CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 10ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 3ªsessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquára, Estado do
Paraná, no dia cinco de maio 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, 2º secretario Maicon Faria e a
presença dos demais vereadores: Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter,
Gilmar Luis Cordeiro, José Eugenio Huller, José Machado e Valmir Soares
“Rock”. Verificada a existência de quorum 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 Adriano 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 que na ausência justificada do Pastor Valdeci
convida o 2º secretario vereador Maicon Faria para tomar posse da cadeira de
1º secretario para dar abertura dos trabalhos. Mas antes de mais nada, gostaria
de fazer o registro das faixas aqui expostas aqui e lá fora, um ato de repudio
contra toda e qualquer violência contra toda a população e aos professores em
frente ao Palácio Iguaçu, em nome de toda a Câmara, em nome da casa, e de
todos os vereadores e em nome da população da cidade de Piraquara. O
Presidente pede ao 1º secretario para fazer a leitura das publicações, ofícios,
requerimentos, pedidos e informações e correspondências requeridos pela
mesa das quais terão encaminhamento regimental. Lido os requerimentos o Sr.
Presidente agradece. E passamos a ORDEM DO DIA ao GRANDE
EXPEDIENTE: É acorda o tempo de quatro minutos para as deliberações. O
Sr. Presidente chama o vereador Erondi: Sr. Presidente senhores vereadores,
senhoras e senhores boa noite a todos e a todas. Gostaria nesta noite de não
só ter o repudio em relação ao governador do Estado do Paraná, mas também
desabafar o que a nossa categoria dos professores tem passado neste
governo, na ultima sessão não estive presente, por estar com meus
companheiros professores e colegas de trabalho lá no Centro Cívico
apanhando da policia e sendo bombardeado. Foi uma cena lamentável
repugnante, alem dos cães das balas de borracha, das bombas de gás, como
se não bastasse tinha um helicóptero bombardeando os professores.
Provavelmente os professores representam um grande perigo para a
sociedade, parecia que nós estávamos no Vietnã, com tanta violência com
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tanto desmando que este desgovernador ordenou naquele dia aos Policiais
Militares. Agora na Rede Massa, que nós sabemos quem é o proprietário, e diz
que a culpa é da Policia Militar que abusou de seus poderes. É fácil depois da
lambança feita pelo governador e o secretario de segurança o Deputado
Francisquini, culpar os policiais. Os policiais estavam lá cumprindo ordens, e se
não as cumprisse seriam presos, tem policiais respondendo por que se recusou
a atirar nos professores, tem policial chorando porque tem pai professor, mãe
professora e se recusou a atirar, por isso esta respondendo. Teve policial militar
que entraram na justiça contra o governador e o deputado Francisquini. O que
é mais lamentável alem da violência contra os professores, é a derrota, é o
enterro da democracia neste Estado, que estado é este onde o cidadão não
tem o direito de ir em praça publica lutar pelos seus direitos já adquiridos. O
que esta acontecendo com o governo do estado do Paraná contra os
professores é um assalto, estão roubando a nossa Previdência, dinheiro
descontado de nossos salários todos os meses. E de uma hora pra outra o Sr.
Desgovernador Beto Ritler, que é assim que nós o estamos chamando, vai lá e
pega o nosso dinheiro que é a nossa segurança, o nosso futuro, o futuro do
trabalhador do Paraná, o futuro do funcionário publico deste Estado. Desta
forma tenho de chamar ele de destruidor do futuro. E daí vai na mídia, na mídia
paga, na rede Massa, daí vira uma ladainha um culpando o outro, é uma
vergonha, que seja homem o suficiente e assuma seus atos, va na midia e diga
“dei a ordem para bater nos professores”, a impressão que da é que ele tentou
superar o vereador Álvaro Dias que colocou os cavalos pra bater nos
professores. Cavalos não estão mais na moda, agora é bomba, pitbu, e
helicóptero. Deixo aqui a minha indignação do desgoverno deste estado,
vergonhosamente, enche a bandeira do estado do Paraná de sangue. O
Paraná hoje é destaque no mundo como a vergonha da queda de nossa
democracia... com a palavra o vereador Ernani Winter: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente boa noite a todos e a todas. Fica aqui
também o meu ato de repudio do que vem acontecendo com respeito aos
nossos professores, aos nossos educadores do Paraná. Estou triste pelo que
esta acontecendo em nosso estado, que infelizmente ficou conhecido no
mundo inteiro pelas atitudes agressivas do que aconteceu no Centro Cívico.
Mas quero agradecer a Deus e a cada uma das pessoas que no dia 1º de maio
agora, na sexta feira, feriado mundial do Dia do Trabalhador, onde estivemos
realizando o evento na cidade com o apoio todos os vereadores os
comerciantes, os empresários da cidade, realizando o terceiro passeio ciclístico
em homenagem ao dia do trabalhador, 370 pessoas se cadastraram aqui na
saída em frente ao estacionamento da prefeitura e foram em destino ao parque
trintino onde foi servido um almoço gratuitamente, graças a colaboração dos
comerciantes de Piraquara. Foi feito um sorteio de seis bicicletas, e uma
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bicicleta ficou esquecida no caminhão de apoio, o que vamos fazer um sorteio
após a sessão aqui na câmara. São sete bicicletas todo ano e por
esquecimento de uma faremos hoje o sorteio. Quero agradecer a Deus e aos
vereadores que tiveram aqui na largada e almoçaram com a gente. Quero
agradecer ao deputado Gilberto Ribeiro com o apoio da RIC TV pela doação da
bicicleta, aos comerciantes de Piraquara que contribuíram com sua doação, e o
deputado Ney Leprevost que também contribuiu com uma bicicleta. Quero
agradecer ao vereador Erondi por ter me convidado a participar da campanha
do deputado Vanhone e dizer que me sinto muito feliz por que esta semana
estivemos no gabinete do deputado Toninho da Fazenda eleito pelo PT do
Paraná, onde no final do mandato do deputado Ângelo Vanhone, destinou para
a cidade de Piraquara mais R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), onde vai ser
destinado para as áreas de lazer e esportes desta cidade. Em apenas alguns
meses o deputado Vanhone já destinou quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais). Que pena que o deputado Vanhone não conseguiu se eleger a deputado
federal, mas temos lá o deputado Toninho que esta honrando os compromissos
do deputado Vanhone nesta questão.das emendas parlamentares. Obrigado
pela atenção e boa noite a todos e a todas. Com a palavra o vereador José
Eugenio Huller: Boa noite Presidente vereadores e comunidade aqui presente.
Meu ato de repudio é grande o que aconteceu com os professores em nossa
capital, sem o professor os filhos como que ficam, a gente deve obrigação
desde quando a gente teve nas escolas. Eu mandei um oficio para o meio
ambiente, e espero que este novo Secretario atenda, a respeito do canal
extravasor, ta fora de serio ta incrível o mosquiteiro que ta la, a gente vê na
televisão sobre a Dengue, ta complicado a situação. A gente ta mandando
oficio e a gente ta acompanhando lá e a coisa não ta bonita. Mandei também
um oficio para o secretario de obras, para fazer uma limpeza onde foi
desapropriado o pessoal na beira do canal extravasor, pedi patrolamento, o
pessoal pois fogo no lixo e as casas estavam pegando fogo. Teriam de trancar
aquelas ruas com terras ou manilhas. Estive na secretaria onde o Laudir é o
secretario, e lá teve um pessoal de Colombo, vindo ali para pegar ideias da li
para eles levarem para Colombo, é que quando funciona uma pasta eles vem
para levar a idéia. Obrigado. Com a palavra o vereador Rock: excelentíssimo
Sr. Presidente, nobres vereadores, quero aqui dar um boa noite especial ao
professor João Pinto, e me solidarizar, faço as palavras do vereador Erondi as
minhas. A indignação é muito grande a truculência, não quero mais alongar
este assunto, nada justifica. A toda a comunidade meu boa noite. Nos
recebemos nesta tarde do dia 05, um segmento importante de empreendedores
de nossa cidade que são os construtores e gostaria de ler uma Ata que foi
elaborada nesta tarde. “que a leu. E eu fiz apenas um oficio, o oficio diz o
seguinte: “que o leu”. colocar em anexo. Temos assuntos diversos mas o tempo
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não nos permite, obrigado. Com a palavra o vereador Zé Machado: Sr.
Presidente, vereadores, comunidade aqui presente, boa noite a todos, já
começando aqui com o decreto do vereador Rock iniciando a conversa com
aproximadamente vinte construtoras, com 300 funcionários que vão ser
mandados embora, a respeito deste decreto, que o prefeito Marquinhos venha
a esclarecer os construtores, ou que venha liberar os projetos já aprovados. E
fora o pessoal dos materiais de construção que não vão mais vender, na soma
mais de mil funcionários que vão ser mandados embora. Tenho certeza que o
prefeito Marquinhos vai vim esclarecer o que vamos fazer em nosso município.
E referente a insalubridade tenho certeza que todos os vereadores vão assinar
e podem contar com a minha assinatura, e o que depender de nós já podem
contar com a vitória. A gente procurou o secretario Dirlei e ele nos acompanhou
e arrumaram todos os problemas que estavam reclamando. O pessoal esta nos
cobrando que nós iríamos a Brasília conversar com o deputado Osmar Bertoldi,
e por falta de agenda, eu e o vereador Rock, vereador Adriano. O projeto tem
que ir praticamente pronto para conseguirmos verbas para o município de
Piraquara, obrigado. Com a palavra o vereador professor Gilmar: boa noite a
todos e a todas, principalmente o Amariles que se encontra aqui presente,
professor João Pinto, a Tânia da planta Denise o Ari da Vila Macedo os agentes
de saúde e que a consciência de todos aqueles que estão nos ouvindo em
casa on line, boa noite a todos. Em relação as agentes de saúde é obvio que
elas já recebiam este beneficio da insalubridade a partir do momento que nós
aprovamos aqui a recomposição a nível de salário nacional, o executivo foi lá e
cerceou o direito delas. O projeto de lei desta casa é totalmente legitimo um
projeto de lei desta casa pedindo insalubridade as agentes de saúde, é um
projeto de todos os vereadores desta casa. Do que aconteceu no Centro
Cívico, só tenho à lamentar, sou professor de chão de escola, fiquei
extremamente chateado, muito consternado. Nunca vi isto em minha vida,
espero que isto não se repita, esta mancha, quem a causou e estava lá, vai
carregar pro resto da vida, traumatizou a categoria dos professores e espero
que o dialogo seja o fator preponderante a partir de hoje. Hoje tivemos uma
grande passeata com mais de 15.000 professores e não tínhamos Policia, e foi
extremamente pacifica, os professores tem a noção da responsabilidade
democrática. Queira Deus que ilumine a cabeça de todos para que nos
possamos entrar num contexto de dialogo e que a categoria venha a ser
respeitada como deve ser e que nunca devia ser massacrada com todos estes
governos que estão passando por ai. Hoje fiz mais uma denuncia junto ao
ministério publico, protocolo 130 em relação a compra de marmitas pela
prefeitura de Piraquara, onde a nossa cidade adquiriu através de um contrato
no valor de R$ 35.937,50 (trinta e cindo mil novecentos e trinta e sete reais e
cinqüenta centavos) nada mais nada menos que 2.875 marmitex, do dia
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29/10/2014 ao dia 08/12/2014, aproximadamente 45 dias, 63 marmitas por dia
incluindo sabados domingos e feriados, foram distribuídas pela cidade, 1800
foram destinadas a unidade de pronto atendimento 24 horas de Piraquara que
consumiu 40 marmitex por dia, sendo que temos nove ou dês funcionários, isso
num total de 45, um absurdo, dados passados pela própria prefeitura de
piraquara que se contradiz em depoimento. E levei hoje ao ministério publico
porque quero saber quem daquela unidade 24 horas, usou destas marmitas.
Pasmem os senhores a empresa que contratou mudou se para Santa Catarina
e não se encontra mais a nossa cidade, um absurdo. Com a palavra o
vereador Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores, comunidade
presente, agradeço em nome de Deus por estar aqui presente nesta tribuna.
Quero agradecer a presença de todos principalmente ao meu amigo Fontoura,
cidadão Honorário desta cidade, e a sua esposa Bela. Rafael o homem do pó
do ouro e todos presentes. Sou solidário com os senhores professores do que
aconteceu ali. Sou grato ao Dr. Eduardo do executivo, fizemos um pedido para
pintar umas faixas do Colégio Penhar, que imediatamente fui atendido. Me
causa surpresa quando a gente apresenta um projeto de lei em forma de
sugestão, eu quero deixar bem claro que eu estou apresentando um projeto em
forma de sugestão que nós podemos junto ao nosso executivo para fazermos
uma central de ambulância no Guarituba, este é um pedido deste vereador, eu
recebi aqui em minhas mãos uma lei 1455/2015 dizendo: Autoriza o poder
executivo transformar o pronto atendimento central do Guarituba a unidade de
pronto atendimento 24 horas, devido a uma ambulância a disposição da
unidade da mesma própria. Pelo que eu entendi ta pedindo que a unidade
Caiçara se transforme numa unidade 24 horas, e nela tenha uma ambulância.
Eu não estou apresentando um projeto de lei, eu tenho que apresentar em
forma de sugestão, porque na verdade nos temos de entender se realmente
esta na lei orçamentária e quem vai decidir isso é o poder executivo. Cabe ao
poder executivo ver da necessidade. A sugestão ta na lei, obrigado. Com a
palavra o vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, quanto a questão da
atitude da Policia Militar e quanto aos professores eu não vou defender este
tipo de atitude mas também não posso ser omisso aqui, tem os dois lados da
moeda, o erro do governo foi generalizar o processo, mas teve gente fazendo
ato de provocação e estavam fazendo um palco político, em vez de reivindicar
os seus direitos, então acho que o Josimar como Presidente esta fazendo um
ato de repudio ao governo, e acho que passaram do limite, mas no meio de
bons professores tem os vândalos. E é ai que começa a confusão, como foi
feito na primeira manifestação. Não estou defendendo os deputados, as
atitudes que tiveram de ir de caveirão lá, como defendi fora do plenário o Beto
talvez exagerou, perdeu o comando, alguem perdeu o controle e quando viu,
quando acontece aquilo ninguém segura mais, o comando da Policia Militar
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tem que rever e dar uma resposta para os bons professores do estado, e tenho
certeza que o Beto vai fazer isso, na primeira que tava lá foi o filho do Requião
e meia dúzia de picareta do PT que estavam ali agitando, como tem o
Vanhone, tem os picaretas, e nos da política não podemos ter medo de
picaretas. Quanto a questão de ambulância no Guarituba, este discursinho
barato não é comigo, primeiro que eu não consigo entender, o vereador
Mamede que hoje não esta presente fez um projeto de posto 24 horas, precisa
sim atendimento no Guarituba, a Secretaria de Saúde assumiu em colocar lá
no Guarituba. Pelo menos enfermeiro padrão, e o projeto do vereador Mamede,
cumpre o prefeito se quiser, mas é um belo projeto. A UPA 24 anos ainda vai
demorar mais um pouco. A UPA não oferece atendimento para 102.000
habitantes segundo o IBJE, oferece atendimento para 35.000 a 40.000
pessoas, no maximo.
. O Sr. Presidente passa para ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario para
fazer a chamada dos vereadores: todos presentes com a ausência justificada
do vereador Valdeci de Andrade e o vereador Sidnei César Mamede.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
026/2015: que assim o fez. Processo 026/2015 projeto de lei 017/2015:
Iniciativa executivo municipal, dispõe sobre, autoriza a concessão de
subvenções e auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro de
2015 e da outras providencias Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global, votação artigo por artigo 2ª discussão: Sr.
Presidente solicita ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O
artigo 1º esta em discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o 1º artigo esta
aprovado. Pedido para votação global: o pedido de votação global esta em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem,o pedido foi aprovado. O projeto esta em discussão: o projeto esta
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem. O projeto de lei 017/2015 foi aprovado em 2ª discussão dispõe
sobre: autoriza a concessão de subvenções e auxílios financeiros e
contribuições para o exercício financeiro de 2015 e da outras providencias
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
042/2015: que assim o fez. Processo 042/2015 projeto de lei 032/2015
iniciativa do vereador pastor Valdeci Andrade, dispõe sobre: institui o 2º
sábado de outubro de cada ano do dia municipal do acorda Piraquára: Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global, votação
artigo por artigo 2ª discussão: Sr. Presidente solicita ao 1º secretario para ler o
artigo 1º, que assim o fez. O artigo 1º esta em discussão, esta em votação, os
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vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, o
1º artigo esta aprovado. Pedido para votação global: o pedido de votação
global esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem,o pedido foi aprovado.O projeto esta em discussão:
o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem. O projeto de lei 032/2015 foi aprovado em 2ª
discussão dispõe sobre: institui o 2º sábado de outubro de cada ano do dia
municipal do acorda Piraquára:
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo 043/2015
que assim o fez. Processo 043/2015 projeto de resolução 003/2015 iniciativa
mesa executiva: dispõem sobre: o regimento interno dos vereadores mirins da
câmara municipal de Piraquára. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global, votação artigo por artigo 2ª discussão: Sr.
Presidente solicita ao 1º secretario para ler o artigo 1º, que assim o fez. O
artigo 1º esta em discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, o 1º artigo esta
aprovado. Pedido para votação global: o pedido de votação global esta em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem,o pedido foi aprovado. O projeto esta em discussão: o projeto esta
em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem. O projeto de lei 003/2015 foi aprovado em 2ª discussão. o
regimento interno dos vereadores mirins da câmara municipal de
Piraquára.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
047/2015: que assim o fez, Processo 047/2015 projeto de lei 035/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$.
Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global
votação simbólica maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente. O projeto 1º
esta em discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem, o projeto de lei 035/2015 foi
aprovado em 1ª discussão. Autoriza a abertura de credito adicional
especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 328.193,10
(trezentos e vinte e oito mil e cento e noventa e três reais e dez centavos) e da
outras providencias.
. . O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
051/2015: que assim o fez. Processo 051/2015 projeto de lei 039/2015:
Iniciativa vereador Josimar Froes, Dispõe sobre: Concede o titulo de cidadão
Honorário do município de Piraquara ao Sr. Loureiro Bernardo Tolardo Parecer
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favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação
simbólica maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente. O projeto 1º esta em
discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados
os contrários que se levantem, o projeto de lei 039/2015 foi aprovado em 1ª
discussão. Concede o titulo de cidadão Honorário do município de
Piraquara ao Sr. Loureiro Bernardo Tolardo
. . O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
052/2015: que assim o fez. Processo 052/2015 projeto de lei 040/2015:
Iniciativa vereador Maicon Figueiredo, Dispõe sobre: Concede o titulo de
cidadão Honorário do município de Piraquara ao Sr. Gece de Moraes Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação
simbólica maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente. O projeto 1º esta em
discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados
os contrários que se levantem, o projeto de lei 040/2015 foi aprovado em 1ª
discussão. Concede o titulo de cidadão Honorário do município de
Piraquara ao Sr. Gece Moraes
O Sr. Presidente comunica passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: como
acordado no tempo de dois minutos. Com a palavra o vereador Gilmar: Sr.
Presidente, senhores e senhoras ouvintes, dando continuidade gostaria que o
Sr. me elucidasse na próxima sessão Ordinária a presença do Sr. Florisval
Maier de Oliveira, conhecido como Foval ex secretario de finanças desta
cidade que constantemente tem vindo intervir nas reuniões de finanças desta
casa, do qual eu não tinha ido atrás para saber qual a origem funcional deste
cidadão, e recebi ontem a relação dos 121 cargos comissionados desta
prefeitura, levando mensalmente R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois
mil reais) por mês da prefeitura. O nome deste servidor não esta nesta lista,
que se verifique o verdadeiro cargo deste cidadão. Fiz solicitações de varias
ruas que não tem condições de transitar o morador cai num buraco e entra em
outro, com contratos fabulosos e os bairros desta cidade estão abandonado.
Me causa espanto , quero a devolução do dinheiro das marmitas. Este é o
papel dos vereadores, fiscalizar, obrigado boa noite a todos. Com a palavra o
vereador Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores, sou solidário ao
Foval, se ele veio aqui foi por uma boa causa e garanto que foi com ordem do
prefeito, o que me causa estranheza, eu fico preocupado com o vereador
Gilmar, a qual ele vai disputar uma eleição a prefeito, como será que vai ser
conduzido uma prefeitura sem gente para trabalhar, me preocupa, nesta cidade
nos temos de inovar, mas vai ser difícil essa sua caminhada. Sou situação sim
e não tenho vergonha de dizer, e não tenho medo de perder uma eleição, não
estou preocupado com os cargos comissionado. Nós temos de defender o
nosso caráter, e se alguem achar que nos não estamos fiscalizando ou
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omitindo, tem um prédio publico aqui do lado, vai lá e denuncia o vereador que
esta se omitindo de fazer o seu papel. Sem medo de errar, não nasci aqui e
não pretendo morrer aqui, mas eu pretendo defender o que esta cidade
merece. O que esta cidade merece, é obras é transparência, é respeito, nos
estamos sendo omisso a estas coisas que estão acontecendo em nosso
município, o ministério publico esta ali, se entrou no ministério publico e não
encontrou um ato ilícito do prefeito, seria isso Sr. Presidente. E que deus
abençoe a todos. Com a palavra o vereador Rock: Sr. Presidente, eu gostaria
de fazer um pedido ao executivo municipal com relação a praça de
atendimento, os servidores que labutam que defendem seu ganho, tem uma
gratificação de algo em torno de trezentos reais. Mas esta gratificação esta
congelada a muito tempo, anos. Por isso peço a esta presidência que solicite
ao prefeito que veja isso com carinho e que ao menos acompanhe o índice
inflacionário. Não apenas dos funcionários daqueles servidores mas que
também estenda ao Vale Mais, que veio trazer um ganho aos funcionários que
estão com os salários achatados. Os veículos que fazem uso para ir ao
complexo penitenciário aquelas ruas estão intransitáveis, por causa das chuvas
que se formou. Sobre o passeio ciclístico eu quero agradecer ao vereador
Ernani e parabeniza lo, foi de suma importância a confraternização, nós
tivemos famílias inteiras pedalando do pátio da prefeitura ate a colônia. Falou
se aqui da secretaria de desenvolvimento econômico, onde o secretario o Sr.
Laudir. Algumas pessoas gostam outras não, mas é um cidadão competente,
hoje esta num prédio locado, mas esta agrupando uma serie de serviços que
antigamente eram fragmentado pela nossa cidade. Tem uma serie de trabalho
desenvolvidos por aquela secretaria.fica aqui meu abraço a todos os meus
colegas de trabalho. Quero agradecer pela oportunidade e pedir a Deus que
nos ilumine a todos. Com a palavra o vereador Erondi : senhoras e senhores,
vereadores. Vereador Miguel o Sr. Disse que junto aos professores não tinha
só professores, concordo, tinha professor, tinha policial militar sem farda, tinha
agente penitenciário, tinha funcionários da saúde, enfim foi uma manifestação
dos servidores públicos do estado do Paraná. Então não tinha só professor,
mas posso garantir aos senhores que blek blok não tinha. Eu estava lá junto os
três dias, tenho filmagem, fotografei. Os que estavam de mascara eram nós
mesmos, porque era humanamente impossível andar sem mascara, era tanta
bomba que sem uma mascara você não conseguia respirar. A mascara era
para proteger, inclusive tinha vendedores ambulantes vendendo mascara. Ai
vai o secretario Francisquini e vai na TV e diz que 20 policiais estavam feridos.
Acreditem quem quiser, se tivesse os policiais ferido vocês não acham que ele
os teria mostrado, só se as professoras feriram eles com flores, pois enquanto
apanhavam as professoras ofereciam flores aos policiais. Mais uma vez o
secretario vai a mídia e mente descaradamente. Quero mandar um abraço pro
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deputado Gilberto Ribeiro que fez o seu papel como deputado votou com os
trabalhadores e esteve com os trabalhadores na luta, obrigado pelo voto. Já o
deputado Cobra Reporte do PSC, não votou com a gente, são 31 que não
votaram, vamos citar o cobra repórter, que tem um áudio do Cobra Repórter,
eleito pela primeira vez pelo PSC, desabafando ele fala assim: É difícil ser
político, já não tenho nada aqui, se eu votar contra este cara, eu não vou ter
um papel de bala neste Governo. Por que os deputados que estão na oposição
com ele, nem atendidos são nas secretarias, nem podem entrar nas
secretarias. Ta no áudio o deputado passando um desabafo, esta no
WhatsApp, eu passo para quem quisera o deputado disse , sou contra o que
este cara fez, mas fui obrigado a votar senão não teria um papel de bala no
Governo. Mas deputado me desculpe isso é venda de voto. Se ta votando em
troca de favores ao governador do estado, isso é venda de voto, isto tem que
ser denunciado ao ministério publico e ele perder seu mandato e o Impitman do
Beto Richa. Que pais é este, que estado é este, o Francisquini deveria dizer eu
errei, não é feio falar isso. Hoje não tinha nem um policial sequer na
manifestação nossa, ninguém foi apedrejado. Que mal oferece uma professora
de 60 anos contra o choque, que risco ela oferece, a maioria que estavam lá
tinham 60, 70 anos e eram mulheres. Que risco ofereceriam a Policia Militar do
Paraná. Nem água o governador ofereceu a policia. Vergonha, quero agradecer
ao Sr. Pela faixa de apoio a nossa categoria e dizer que a luta continua,
perdemos uma batalha mas não a guerra, e nos vamos lutar ate o fim, obrigado
a todos e a todas. Sabias palavras vereador, e as faixas era o mínimo que nos
poderíamos fazer. Para demonstrar o que nos sentimos. Com a palavra o
vereador Adriano; Quero iniciar minhas fala dando continuidade as palavras
do vereador Erondi, que comentou sobre o evento, o incidente que ocorreu lá
no centro. Uma tragédia lamentável que o nosso estado seja lembrado pela
tragédia, é lamentável, e lutar pelos estado de direito, o nosso amigo e eterno
cidadão honorário de nossa cidade conhece a hierarquia e sabe como funciona
a Policia Militar. Simplesmente é lamentável. Gostaria de fazer uma breve fala
com relação as declarações que o vereador Gilmar fez antes de sair, com
relação da secretaria de saúde fez na sua declaração de conta, vou deixar de
fazer um pedido de esclarecimento e ver sobre o destorcimento das
informações. Gostaria de agradecer que depois de dois anos a rua do Greca foi
recapada, foi feito um tapa buraco, mas como eu solicitei varias vezes eu só
tenho que agradecer.Mas também tenho de fazer um reclamação com
referente a relação das ruas, sabemos que tem obras de pavimentação em
nossa cidade, e tem uma rua que eu pedi, é uma rua central. Um morador me
pediu para arrumar a rua que estava intransitável, o que nos traz uma
preocupação, que o tempo não tem ajudado, eles começam um serviço e o
tempo não ajuda. Hoje nos estamos com uma epidemia a da dengue Já foram
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registrado mais de 750.000 casos de Dengue no Brasil e eu estava passeando
a cavalo e vi o lixo estando sendo joga nos terrenos, é lamentável, muito
obrigado e uma boa noite para todos. Com a palavra o vereador Miguel
Scrobot: Sr. Presidente, nobres vereadores, eu queria falar com o Erondi que é
um batalhador, não é fácil, ter de servir até água para a PM, eu nunca vi o
Erondi trabalhar tanto os três dias, eu não vi ele em Piraquara. O Beto errou o
secretario de segurança errou, o comando da Policia Militar errou, e acredito
que em poucos dias nos vamos ver o resultado. Se vai ficar mancha, eu
também não posso concordar e nem descordar do vereador Edilio, a mancha
que ficou no Álvaro Dias quando falaram que foi ele que atingiu os professores
em 91, se eu não me engano. Hoje o Álvaro Dias é o campeão de votos do
Estado do Paraná, e podem escrever, não sei se não é o futuro governador
deste Estado. Eu acho que o Beto tem que fazer o corretivo tem erro ai todo
mundo sabe, os bons professores sabem disso. Que o Erondi me perdoe, eu
também sou agente penitenciário funcionário do estado, mas sei que muita
gente não trabalha dentro do sistema prisional, como muitos trabalham demais,
justamente os que não trabalham foram la derrubar grade. O Erondi falou de
uma professora de 60 anos de idade. Se foi abuso da Policia Militar com uma
senhora desta, tem de ser investigado, mas me perdoe, eu vi fazendo bomba
de cal, e dava pra ver que estava passando gente conhecida ao redor, o
excesso teve o erro teve, tem que ver que a coisa não é tão drástica de um
lado só. Erondi você é um guerreiro por levantar esta bandeira. Como o
Vanhoni que deveria ter ganhado esta eleição, ele trouxe varias emendas para
Piraquara. Quero dizer de publico que se o prefeito é o Marquinhos e ele
manda o Foval, e claro que ele nos venha trazer as informações do processo.
Eu defendo uma sigla, eu tenho de defender o melhor para Piraquara. E tenho
de defender o estado do Paraná. Aqui nasce o Iguaçu, já passaram vários
governadores e não fizeram nada para a cidade, cabe a nos pedir ao
governador, cabe o respeito e respeitar é bom.seria só. Com a palavra o
vereador Eugenio Huller: Sr. Presidente, eu acho que o vereador Gilmar
conhece tento de lei, e não sabe que existe uma lei 1252/2013 que da todo o
direito de fazer, contratar, os cargos comissionados sim. É uma prerrogativa do
prefeito, por que será que ele não ta entendendo, foi ele mesmo que votou a lei
em 2003. ele tem o discurso dele , quer ser prefeito, acha que esta preparado.
Tivemos no passeio e no volteio lá, e como eu já estava falando em lixo, você
viu que o lixo esta acumulado ali, eu já falei no meio ambiente e vamos ver o
que acontece, a gente cobra a gente fiscaliza, e ele vem dizer que os
vereadores não fiscalizam, meu Deus do céu, ele não anda com a gente nos
saímos fazer o nosso trabalho fora, nos jamais convidamos ele, porque nos
gostamos de pessoas decente junto com a gente, esta é a realidade. Tivemos
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um caso quase lamentável no Guarituba, o Eduardo me garantiu que esta
semana vai colocar esta lombada na frente do CMEI. Seria isso. Obrigado.
Não havendo mais inscritos agradecemos a cada um dos senhores e senhoras,
aos convidados o nosso muito obrigado, e também aqueles que nos
acompanharam pela rede mundial de computadores a internet. Convocada a
próxima sessão para terça feira no horário regimental. Para constar
_____________________________________________________________ eu
(Luiz Antonio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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