vereadores em
apoio ao movimento que será entregue a APP da Metro norte para que seja
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enviado ao comando de greve da luta dos direitos da educação, meu muito
obrigado, passamos para o pronunciamento do GRANDE EXPEDIENTE: O Sr.
Presidente Josimar Froes salienta com o tempo regimental de três minutos, da
a palavra ao vereador Ernani: Cumprimentando ao Sr. Presidente aos nobres
vereadores
comunidades aqui presente e um boa noite especial aos
professores funcionários e estudantes da cidade de Piraquára e também a
profª. Silvia do Sindicato dos Professores do Município de Piraquára, a Ana
Lucia , a Vanessa da APP Sindicato, e estender um abraço ao Vice Prefeito
prof. Antunes que foi diretor do colégio Ivonete Martins, e deixar um abraço do
prefeito Marquinhos que esteve a frente do passo municipal recepcionando a
todos vocês. quero agradecer a todos os professores que estão lutando e não
devemos esquecer que todas as profissões passam pelas mãos do professor.
Quero citar aqui e parabenizar a atitude dos deputados que tiveram a coragem
de estar do lado da educação inclusive o deputado que eu votei o deputado Nei
Leprevo, e citar uma das frases dele, “se caráter custa caro eu pago o preço”
viva os professores viva a educação do Paraná. Com a palavra o vereador
José Eugenio Huller: cumprimenta os vereadores o Sr. Presidente a
comunidade presente. O meu boa noite vai ser especial para este movimento,
o professor a professora é a segunda mãe, não entendo a cabeça do
governador para fazer o que esta fazendo. O meu apoio e da educação, saúde
e segurança defendendo os munícipes de Piraquára. Hoje liberaram por
decisão judicial os bens do nosso prefeito, provando que o nosso prefeito não
tem a maldade que estavam falando. Meu muito obrigado. Com a palavra o
vereador Erondi Lopes: Sr. Presidente senhores vereadores, senhoras e
senhores boa noite a todos e a todas, vou inicialmente ler a carta da APP
sindicato, lido, desde que assumi meu mandato como vereador nesta casa a
dois anos atrás venho falando incansavelmente de sessão à sessão do atual
governador do Paraná. Falou que pegou um governo quebrado e deixa,
assume um governo herança dele próprio, dizendo que não tem dinheiro em
caixa. Eu falei aqui em plenário que este governador é mentiroso, pois ele
mesmo foi no debate na TV e falou que tinha dinheiro em caixa e que o estado
do Paraná estava muito bem, um mês depois da sua reeleição, e vai
descaradamente na TV e novamente e mente e engana a população do
Paraná, tenta enganar por que nós professores não nos deixamos enganar,
quando diz que o estado está quebrado, o que o governador faz é dar o calote
no estado, como o governador Jaime Lerner, por incrível que pareça os dois
são do mesmo partido. Tudo tucano, devemos cortar as asas da tucanada. Não
estamos reivindicando nada, só estamos querendo manter o que já
conquistamos com muitos anos de luta. A 17 anos pago meus impostos
contribuo para o Paraná previdência e hoje o governados do estado do Paraná
quer pegar R$ 8.000.000.000,00 (oito Bilhões) do fundo de aposentadoria do
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trabalhador cada servidor publico deste estado, se isso não for calote , não sei
o que é, caloteiro e mentiroso. Obrigado. Com a palavra o vereador Rock:
Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres vereadores, vice prefeito prof. Luciano
Antunes, prof. Antonio Medeiro, prof. João Pinto, profª. Lucrecia, prof. Fabio,
meu boa noite especial , cito estas pessoas por terem participado da nossa
vida. Aos sindicatos e a toda comunidade, minha solidariedade aos servidores
públicos do estado do Paraná que estão numa luta árdua para manter os seus
direitos. Temos noticias de emendas de projetos da categoria dos servidores se
for para beneficiar este vereador estará junto, se vier tirar qualquer que seja o
direito estarei contrario. Defendo o apoio tanto na esfera municipal quanto
estadual, que o prefeito venha a esta casa quanto o governador vá
pessoalmente a assembléia defender suas ideias. Obrigado Sr. Presidente.
Com a palavra o vereador Pastor Valdecir: Sr. Presidente , senhores
vereadores, senhoras e senhores, aos que compõe a APP, aos profissionais da
área da saúde, pessoas dedicadas, cada aluno cada pessoa que freqüentam
uma sala de aula jamais se poria contra as lutas que eles defendem, porque
eles não defendem em causa própria, eles defendem a causa de todos. O que
nós sempre defendemos é que se o governo defendesse a educação, todas as
coisas seriam melhor tanto na saúde como na segurança e todas as coisas se
resolveriam se nossos professores fossem bem amparados e tivessem
investimento suficiente para fazer o seu trabalho. Vemos os professores
lutando, pagando o preço por uma situação que não precisaria se nós
tivéssemos um governo voltado pro povo. Deixo o meu apoio e disser que
estamos do lado da comunidade. Quero disser que nem comentássemos em
aumentar cadeiras, nos precisamos de pessoas de caráter e que cumpram o
seu papel na comunidade. Inclusive diminuir cadeiras para contribuirmos com a
comunidade, vamos todos nós fazermos a nossa parte e lutarmos por aquilo
que é digno, obrigado. Com a palavra o vereador Baianinho: Sr. Presidente,
vereadores, comunidade presente quero primeiro agradecer a Deus por estar
aqui, e ter me dado esta oportunidade de eu ter retornado a esta casa de leis, e
também deixo meu abraço a todos os professores que enfrentaram o
governador os deputados, parabéns professores é isso que tem que ser feito,
defendendo os interesses ao qual interessa a classe trabalhadora, não uso
chapéu mas se tivesse eu tiraria ao prefeito desta cidade que também é
professor, a qual foi apresentado esta denuncia desta licitação natalina da
nossa cidade. Mais uma vez ele provou a inocência dele nesta cidade,
parabéns prefeito de caráter e como o vereador Ernani falou caráter não tem
preço, e se tiver preço ele paga. O projeto de auxilio moradia de R$ 4.200,00,
(quatro mil de duzentos reais) do salário de moradia dos coitado dos juizes,
isso é brincadeira é uma vergonha, um descaso. Aparte do vereador Erondi:
“Só o auxilio moradia que foi aprovado agora, lhe garanto que é maior que 90%
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do salário dos professores do estado do Paraná”. Ta ai!... onde nós vamos
parar. E quero dizer mais, quando se fala em saúde em Piraquára, a saúde vai
muito bem, a secretaria de saúde trabalha incansavelmente para melhorar a
saúde de Piraquára. Parabéns equipe da secretaria da saúde, porque esta
trabalha, obrigado. Com a palavra o vereador José Machado: Sr. Presidente,
vereadores e comunidade aqui presente quero dar os parabéns pro prefeito
Marquinhos por comprovar a honestidade referente a iluminação natalina que
esta comprovado em documento. Quero dar os parabéns a APP nos vamos
estar aqui juntos apoiando os professores que são os segundos pais de nossos
filhos, e a respeito do auxilio moradia é uma vergonha o que esta acontecendo
e os deputados levarem seu cônjuge junto. “Será que não confia no marido”.
Aparte do vereador Baianinho: esqueci de dizer a respeito de todas as
mensagens que eu e você recebemos, gostaria que repetisse e dizer que o
prefeito é inocente”. A esposa tem que confiar no marido sem gastar o dinheiro
do estado do Paraná. A respeito da iluminação publica, o porque nós estamos
pagando iluminação mais cara a partir de hoje, o que fizeram com a Petrobras,
fraudaram a Petrobras por isso nós temos que pagar. O Brasil parou e não é
culpa do governo do estado, então temos que ser coerente com o que nós
falamos. Entra agora amanha ou depois cerca de 40 políticos, para serem
investigados no “lava jato” deputados governadores, senadores e esperamos
que quem deva pague e devolvam a vida que merecemos no Brasil. Obrigado a
todos. Com a palavra o vereador Mamede: boa noite presidente e nobres
vereadores, professores de luta meus parabéns, sem luta não há vitória,
comunidade aqui presente, o meu deputado já verifiquei e ele esta na parte
boa, este vereador esta lutando em nosso município, mas o prefeito não tem
nos escutado, no conjunto residencial próximo a Betonex, mais de 100 pessoas
estão vivendo na escuridão, as suas ruas faltam luminária nas ruas os enfeites
de natal custaram R$ 149.000,00, ai eu pergunto onde esta o executivo,
precisa se rever estas condições que existem em nosso município pode se
dizer que a Cohapar teria que colocar as luminárias, é a prefeitura, temos que
olhar com carinho para ver o que esta acontecendo em nosso município. Quero
agradecer aos professores e dizer que estamos juntos, um abraço a todos.
Convido o vereador Adriano para assumir a 1ª secretaria pois o Pastor Valdeci
por motivos pessoais familiares teve de se ausentar. Com a palavra o
vereador Gilmar: boa noite a todos APP sindicato associação de professores,
agentes de saúde diretores de escola do qual represento sou também
professor solidário a todo movimento em defesa do professor , porem existem
controvérsias das informações, eu vejo que o governador já se redimiu, pediu
desculpas, reconheceu o erro e tem conversado com a categoria, amanha vai
ser deliberado pelo sindicato, pelo sim ou pelo não a aceitação das propostas.
Não devemos lembrar que quando o governador Requião impetrou um
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mandado de segurança, e não queria pagar o piso nacional dos professores
aqui no estado do Paraná que não é pago em nossa cidade, e não pagou o
avanço de 2% que tinha de ser pago em janeiro, daí fez uma licitação das luzes
de natal, com dispensa de solicitação dizendo ser emergencial, enquanto isso
não tem remédio nos postos desta cidade, e paga R$ 149.000,00 (cento e
quarenta e nove mil reais), e agora vem uma liminar desbloqueando os bens do
prefeito, do qual a autoria desta denuncia é de minha autoria que sou oposição
nesta cidade. Não podemos esquecer que o governo federal vai deixar de
passar R$ 7.000.000.000,00 (sete Bilhões ), para a educação de nosso pais,
isso vem de cima para baixo, e não podemos esquecer do mensalão, do lava
jato, dos recursos das escola, não é culpa de um só gestor é culpa de uma
nação que esta toda corrompida e que nós professores temos que levar isso a
frente de nossos alunos, e não podemos esquecer que as escolas do pronatec
não tinham recebido os recursos do governo federal. Não podemos esquecer
os alunos não conseguiram fazer o convenio do FIES, as universidades
federais também não receberam os recursos, a situação é muito maior, dia 15
teremos o movimento pela democracia deste pais, esta democracia esta ferida
em seu seio, de quem ta fazendo sua gestão no governo federa, e esta
respingando nos estados. Desafio se o governo municipal vai conseguir pagar
o piso salarial dos professores, como o governador paga os professores do
estado do Paraná. Obrigado. Com a palavra o vereador Miguel Scrobot: Sr.
Presidente ,vereadores , comunidade presente, estou vendo pessoas
importante presente aqui, mas não posso me curvar e não vou ser covarde em
plenário e nem desrespeitar ninguém, vou respeitar a todos. Mas o que falaram
aqui é mentira, respeitando os professores, tem que ir pro dialogo com o
governo, já conversei com alguns professores quando começaram o manifesto
e respeito o manifesto dos professores que ficam em sala de aula com 30, 40
alunos, sofrido pelo longo dos anos que lecionam para estas crianças, estes
levam de mim o meu respeito para destro de casa, mas não posso respeitar
quem passa aqui falar inverdades, dizer que toda esta bandalheira que esta
acontecendo no pais é culpa do Beto, quem falou que ele não traz recursos
para Piraquára não sabe o que falou aqui. Será que não tão vendo uma rodovia
que a 125 anos que estávamos aguardando, que passaram os governos que
só sobre faturaram, quem esta lascando com este pais é o PT minha gente, os
nossos impostos são mandados para este governo podre, somos o quinto em
mandar recursos, e somos o vigésimo terceiro em retornar recursos daquilo,
este é o governo,comunidade presente o Beto abriu o dialogo, quem é que
lembra do governo Requião com o prefeito Gabão, não construíram uma
escola, não tinha transporte escolar estavam superfaturado os impostos dos
piraquarense pra bancar os R$ 4.304.000,00 (quatro milhões trezentos e quatro
mil reais), da qual eu fiz a denuncia, engessaram o transporte escolar tirando
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do bolso de cada um. Salvo aqueles professores que levantam de manha e vão
para a sala de aula, que merecem a atenção do governo do estado, e onde fica
o governo federal, certos funcionários falaram dos agentes penitenciários do
qual eu faço parte, e vejo aqui dentro também que tem muita gente que foi lá
arrebentar portão e usar os professores, que entraram ontem e não sabem o
que é trabalhar, e também não estou defendendo os deputados que estavam
junto com os professores e que estão nesta lambança que vai estourar da
Petrobras. Obrigado. PASSAMOS A ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente pede
ao 1º secretario que faça a chamada de presença dos vereadores, constando a
presença de 12 vereadores, com a falta justificada do vereador Maicon Farias.
Foi encaminhado ate a presidência, pelo vereador José Machado um
documento que eu gostaria de pedir que o 1º Secretário fizesse a leitura deste
documento: (Agravo de instrumento do 1º fórum regional de Piraquára), como
agravante: Girlei Eduardo de Lima. Agravado: Ministério Publico. Relator:
Desembargador Leonel Cunha. que não foi devidamente fundamentado e não
houve dano ao erário ”lido”. Obrigado à 1ª secretaria. Não havendo mais
processos em pauta, passamos neste momento as explicações pessoais, a
secretaria vai nominar os vereadores que desejam fazer uso da palavra tendo
cinco minutos acordado, vereador José Machado: Sr. Presidente, vereadores,
comunidade aqui presente. Temos aqui uma porção de reclamações pios faz
tempo que nós ficamos sem uma sessão. A respeito dos celulares nos bancos,
que a fiscalização dos municípios devem cumprir, temos que tomar uma
providencia para que a fiscalização fosse ate o local e coloquem um adesivo
proibindo o uso dentro das agencias bancarias, e o outro projeto que é do
Pastor Valdecir, que são os biombos que nós não temos dentro das agencias
bancaria,se vamos fazer uma retira da o bandido esta vendo a gente fazer a
retirada, incluindo os caixas eletrônicos. Eles estão desrespeitando o município
de Piraquára, vamos nos reunir, pois a lei existe mas não esta sendo cumprida.
Aqui não é uma cidade sem lei. Uma boa noite a todos e ate terça feira.
Presidente: a secretaria legislativa vai encaminhar um oficio a gerencia do
banco para que tome as providencias, e também uma copia para seu gabinete.
Com a palavra o vereador Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores e
comunidade presente. É lamentável quando alguém sobe nesta tribuna e fala
que os postos de saúde não tem remédio e dizer que a saúde não vai bem em
Piraquára, a maldade tenta operar sobre o bem, mas não vai prosperar. Falta
remédio nos postos de saúde e eu acredito que falte alguns mas não é como
se fala, existe um consorcio Paraná saúde, a qual o governo do estado tem que
repassar a estes consórcios a quantia para que sejam comprados estes
remédios para os postos de saúde, na atual circunstancia que o nosso
governador esta vivendo neste Paraná onde os nossos professores e
educadores, o governador estendeu a mão (eu não estenderia de medo da
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palmatória), eu votei no governador, ele trouxe os recursos para a nossa
rodovia por isso já mereceu meu voto, mas não é por causa disso que eu vou
dizer que ele é o melhor, se ele não respeita os professores, e aumenta o IPVA,
parabéns governador, ma repasse o dinheiro da Paraná previdência, temos de
trazer as informações mais que não sejam destorcidas, para nosso povo que
vem aqui assistir, quero finalizar com meus parabéns a estes professores e
educadores, as qual o Sr. Presidente também é professor e quero mencionar o
nome de um grande amigo meu, cidadão honorário desta cidade que se chama
Fontoura. Obrigado e que Deus abençoe a todos na volta para casa. Convido o
Vereador Ernani para que assumisse a 1ª secretaria, devido que o vereador
Adriano teve também que se ausentar. Com a palavra o vereador Erondi
Lopes: Sr. Presidente senhores vereadores, senhora e senhores, quero deixar
claro que não estou aqui somente para fazer a defesa do governo federal e
quero deixar claro também que no escândalo da Petrobras, que quem deve
seja preso e pague pelo que deve, não esta só o PT, ta o PP, PPS, DEM,
PSDB, esta toda a tigrada, então vamos com calma, e quem deve é o que paga
todos estão envolvido. Professor Gilmar o sr.. Citou o meu nome na sua fala,
me permita citar o seu, quero lembrar o sr. Que como o vereador Miguel disse
temos que falar a verdade, a prefeitura de Piraquára paga o piso nacional, e
esta aqui o sindicato, o sr falou errado, já que o Sr. É historiador e já que o Sr.
Falou do Pronatec e Pro Une, antes do Lula nem Pronatec nem Pro Une
existiam, se teve atraso porque foi feito. O Fernando Henrique que era
sociólogo não fez nem uma universidade, e o Lula semi-analfabeto criou 16,
tem uma diferença não tinha, tem que rever as suas informações, antes de se
pronunciar. Quando eu falo que o governador Beto Richa mentiu, ele mentiu na
televisão, basta acessar na internet onde ele dizia que o caixa do estado do
Paraná estava em dia. A palavra que ele usava era choque de gestão, com o
dinheiro das escolas que ele não pagou, para mim isso é mentira. Estou de
licença, mas eu levantava sedo para fazer 40 aulas semanais as vezes ate 60
pra poder complementar a renda, e quando o Jaime Lerner era governador do
estado do Paraná o salário dos professores era de R$ 800,00, e não estou
defendendo o Requião não e nem a Gleise que não foi eleita governadora,
estou defendendo a classe dos trabalhadores em educação, todos serão
afetados quando tiverem a sua previdência sugada. Qual o futuro que o aluno
vai ter quando chegar em uma sala de aula com 45 alunos, ou até mesmo com
50, pois eu já dei aula com 50 alunos, e é humanamente impossível dar uma
aula de qualidade é humanamente impossível lutar por uma vaga na
Universidade do Paraná, por que o filho do patrão esta estudando no Positivo é
isso que a elite quer. É por isso que os professores estão na rua Buscando
igualdade de todos, a escola publica não oferece igualdade, estou junto e vou
ate o fim. Muito obrigado e boa noite a todos e a todas. Com a palavra o

8

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ
vereador Mamede: Sr. Presidente, continuando minha fala sobre aquela
situação do conjunto, é a mesma empresa que instalou a iluminação natalina,
que é a mesma empresa que providencia a iluminação publica, mais de 100
famílias no escuro, roubada as suas casas, presas e refém, mas tiveram uma
idéia colocaram uma placa lá, “este lugar é monitorado pelos visinhos” até que
este governo que temos aqui consiga resolver o problema das famílias aqui, eu
fico triste Sr. Presidente quando eu vejo ao lado colégio Edilha na marginal do
canal extravasor, tomado pelo mato, ainda falam que esta tudo ótimo,
parabéns, e do areal do lado do colégio Edilha, qual é o cidadão que vai
adquirir um imóvel com uma divida de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) com a
promessa de doar para o nosso município, onde já se viu herdar uma divida de
uma empresa. É só aqui em Piraquára. Esta empresa não pagou nem os R$
370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) do IPTU fez ate parcelamento mas
não cumpriu. Onde esta o jurídico do executivo, sou vereador de vocação sou
CQC custe o que custar. Boa noite e obrigado a todos. Com a palavra o
Vereador Gilmar: A alta cúpula do PT que foi presa neste Pais, José Genuíno,
José Dirceu deputado federal, preso, Delubio Soares Presidente nacional do
PT , preso, João Paulo Cunha, preso, o problema ta a onde. Temos vários
problemas para resolver neste pais, não é uma questão local apenas, 4% da
avaliação dos servidores que deveria ser pagos em janeiro, até o momento não
foram pago, a avaliação dos professores 2%, não foram pago, insalubridade ,
piso regional, não esta sendo pago no município. Espero que fiquemos do lado
dos servidores, estava aqui presente eu e o vereador Adriano na prestação de
contas desta cidade, os números que foram apresentados por esta prefeitura,
não batem com os números da secretaria de saúde, leve o recado Sr.
Secretario que esta aqui presente, ajustem as contas para que os números
batam.dai a oposição se cala. Vila Macedo, Vila Militar, planta Deodoro, Vila
Fuck, abandonadas, mas luzes de natal com licitação de emergência tinha, isso
é bom. Sou professor sim estou na função de professor, sou diretor reeleito
com mais de 80% da comunidade, mais de 40 carros alugados na cidade de
Piraquára, mais de 30 imóveis alugados, alugueis super faturados, a casa da
mãe do Gabão alugado por R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) isto é
justo, vamos fazer uma grande caminhada pela justiça nesta cidade, revendo
contratos de alugueis, altos salários , mais de 100 assessores nomeados nesta
prefeitura, realmente não tem dinheiro para fazer nada na cidade de Piraquára.
Obrigado. Com a palavra o vereador Miguel Scrobot: Sr. Presidente senhores
vereadores, comunidade quero deixar bem claro que não xinguei nem um
professor de vagabundo, aqueles que trabalham, deixei bem claro. Sei que
muita gente vai ficar chateado mas este é um ato de democracia e temos que
ter inteligência e respeitar todo mundo. O governo do estado não é tão ruim
assim, só para refletir, eu estava assistindo bom dia Brasil, no Maranhão uma
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mulher com câncer de mama 4 anos na fila. é culpa do Beto Richa R$ 280,00
para fazer a operação, vocês sabem que uma pessoa do sexo masculino e
quer por uma prótese, quanto ganha, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), este é
o governo federal que nos temos. A triplicação da rodovia PR 415, é um
investimento de R$ 155.000.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões de
reais) investimento jamais visto nesta cidade. Será que vamos enganar as
pessoas, as plaquinhas são do governo do estado. Graças aos vereadores
graças ao prefeito graças ao deputado Ratinho, graças ao governador Beto
Richa que trouxeram este investimento, que esta cobrindo o Bela Vista, e parte
do Araçatuba, e também não posso concordar com algum discurso e tenho de
entender. Fizemos uma reunião e no posto de pronto atendimento de Piraquára
não funciona, o Marquinhos tem que fazer aquilo acontecer. São nove cadeiras
para 100.000 habitantes, isso é uma mentira, basta ir la, pra ver o tempo que
leva para ser atendido, segurança, mudou tanto que no sábado as nove horas
da manha eu levei uma geral com quatro PM na Nova Tiról, mudou só não
aceita quem não quer. O pais ta caindo numa crise e este sim é culpa do PT. E
quem me criticou tudo bem a democracia tem que ser pacifica. Obrigado Sr.
Presidente. Com a palavra o vereador Eugenio Huller: Sr. Presidente,
Vereadores. A gente colocou vários requerimentos, em varias vilas e bairros e o
que mais preciso é lombadas onde estão acontecendo acidentes,
principalmente na frente das creches. A decisão sustada do TJ demonstra que
foi muito leviana, por isso veio esta liminar para resolver este problema, o
vereador Mamede falou da iluminação do Guaraituba, esta no fórum, temos de
aguardar sais do fórum para resolvermos alguma coisa, e da casa do Gabão
que foi alugada por R$ 7.000,00, eles estavam pagando R$ 9.000,00 por mês
la no sesp então tem uma economia de R$2.000,00, e quero convidar a todos
os vereadores para vocês verem que beleza que ficou da de (10 X 0) no antigo
endereço e quando ta certo eu gosto de justiça. Muito obrigado e boa noite.
Com a palavra o vereador Rock: excelentíssimo Sr. Presidente eu ia declinar
da palavra, mas dado ao teor da nossa sessão de hoje, gostaria de externar
todo o meu reconhecimento a luta dos professores, um movimento ordeiro e
pacifico, é isso que nos temos de enaltecer as divergência os problemas
pontuais que aconteceram a gente acaba reconhecendo que no calor do
momento, da pra ver a democracia estampada, inclusive a ocupação da
assembléia legislativa pelos professores. Aquilo demonstra que a nossa
sociedade já não agüenta mais o estado que as coisas se encontram. Falamos
aqui do abandono da vila Vicente Macedo apesar de muito tempo sem
manutenção eu tive caminhando com o Dirlei Eduardo no bairro onde eu vivo a
31 anos com a minha família, nós andamos por varias ruas e algumas obras já
estão em andamento, obras de recuperação daquelas ruas. Sr. Presidente nós
temos a emenda constitucional das águas, eu venho reiteradamente falando
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desta estatal mista, a empresa mais relapsa que conheço, que não respeita o
nosso patrimônio maior a fonte de vida que é a água, nós estamos jogando
metros e metros cúbicos de dejetos humanos nas águas que abastecem
Curitiba e região metropolitana e nós não temos as respostas necessárias, esta
casa já encaminhou denuncia ao ministério publico e o nosso ministério publico
não acatou esta denuncia, alguém tem que fazer alguma coisa, próximo de
cinco anos o contrato de concessão da Sanepar esta vencido e nós não temos
a condição de renovalo, Piraquára tem credito junto ao governo de perto de R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais) o que a procuradoria geral do
município, nós estamos incorrendo num crime de renuncia de receita, quero
parabenizar o prefeito marquinhos por ter se livrado ao menos
momentaneamente da ação judicial acabou de bloquear seus bens, meus
parabéns pela transparência. São próximo de cem milhões de reais e nos
temos que bater a canequinha para conseguir R$ 13.000.000,00 em
empréstimos para fazer os asfaltos, estamos num momento tardio as horas
estão passando mas esta discussão tem que se estender. Quero desejar uma
boa noite e que Deus nos ilumine sempre.Não havendo mais inscritos a
presidência agradece a todos os presentes, e amanha estaremos juntos la na
grande concentração, boa noite e fiquem com Deus.em tempo obrigado ao vice
prefeito Antunes e sua esposa pela presença. O Sr. Presidente encerra esta
sessão. Convocada a próxima para terça feira no horário regimental. Para
constar, ________________________________________________________
eu (Luiz Antonio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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