CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 11ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 3ªsessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquára, Estado do
Paraná, no dia doze 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, 1º secretario Valdeci de
Andrade 2º secretario Maicon Faria e a presença dos demais vereadores:
Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Gilmar Luis Cordeiro, José Eugenio
Huller, José Machado Valmir Soares “Rock” e Sidnei César Mamede. Verificada
a existência de quorum regimental com a presença de treze 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 Mamede
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 Valdeci de Andrade que 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 ao GRANDE EXPEDIENTE: É acordado 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 de dirigir a minha fala aos servidores educadores, servidores
municipais de Piraquara, e dizer que este vereador esta nesta luta com vocês
também. Que discursarei e votarei em favor dos vereadores, e que jamais
votarei qualquer lei que não venha de encontro com os trabalhadores,
independente de categoria, diferentemente dos nosso 31 deputados que a
semana passada que fizeram um estardalhaço com a democracia e com a vida
dos nossos professores estaduais. cinto me envergonhado com aqueles que se
dizem representantes do trabalhadores do estado do Paraná. Professores do
Paraná, vocês tem o meu voto, na luta pelo piso da data base, é lei e tem que
ser cumprida. Nós professores não temos que nos sentirmos culpados pela
greve que esta instalada no estado do Paraná. Não podemos nos esquecermos
que a culpa é do agressor, no caso o “desgovernador Beto Richa” que queria
acabar com o nosso qüinqüênio, com o nosso auxilio transporte e que não
paga as nossas promoções, e que votou uma lei inconstitucional, que todos
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sabem que é, inclusive o ministério publico declarou inconstitucional esta lei
contra a nossa previdência. E que não paga a nossa data base reduz turno, e
que ordenou o vergonhoso e criminoso massacre no dia 29 de abril, que entra
na justiça criminalizando o sindicato, e nós somos o culpado pela greve... se
existe algum culpado, é o Sr. Governador Beto Richa, que hoje poderia ter
acabado com a greve, mas não quis assim fazer, e tenta jogar policiais contra
professores e professores contra policiais, a cada dia me sinto com mais
vergonha de ser governado por um Desgovernador. Quando ele diz que foi
necessário mexer na previdência, que é um assalto ao futuro do trabalhador
deste estado, para por em dia as suas contas. Se a finança do estado esta
errada, foi ele que desorganizou, porque ele foi reeleito, não herdou divida do
primeiro mandato. Vai na TV e diz que foi o maior atingido que seu coração foi
atingido, o maior atingido foi o trabalhador deste estado, principalmente os
professores deste estado e principalmente a Democracia, onde não se tem
mais o direito de ir em praça publica se manifestar e lutar pelos nossos direitos.
Vejo minha amiga professora com a camiseta escrito assim, “não há dias de
gloria sem dias de luta”. Isto é verdadeiro, se estamos na rua lutando pelos
nossos direitos, direitos adquiridos, não estamos pedindo mais nada alem do
que é nosso, que foi descontado de nosso trabalho, do nosso pagamento
durante a vida toda. Previdência que teria uma vida útil de 50 anos. Obrigado.
Com a palavra o vereador Pastor Valdeci: Sr. Presidente, senhores
vereadores, senhoras e senhores que compõe esta casa esta noite, eu gostaria
de iniciar a minha fala pegando um gancho das do vereador Erondi, fazendo da
sua fala as minhas palavras, e dizer que é triste lembrar o dia que deveria ficar
apagado e que vai ser lembrado por muito e muitos anos, e que seja um
incentivo para aqueles que lutam pela democracia, que não devem parar em
momento algum, temos de nos unir para lutar, só assim conseguimos
conquistar os nossos direitos. E quando falo em direitos adquiridos, eu vejo que
isto é um regresso, precisamos cada dia mais aprender com aqueles que tem o
coração aberto, para entender o que é a humildade, aprender com as pessoas
que fizeram a história deste Pais, através do ensinamento através dos
professores que nos ensinaram desde o inicio, mesmo abrindo mãos de
projetos maiores, para formar homens e mulheres de valores, como médicos,
engenheiros e tantos funcionários que nos vemos hoje, e que se não os
tivéssemos talvez o Brasil estaria hoje com certeza parado e não haveria nem
um avanço. Quero dizer que nos somos a favor principalmente aqui da cidade
de Piraquara. Quero também deixar registrado nesta casa que o Sr. Wilson do
Conselho de direitos humanos da criança, que fizeram seu 10ª conferencia
agora, e que foi muito bem planejado, e vemos ali a preocupação das pessoa
com relação aos jovens que ainda hoje estão sendo ceifados ainda na sua
juventude com 12, 13, 14, 15, anos nas drogas. Eles estão trabalhando e
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esperando do poder publico uma resposta, e que se envolva para dar melhores
condições aos jovens e que tudo melhore e que possam viver a sua
longevidade. O que esta acontecendo em nosso Pais os jovens estão cada dia
mais cedo sendo ceifados pelas drogas. Quero agradecer aos colegas
vereadores que nesta semana aprovaram uma etapa da Câmara Mirim, e as
pessoas pensam que elaborar um projeto de tal magnitude, envolve muito mais
questões, não é só a questão interna, ela vai ser expandida para fora dos
colégios, vai mobilizar pessoas, precisamos trabalhar bem o regimento interno
do qual foi aprovado pelos senhores, eu creio que se Deus quiser em junho nós
vamos estar começando a divulgar a câmara mirim, e tenho certeza que vai ser
uma contribuição importante, principalmente para os alunos que no futuro
tentarão pleitear uma cadeira no legislativo, é bom até para entender como
funciona o legislativo, as pessoas não tem o conhecimento de como funciona o
legislativo de fato, e acham que nós temos todo o poder, as vezes a população
entende de forma errada. Obrigado. Com a palavra o vereador Ernani Winter:
Sr. Presidente, nobres vereadores, comunidade presente boa noite a todos e a
todas. Em especial a Silvia e a Ana Lucia representando o Sindicato dos
Professores de Piraquara, o professor João Pinto representando todos os
professores estaduais aqui no plenário, e cumprimentando também a quem
acompanha neste momento online em suas casas. Vereador Erondi quero dizer
a você e aos professores que eu também estou na luta, esta semana eu fui até
a Caixa Econômica a noite e na frente do colégio tinha um grupo de
professores que estavam fazendo panfletagem orientando pais, mães e alunos
com relação ao motivo da greve e entregando um panfleto com a lista dos
deputados dos que votaram a favor e dos que votaram contra, e fico feliz
porque o deputado Ney Leprevost que eu defendi no município de Piraquara,
votou favorável aos professores do estado do Paraná, e também o deputado
mais votado desta cidade Gilberto Ribeiro. Lembro que o meu deputado disse
“se caráter tem um preço, eu pago o preço sim”, para defender as causas do
povo do Paraná. Em tempo eu quero dizer que em 10 de maio no domingo
ultimo foi o dia das mães e quero aqui estender um abraço e pedir que Deus
abençoe a cada uma de vocês, por este lindo gesto que é ser mãe. Quero dizer
que no dia 10 de maio a 15 anos eu fundei a escolinha Winter de futsal, muitas
crianças passaram por ali e muitas crianças estão passando, é um trabalho
voluntário que nós temos todos os finais de semana nos sabados no ginásio
poli esportivo onde eu e mais voluntários atendemos crianças de 6 a 16 anos,
estamos ajudando em questão do caráter e da disciplina, no valor da família, as
pessoas devem saber que a 15 anos começamos este projeto, e hoje somos o
maior campeonato dos grupos de base da região metropolitana. E este ano
após a reforma do ginásio poli esportivo com a reforma parlamentar no
deputado Ângelo Vanhone, em 2 meses estaremos reinaugurando o ginásio
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com a copa Winter de futsal que provavelmente vai bater recorde novamente.
No ano passado 51 equipes participaram deste campeonato. Quero me
solidarizar a viabilizar os R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em conversa
com o prefeito Marquinho na ALL e sinalizamos parque este recurso seja
viabilizado na linha férrea no parque linear para que possa trazer mais conforto
para aquela comunidade. Obrigado a todos e a todas. Com a palavra o
vereador Baianinho: Sr. Presidente, nobres vereadores, comunidade
presente, agradeço em nome de Deus por estar aqui presente nesta tribuna.
Quero ser solidário ao vereador professor Erondi desta cidade e todos os
presentes. Não quero que o vereador se choque pelo que vou trazer aqui,
senhores professores foi dado o nome da operação lava a jato, gostaria que
para isto o Sr. Excelentíssimo Sr. Governador fez aos professores, gostaria que
arrumasse um nome para esta parafernália, tirar o direito dos professores,
daquilo que foi tirado dos salários deles e guardado num fundo, pra hoje dizer
que o coração esta arrebentado, esta arrebentando é o bolso do professor, é o
direito dos professores, se faz de bom moço pra roubar os nossos direitos pra
ladrão normal tinha de ter prisão perpetua, mas para o político tinha de ter pena
de morte quando temos de bater na casa dos eleitores e queimar a cara
pedindo votos nos temos de respeitar aqueles de direito, nos não podemos
roubar os nossos eleitores, não tenho medo de falar que o governador deu um
golpe nos professores. Quero dizer que a gente se sente envergonha pela
atitude deste governador, e a categoria não é tão unida assim, 95 % é, mas
tem professores que não estão nem ai pra vocês não, não se iludam, e não
esta muito longe, isto é falta de humanidade, de caráter e de personalidade,
professor que se diz professor, mas de humanidade passou muito longe. Seria
só isso, obrigado. Com a palavra o vereador Adriano: Sr. Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente boa noite funcionários da educação, tivemos
noticias dos órgãos municipal, estadual, nacional e principalmente mundial
infelizmente. Sábado que passou tive o prazer de estar aqui na assembléia da
APMP da qual se discutiu as questões do cumprimento da lei do piso salarial,
entre outras demandas. Voltei no passado, foi inevitável isso, lembrei do meu
tempo de escola quando comecei, da professora Rute, a mãe do nosso amigo
Florisval, dona Iracema e assim sucessivamente, são pessoas que fizeram
parte da minha vida, e fazem. Se você for fazer um retrospecto de sua vida,
você passa grande parte da sua vida na escola, aprende se muito os
professores são seus pais, seus amigos, seus irmãos e seus mestres. Fiquei e
estou muito triste com as cenas que vi, e pensar que a gente luta para fazer um
Pais de 1º mundo, é onde se valoriza o mestre, o professor, fiquei pensando
que não existe profissão que não precise de mestre para alguma coisa. Um
cidadão para fazer uma carteira precisa de um professor, qualquer seguimento.
É inaceitável esta situação que nós passamos, é muito triste quando passamos
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por uma situação desta, sou favorável ao aumento do professor, é uma lei.
Seria este o caminho, ta sendo feito os cálculos para que se chegue a esta
condição. Naquele dia triste de 29 de abril, os professores estavam lá
defendendo os seus direitos, e de todos os servidores públicos. Na emoção de
comentar sobre a educação esta aqui a minha amiga e eterna professora
Zeugma, o professor José, um grande símbolo da educação, são pessoas que
me acenderam a chama do conhecimento, e me politizaram. A semana
passada eu ouvi um comentário o que enche um professor, para o professor
nunca esta bom, graças a Deus que não esta bom, por isso nós estamos aqui,
por isso vocês estão aqui, eu agradeço a vocês por não se encherem e lutarem
por uma sociedade melhor’. Muito obrigado. Com a palavra o vereador
Mamede: boa noite Sr. Presidente, vereadores, funcionários da educação,
comunidade Beto Lima, irmão da Mara Lima, boa noite a vocês, gostaria de
começar a minha fala, apoiando os professores, com certeza, sou favorável,
sou parceiro, não só deste aumento, que é lei e tem de ser cumprido, mas
também apoio ser aumentado o vale alimentação, que já esta corroído pela
inflação R$ 200,00 (duzentos reais) não é mais aquilo R$ 250,00, (duzentos e
cinqüenta reais) já ... o prefeito deveria fazer um projeto, e fazer um aumento
ao vale alimentação. Quero aqui agradecer ao Secretario de obras que depois
de um ano no conjunto de frente a escola Benhart, conseguimos as famosas
luminárias, que foram instaladas, e até num tom de brincadeira, ele disse que
“colocou água no meu bolo”, mas eu quero agradecer ao Secretario Eduardo
que nos atendeu. Atendeu a comunidade que tanto precisava daquelas
luminárias e não precisou discutir em juízo e esperar aquela tal briga que tinha
aqui no fórum, foi só ir lá comprar as iluminarias e instalar. Os moradores estão
contente, quero agradecer ao secretario, mas precisamos caminhar ainda com
algumas questões ainda em nosso município, tem ruas intransitáveis, em frente
a minha casa não passa mais carro, talvez porque eu seja oposição. Mas vou
pedir pros vereadores aqui, possam fazer um oficio, na Rua Emilia Sterco,
peçam para arrumar a minha rua, por que este prefeito não anda colaborando
muito com a gente, só quero agradecer e dizer que a luta continua, obrigado.
Com a palavra o vereador Rock: Sr. Presidente, muito boa noite, nobres
vereadores ao SINDI SEMUSP que esta sempre presente nesta casa, quero
transmitir o meu cumprimento a todos os mestres, profissionais da mais alta
importância no nosso cenário, e não vou divagar a respeito deste tema e vou
fazer as palavras dos nobres vereadores Erondi e Adriano as minhas palavras.
Compactuo com todo o sentimento de revolta e indignação com o grito de
justiça do trabalhador. E neste sentido que eu levo o meu apoio sim, aos
profissionais da área de educação em geral. Nós temos ai algumas discussões
algumas preposições, algumas ideias, e o tempo é curto. Quero dar as boas
vindas ao Sr. Leverci Silveira Filho, o novo secretario de Meio Ambiente. Este
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cidadão terá uma tarefa árdua naquela pasta, meio ambiente e urbanismo,
inclusive tem um decreto governamental que esta em vigência é uma polemica
bem grande com os profissionais da área da construção civil estão
preocupados. Pais de família perdendo o emprego por conta deste novo
cenário em nosso município, mas acredito que o desafio maior deste Sr.
Leverci, será em comandar aquela secretaria que já passou por duas mãos e
agora pela terceira, tomara a Deus que ele tenha sucesso para resolver
problemas como os semáforos que estão danificados ali na Betonex, travessias
elevadas, o TAC que é o termo de ajuste e conduta, cães e animais de grande
porte abandonados em nossas rodovias, em nossas vias urbanas, uma
rotatória na nossa entrada da cidade que se faz urgente para amenizar os
acidentes, a invasão da serra do mar que estão loteando o patrimônio da união,
este tema é polemico mas nós estaremos aqui sim queira ou não. O importante
é preservar o meio ambiente, não só piraquarense as todo cidadão paranaense
e brasileiro. Temos a questão do piso nacional e a data base dos servidores.
Eu serei a favor de todo o ganho a toda a vantagem que venha de encontro
aos trabalhadores. É polemico não tenho participado das reuniões mas
estaremos juntos para construir da melhor maneira possível, esta casa passa
quase como uma homologadora, chega os números para que a gente aprove
sim ou não, mas estaremos sim na minha concepção, e tentando junto com o
executivo a melhor solução pra este momento difícil onde os profissionais da
educação teriam todo o direito de 13.01 % + 2 % do avanço na carreira, sou
solidário a todo tipo de manifestação favorável a estes valores. Os honorários
de sucumbência deixarei para as minhas explicações finais, obrigado. Com a
palavra o vereador professor Gilmar: boa noite a todos os vereadores boa
noite aos munícipes, boa noite aos professores. Fico triste em ter recebido a
moção de repudio do Sindicato, sou sindicalizado sempre fui, nunca fui
contrario ao movimento de greve, pelo contrario sempre participei e apoiei, sou
extremamente contra o processo de violência que aconteceu no Centro Cívico
e que vem acontecendo. Porem estou inserido em uma comunidade a mais de
11 anos dirigindo uma escola, sou diretor sim, sou professor sim, sempre
reeleito com mais de 80% da adesão da comunidade. Quando tomamos a
decisão de retomarmos as aulas na Vila Macedo, foram consultados todos os
professores de forma democrática, ninguém foi inquisitivo, quem quis voltar
voltou, quem não quis não voltou. A guerra e a confusão toda já foi instaurada
por parte do governo e vão pagar um preço por isso e eu sou solidário ao
movimento, porem eu atendi ao clamor da comunidade, na quinta ou na sexta,
estarei fazendo uma grande audiência com a comunidade, convido o sindicato
para que esteja presente. Teremos lá 300 ou 400 pais e vocês terão a
oportunidade de sermos atendidos e sermos convincente, fechamos a escola,
mas com a comunidade também como eu acho que democraticamente temos
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de abrir a escola. Fico triste mas sei da decisão que tomei e se tomei foi
baseada em uma anuência dos pais, espero que o município, que a prefeitura
de Piraquara tenha também a capacidade monetária pra cumprir com o piso
nacional dos professores, e vocês podem ter certeza que um dos professores
que esta nesta casa independente da posição política, porque sou oposição
nesta cidade vou estar ao lado dos professores, vocês vão acompanhar o
discurso dos próximos dias. Espero que o executivo venha atender a demanda
do município sabemos hoje que a um desmando total na prefeitura as
publicidades em jornais, passam de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais), ta ai nos jornais, é assunto de ministério publico, já me disseram nos
corredores do judiciário, vereador o Sr. mirou numa lebre e acabou pegando
numa onça, tamanho a irregularidade dos jornais desta cidade. Em cargos
comissionados esta cidade ultrapassa anualmente R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) com 121 comissionados, estão aqui os documentos, a
mesma coisas os veículos alugados desta cidade ultrapassam R$ 1.300.000,00
(um milhão e trezentos mil reais) e agora eu pergunto a vocês, vamos ver se
vão cumprir, porque o governo do estado, se não cumprir não tem aula, e acho
justo todo o movimento agora quero ver todo o movimento sindical o
movimento de todas as associação em favor dos professores desta cidade
contra estes desmandos que vem ocorrendo e eu sou um dos únicos cidadãos
desta cidade que tem protocolado ações junto ao ministério publico e estas
ações tem virado ações civis contra a cidade. Estou sim ao lado dos
professores, e podem ter certeza que vocês terão um vereador ao lado de
vocês, obrigado. Com a palavra o vereador Miguel: Sr. Presidente,
vereadores, comunidade presente eu queria registrar a presença do Sr. Lismar
que esta ali, líder comunitário e presidente do Tempo do Amanhecer e vem
batalhando desde 2012 pela Vila Franca e nada vinha acontecendo, por isto
através dele tomou conhecimento em meu gabinete e veio agradecer ao
prefeito Marquinhos e o secretario de obras por ter tido uma ação lá na vila. O
Sr. esta certo fez um abaixo assinado, fez um oficio desde 2012 e ninguém deu
atenção, as coisas acontecem assim mesmo a gente não pode desistir. Só
queria deixar registrado perante o publico. Quanto a questão dos professores
do governo do estado eu não posso ser omisso que hoje esta uma grande
parte dos professores do município de Piraquara aqui presente, pessoas de
grande valia da comunidade escolar aqui hoje na câmara, esta quase o núcleo
da comunidade escolar, mas eu não poderia ser omisso em não defender o
Beto, em sertãs situações, a manifestação pacifica eu sou a favor, nunca fui a
favor deles ter levado os deputados de caveirão, por isso eu quero deixar bem
claro, os professores estão aqui, vai ter uma guerra tão grande que eu não sei
se consegue cumprir aquilo ali. A gente tem que vem falar aqui, vai ser difícil
cumprir aquilo ali, e este vai ser o trabalho árduo do Sindicato. Para cumprir
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aquilo vai ter que descumprir alguma coisa, ai vamos ver qual é a habilidade. A
questão com o Beto Richa com os professores, o ataque aos professores e
alguns funcionários que estavam lá, eu acho que foi um excesso de pessoas
que estavam na frente da coisa e não souberam ter controle da situação. Se
não fosse o Beto Richa tendo ações no município de Piraquara estava. o
governo do estado não bancava o transporte escolar. O governo do Beto Richa
esta presente em Piraquara, todas as plaquinhas de asfalto estão presentes na
rodovia na triplicação, eu não posso ser omisso, respeito todos os professores,
não justifica a lambuzeira que fizeram com os professores, mas cabe o
respeito. Vai ser difícil do Marquinho cumprir aquilo, o que a câmara vai fazer,
se chegar um não , nos temos de entender. Queria te dizer Gilmar e dar os
parabéns de publico, por estes professores que tentaram voltar para a escola,
tem muita criança que vai estar num prejuízo. Por você ter pedido para os
professores voltarem. Não vai ser fácil, mas eu não disse que sou contra, vai
ser uma batalha difícil, obrigado.
O Sr. Presidente passa para ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario
vereador pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: com todos
presentes.
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$
328.193,10 (trezentos e vinte e oito mil e cento e noventa e três reais e dez
centavos) e da outras providencias.Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação artigo por artigo 2ª discussão: o Sr.
Presidente. 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 035/2015 foi aprovado em 2ª 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
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Honorário do município de Piraquara ao Sr. Loureiro Bernardo Tolardo Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação artigo
por artigo 2ª discussão: o 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 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 artigo
por artigo 2ª discussão: o 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 040/2015 foi aprovado em 2ª
discussão. Concede o titulo de cidadão Honorário do município de
Piraquara ao Sr. Gece Moraes
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
151/2014: que assim o fez. Processo 151/2014 projeto de lei decreto
legislativo 136/2014: Iniciativa executivo municipal, dispõe sobre: cria o
conselho municipal de urbanismo e da outras providencias. Parecer favorável
das comissões técnicas competentes, discussão global votação simbólica
maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente. O projeto esta em discussão,
esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, o projeto de lei 136/2014 foi aprovado em 1ª
discussão. Cria o conselho municipal de urbanismo e da outras
providencias
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
050/2015: que assim o fez. Processo 050/2015 projeto de lei 031/2015:
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Iniciativa vereador Valmir Soares “Rock”, dispõe sobre: denomina de
Bernardina Struginski Valeck, a atual via publica sem denominação oficial,
localizada no Guarituba redondo, conforme croqui em anexo: Parecer favorável
das comissões técnicas competentes, discussão global votação simbólica
maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente. O projeto esta em discussão,
esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, O projeto de lei 031/2015 aprovado em 1ª
discução. denomina de Bernardina Struginski Valeck, a atual via publica
sem denominação oficial, localizada no Guarituba redondo, conforme
croqui em anexo:
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
053/2015: que assim o fez. Processo 053/2015 projeto de lei 041/2015:
Iniciativa vereador Erondi Lopes, dispõe sobre: denomina de rua das Baitacas
a rua sem denominação oficial, localizada no Recreio da Serra, conforme
especifica: Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão
global votação simbólica maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente. O
projeto esta em discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem, O projeto de lei
041/2015 aprovado em 1ª discussão. denomina de rua das Baitacas a rua
sem denominação oficial, localizada no Recreio da Serra, conforme
especifica::
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
056/2015: que assim o fez. Processo 056/2015 projeto de lei 044/2015:
Iniciativa vereador Edson Baianinho, Dispõe sobre: Concede o titulo de cidadão
Honorário do município de Piraquara ao Sr. Tenente Coronel Samir Vasouf
Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global
votação simbólica maioria simples 1ª discussão: o Sr. Presidente. O projeto
esta em 1º discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem, o projeto de lei 044/2015 foi
aprovado em 1ª discussão. Concede o titulo de cidadão Honorário do
município de Piraquara ao Sr. Tenente Coronel Samir Vasouf
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
057/2015: que assim o fez. Processo 057/2015 projeto de lei 045/2015:
Iniciativa vereador Josimar Froes, dispõe sobre: institui o dia municipal de
combate ao crack, e da outras providencias: Parecer favorável das comissões
técnicas competentes, discussão global votação simbólica maioria simples 1ª
discussão: o Sr. Presidente. O projeto esta em discussão, esta em votação, os
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem, O
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projeto de lei 045/2015 aprovado em 1ª discussão. institui o dia municipal
de combate ao crack, e da outras providencias
O Sr. Presidente comunica passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: como
acordado no tempo de cinco minutos. Com a palavra o vereador Erondi:,
senhores vereadores senhoras e senhores, Sr. Presidente, Piraquara sem o
governo federal, provavelmente já teria fechado as portas, basta nós olharmos
no Guarituba e em todos os Bairros e vermos os investimentos as placas,
dinheiro proveniente da Caixa Econômica e do governo federal só vê quem
quer, basta olhar. Centro de juventude, Cisa, quadras de Esportes, PAC mais
de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), tudo do Governo Federal se
for pra listar vai demorar, sem me ater a este tema. O governo do estado do
Paraná na figura do Desgovernador, diz que o estado esta quebrado e que não
consegue pagar os 8 % da data base, mas ele deu pros deputados 26%, 14,6%
para o próprio Governador e o auxilio moradia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para o judiciário. Eu trocaria o meu salário de vereador pelo auxilio moradia dos
juizes é maior que o salário dos professores do estado do Paraná. Há estava
me esquecendo o auxilio moradia vai ser pago retroativo, da mais de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) para cada juiz do estado. Não se faz milagre
com o dinheiro publico, é dinheiro jogado no ralo, não tem dinheiro para pagar
os funcionários públicos. O Beto Richa faliu o estado, só falta na próxima
eleição ser candidato a senador, e ser eleito. Lá atrás teve um outro que tocou
cavalos nos professores e ainda foi eleito senador. Mas o Beto Richa
conseguiu Superar o Álvaro Dias e esta na mídia mundial, como a maior
truculência na democracia e a maior truculência no estado do Paraná. Estes
dias atrás foi aprovado um projeto de terceirização de mão de obra. Quero
mais uma vês parabenizar o Gilberto Ribeiro, que foi na tribuna e fez um belo
discurso, que esta passando dias difíceis porque votou a favor dos professores
parabéns a todos os deputados que votaram a favor dos trabalhadores do
estado do Paraná. Boa noite a todos e a todas. Com a palavra o vereador
José Machado: Sr. Presidente Vereadores Comunidade aqui presente, a
conversa aqui a respeito de nossas mães que estão aqui, temos amanhã mais
um encontro com o prefeito e a gente vai estar junto por fazer parte da
comissão, vamos estar junto gente. O vereador Ernani também é um educador,
com o futsal, a copa winter, aquela mãe que agradeceu o filho que mudou de
atitude, foi através de você, parabéns a você. Vamos falar da Serra do Mar,
aquela polemica um funcionário da prefeitura foi levar a explicação ate aquele
cidadão de Pinhais, o funcionário foi mal tratado e não deu explicação para que
os terrenos que estão sendo desmatado na serra do mar. Temos que ter o
processo para ver sobre a riqueza da nossa água aqui no município, e que
podemos ser prejudicados daqui a 30 ou 50 anos, queremos que daqui a uma
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semana o Leverci tenha um parecer. O Miguel falou a respeito do Sr. Luis que
aqui esta, e nós tivemos lá na festa da Vila Franca, e graças a tentos
requerimentos que fizemos, foram lá e deram um parecer ao Sr. Luis e dizer
que nos não esquecemos da Vila Franca, e nos convençamos ontem com o
rapas da SANEPAR, o contrato esta pronto. Um abraço ao Fontoura que esta
nos ouvindo em casa e esta fazendo mais um aninho, e Parabéns ao Gico o
novo presidente dos Democratas, meu boa noite a todos e os professores
sempre contem com a gente, obrigado. Com a palavra o vereador Gilmar : Vai
ser uma semana difícil não vou acompanha-los porque sou uma pessoa não
grata no gabinete do prefeito por ser oposição, mas estarei aqui eu e o
Mamede, e tenham certeza que estaremos defendendo vocês. Com relação ao
piso nacional estarei divulgando com a apostila, informando o piso do
magistério como é definido qual é o valor. Qual é a diferença entre piso salário
e remuneração e entre atualização e ajuste.somente os professores podem
receber ou outros funcionários da educação podem também receber o piso
nacional, voltando aos mandos e desmandos. Este jornal noticias do Paraná,
muitos devem ter recebidos na escola, levou em 8 inserções em nossa cidade ,
levou R$ 24.800,00. este jornal, 1º jornal de Colombo, 9 inserções apenas R$
23.580,00 em propagandas e publicidades da nossa cidade, o jornal recorde,
Gazeta Metropolitana deve atingir a casa de todos os presentes, 15 inserções
R$ 38.868,00, espero senhores e senhoras, que tenhamos os recursos
necessários para manter o magistério com dignidade na cidade de Piraquara, e
não só o magistério os servidores de toda a cidade, os 2.100 servidores que
ate o momento não tiveram seu plano de carreira avaliado aqui no plenário
houve a promessa mas talvez não aja tem pó de se discutir o plano de carreira.
Espero que se discuta também, que os professores recebam o adicional
noturno, eles entram as 18:00 e saem as10:00 hs, só para não ter que pagar o
adicional noturno as professoras mal tem tempo de fazer um lanche. Amanha
quando tiverem com o prefeito cobrem, nobres colegas da educação tenham
certeza o professor Gilmar vota 13.01 pra você, obrigado. Com a palavra o
vereador Rock: vossa excelência é testemunha de quanto estou brigando com
relação a SANEPAR com relação a saneamento básico em nosso município. A
empresa estatal mista se encontra a mais de 5 anos com o contrato de
concessão dos serviços de água e esgoto de nosso município. Mas hoje eu
quero fazer justiça a três pessoas ao Sr. Volnei, ao Sr. Rogério Masepa e ao Sr.
Dirceu Belão, por nos atender prontamente quando solicitamos com
emergencial na ;Vila Macedo e na rua Tubarão detectamos um duto dentro da
mata ciliar poluindo grande parte daquela mata ali ao lado de um córrego
importante na Vila Santiago e falei com o Sr. Volnei que é assessor da
presidência, inclusive estamos aguardando uma resposta do Sr. Munir que nos
prometeu uma audiência com o tão ilustre personalidade. Quanto a Serra do
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Mar, a Força Verde o IAP e o Ministério Publico, farão uma incursão naquele
setor da nossa cidade nos próximos dias. Não se preocupe o desmatamento
vai acabar, serão penalizados inclusive a COPEL autorizou ou instalou uma
rede no setor onde não é permitido, nem a prefeitura sabia disto acredito que o
nosso ministério publico, o nosso promotor vai tomar as providencias e severas
punições terão de ser tomadas. Sobre os honorários de sucumbências seria
de suma importância que nos trouxéssemos a luz, tratasse de verbas
alimentares são numerários que se encontram presos numa conta bancaria
que pertence aos procuradores desta cidade, estive falando com o nosso
prefeito Marcos Tesserolle, tive falando com alguns dos procuradores desta
cidade, é de extrema urgência que se faça votar e se faça apreciar, até pra que
se resolva este imbróglio, esta demanda. Meus parabéns ao vereador Ernani a
sua iniciativa não só proporciona esporte e laser, proporciona formação do
caráter do cidadão. Parabéns pois já vem fazendo este trabalho a muitos anos,
e sou seu fiel admirador, parabéns pela sua iniciativa e seu trabalho. Os meus
parabéns para os empresários da Construção Civil do nosso município, os
construtores aqueles que geram trabalho, que geram renda e circulação de
moeda corrente através dos materiais de construção e dos segmentos diversos
de nossa sociedade e a todos aqueles envolvidos nesta demanda, hoje
estiveram presente na casa civil, onde falaram com o secretario da casa civil o
nobre Ciarra, e ainda não tive retorno, não tive conhecimento desta conversa
no sentido de dar uma amolecida, e que veja com carinho esta situação, a
próxima o prefeito Marcos Tesserolle estará recebendo uma comissão destes
construtores, onde no gabinete tentara de alguma forma amenizar estes
problemas e dirimir algumas duvidas no tocante ao decreto que restringe as
construções em nosso município principalmente nas horizontais, com relação
verticais ou seja prédios, nos estamos conversando com o prefeito Marquinhos
e os construtores , para uma possível mudança no artigo 37 de uma lei, até que
a gente consiga tocar este segmento, obrigado aos nobres vereadores, aos
professores que se fazem presente todo o meu respeito, peço a Deus que nos
ilumine e nos proteja sempre. Com a palavra o vereador Ernani: Sr.
Presidente em tempo gostaria de mandar um abraço ao professor Nelson que
esta nos acompanhando online e dizer ao professor do Colégio Mario Teixeira
Braga de história e geografia e agradecer a ele pela luta da aquisição daquele
espaço, naquela ocasião ele era militar, e deixou de ser Policial Militar para ser
professor, então Sr. Nelson, parabéns pela sua iniciativa de naquela ocasião ter
abraçado a causa de ser professor. Sou uma pessoa muito grata aos que nos
ajudam, no passeio ciclístico, do dia 1º de maio, tudo isto só foi possível graças
aos brindes, as sete bicicletas que foram sorteadas os 450 almoços que foram
proporcionado graças aos comerciantes eu quero agradecer a estes
comerciantes e a todos os vereadores que nos ajudaram o meu muito obrigado
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em nome dos 370 ciclistas que participaram no dia 1º de maio dia do
trabalhador, mau muito obrigado. Com a palavra o vereador pastor Valdeci:
Sr. Presidente senhores vereadores, falando em desmando nós vamos ter
alguma surpresa quando se fala no resultado da CPI, algumas coisas dos
mandatos anteriores, o que nos revolta mais hoje é ver muitas pessoas sem o
conhecimento, criticando e falando uma serie de coisas, que eu fico tranqüilo
em falar desta gestão. Folhando aqueles documentos, entendendo que nos
estamos cumprindo muito bem, nestes dias de tantos desmandos e corrupção,
nós podemos dar o exemplo quando fecharmos esta CPI, nós vamos poder dar
publicidade e isso vai ser muito bom para Piraquara, para contribuirmos para
uma cidade melhor, quero agradecer a quem abraçou conosco esta campanha
de trabalharmos pelo parque linear, no Santa Mônica, agradecer a equipe do
prefeito, por ter elaborado o projeto, e hoje esta pronto, foi uma luta, mas não
foi em vão. Eu creio que ate o ano que vem com recurso, vai ter um parque lá,
e quem vai ganhar com isso é a comunidade, quero agradecer pela
sensibilidade por dar preferência por aquele parque. Eu vou muito pouco aos
departamentos desta cidade, na saúde, na própria prefeitura, para incomodar o
mínimo possível, mas todas as vezes que eu tenho ido a algum departamento
da prefeitura, graças a Deus nós sempre fomos bem atendido. Eu quero hoje
agradecer a secretaria de saúde e ela prontamente me atendeu, eu quero
agradecer a Mari, e foi muito serio e nós precisávamos de uma resposta quase
que imediata, e eu vi que o trabalho deles salvaram uma vida, e isto que é
importante. Existe prioridades e prioridades, este foi um caso, e eu quero
deixar registrado o nosso agradecimento, da secretaria e da Mari que salvaram
esta vida, obrigado. Com a palavra o vereador Baianinho: Sr. Presidente,
nobres vereadores, quando o nobre pastor Valdeci fala, esta secretaria de
saúde, eu concordo plenamente, por que se existe competência de uma das
secretarias deste município, ali esta sobrando e para aquele que não tem que
procure a secretaria que sobra um pouco.quero falar do time que bate uma
bola que é o time do professor Marquinhos, quero deixar registrado que muitos
falam por ai do nosso querido e amado prefeito, que não vai para a reeleição,
pode sofrer um golpe muito dolorido, pode se dizer assim, mas pode deixar
bem claro que se este prefeito, que esta aqui com um time deste, mais todos
estes vereadores que fazem parte da base, que tem apoiado este prefeito, se
nós não chegarmos com êxito, garanto para os senhores, que o emprego do
professor Marquinhos, já esta garantido no Couto Pereira por ser um técnico de
futebol. Porque este time joga bola, este time sabe trabalhar, então eu não
tenho duvida, que este prefeito vai dar a volta por cima. Muitos falam, é igual
papagaio, muito fala , mas não se escreve. Também quero ser solidário com o
jornal Gazeta Metropolitana, hoje não existe nada que se faça na face da terra
que você tem um trabalho e ele tenha de ser remunerado, eu mesmo dentro
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desta casa de leis, faço o meu trabalho, e recebo por isso, os professores,
fazem o seu trabalho, e recebem. Então eu sou solidário com o jornal Gazeta
Metropolitana, porque eu vejo que quem não enxerga é sego. Eu vejo sempre
os meninos trabalhando, se ta levando a noticia, e porque existe. Engraçado
que quando nos assumimos aqui em 2013 o nobre proprietário deste jornal era
tratado pela presidência a pão de ló. E depois que saiu e entrou uma nova
presidência, ai já voltou e ai não presta mais, gostaria de saber qual é o
segredo, mas eu vou descobrir. Quero dizer que eu estou preocupado com os
construtores, hoje de manhã nós tivemos uma reunião com o prefeito e com a
secretaria da educação os cronogramas desta cidade, o reajuste dos
professores, mas tem alguem que vem inchar a nossa cidade, construir
milhares de casas e não retribuem em nada para o município. Eu me preocupo
que 6.000 casas foram feitas nesta cidade, e em contra partida nos não
tivemos nem uma creche para a nossas crianças das famílias que vem morar
em Piraquara. Isto me preocupa, eu acho que esta na hora dos gestores se
preocuparem com esta situação, das creches, das crianças que estão fora das
creches. Isto nos precisamos discutir nos, desta casa de leis temos que estar
olhando pelo salário dos professores, mas tem que estar olhando pelas
crianças, que não estão sendo olhadas as crianças fora das creches, as
crianças que estão sofrendo. Porque que o craque mata, é porque não tem
atividade nem uma, e estes professores pagam o preço pela situação, não
inchar a nossa cidade, pegar o bônus e dar o ônus para o prefeito. Que Deus
abençoe a todos. Com a palavra o vereador Adriano: na realidade eu quero
pegar a seqüência do vereador Baianinho e falar sobre os Construtores, acho
que eles são empreendedores, empregadores e contribuem com os impostos,
com o trabalho, com o emprego. Nosso comercio já esta sentindo esta
diminuição que vai ocorrer, já tem mais de 3.000 pessoas demitidas, e a
construção civil que era um dos pilares da nossa economia. Em São Paulo se
faz 250 rescisões mês e tem uma fila de 60 dias de espera só numa unidade.
Concordo também que há uma necessidade de uma contra partida dos
construtores, com uma lei que de alguma forma de números “X” de
construções, uma contribuição física, não só física pois nó precisamos de
creche, de funcionários de professores. E quando o vereador vem aqui e fala
que é a favor não é balela, eu não fui eleito para fazer balela. Eu foi para fazer
o meu papel, e certamente nos queremos que tenha 13.1 e este é o
compromisso do meu voto. Alguns deputados fizeram balela no dia 29 e deu no
que deu.outros não optaram por um posicionamento o que é muito admirável,
muito obrigado e uma boa semana a todos.
Não havendo mais inscritos agradecemos a cada um dos senhores e senhoras,
aos convidados o nosso muito obrigado, e também aqueles que nos
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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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