CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUÁRA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 16ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 3ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia dezesseis de junho 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 Farias e a presença dos demais vereadores: Adriano
Cordeiro, Edson Manoel “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luis
Cordeiro, José Eugenio Huller, José Eugenio Huller, José Machado, Sidnei
César Mamede 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 “Baianinho” para fazer a leitura da
passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente convida o Diacomo Sr.
Atthur para fazer uma abençam para os presentes, e convida tambem o Padre
Flavio da igreja do Perpetuo Socorro para participar, que assim o fez. O Sr.
Presidente agradece e coloca 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
2º secretario vereador Maicon Faria para assumir a ausência do pastor Valdeci
de Andrade que para fazer a leitura das publicações, ofícios, requerimentos,
pedidos e informações e correspondências recebidos pela mesa das quais
terão encaminhamento regimental. Lido os requerimentos o Sr. Presidente
agradece e convida o ex vereador e Diacomo Arthur para fazer parte da mesa.
E passamos ao GRANDE EXPEDIENTE: Temos a inscrição de Onardelis
Jose Ferreira para o uso da tribuna, dispondo de 10 minutos: Senhores
vereadores eu saudo uma boa noite e comprimento a toda população do nosso
municipio, professoras, e lideranças, vamos fazer uma apresentação a cerca
da identidade de genero que é um tema polemico a nivel nacional, exibiremos
um video e depois vamos dialogar com os senhores. Diante desta realidade,
estabelecemos um movimento dentro da igreja e dentro dos movimentos que
representam o segmento evangelico e aqueles que defendem o ideal de
cidadania. Primeiro devemos ver onde surge essa identidade do genero, é uma
ideologia marcista que começa no seculo 18, com um filosofo que vai tecer
uma serie de obras de modo perceptivo instalar uma obra dos anos 1984 que
foi terminada por Eiguels, nessa obra encontramos a seguinte citação de
Marcs, o qual termina sua vida com muita angustia por conta de suas teorias
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vazias, ‘ a primeira divisão de trabalho é a entre homem e mulher para
propagação dos filhos, hoje posso acrescentar a minha primeira oposição a
classe qua aparece na historia coincide com o desenvolvimento do
antagonismo entre homem e mulher, unidos em matrimoni monogamico e a
primeira opressão de classe ao sexo feminino e ao masculino’. Portanto para
Marcs, a junção de homem e mulher é entendida como opressão, temos varios
teologos, mas podemos citar um deles que em seus pensamentos escreveu a
obra ‘dialetica do sexo’ em 1970, que diz ‘o fato de haver homens e mulheres é
por si só e inadmissivel as diferenças genitais entre seres humanos não
importaria mais culturalmente’ vemos a manifestação de uma ideia de
desconstrução do modelo familiar, que no nosso entendimento consiste em
uma negação antropologica, uma negação com os principios da biologia, uma
vez que a biologia estabelece que a vida é gerada atravez da união entre
espermatozoide e ovulo da mulher, não é possivel gerar uma vida sem esses
dois principios, a questão fisiologica de diferença da mulher, essa tematica é
muito complexa, estamos a disposição dos senhores para ajuda-los, quero
lembrar que um projeto de lei em 2010 contemplava essa ideia e que foi
substituido atravez do projeto de lei do senado, o qual eliminou todas as
abordagens de ideologia de genero, porque entende que a familia deve ser
responsavel por esse tipo de educação, importante lembrar que a familia tem a
soberania na educação dos seus filhos, os pais tem o direito de seus filhos
receber a educação religiosa de acordo com suas convicçoes, agradeço a
oportunidade, esse tema demanda muito tempo para que possamos refletir,
acho que o tempo não é favoravel mas quero terminar essa fala aqui, a carta
de Paulo a Timoteo nos diz ‘desviarão os seus ouvidos da verdade, orientandoos para as mentiras ou falsos testemunhos, porem seres sobrio em tudo,
suporta o sofrimento, fazem o trabalho de um evangelista, realiza plenamente o
seu ministerio, pois é chegada a hora da minha partida, combati o bom
combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé’.
Disponho o tempo de quatro minutos. O Sr. Presidente chama o vereador
Rock: Excelenticimo senhor presidente, nobres vereadores, padre Flavio,
diacono Artur, professores presentes, comunidade aqui presente, o meu
sincero boa noite. Quero parabenizar a comissão de educação do vereador
Adriano e todos os profissionais que trabalharam, sabemos que foi uma luta
terrivel contra o tempo, parabenizo a secretaria Loreci e dizer que não
votaremos a ideologia de genero, estamos votando aqui o plano municipal de
educação e que no conteudo, encontra-se algumas frases sobre ideologia de
genero, sou contra nesse quesito, o plano é importante, porém, a ideologia de
genero é muito dificil de discutir em nossa Camara, esta sendo debatido no
cenario nacional, estadual, sou livre para fazer o que quiser, tenho livre arbitrio
mas hoje tenho maturidade de escolher o melhor para mim, vou fugir do
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dialogo, mas se colocar 50 mulheres em uma ilha dando toda a condição de
vida a elas, em 80 anos, quantas pessoas teremos nessa ilha ? por outro lado,
se colocar 50 homens sozinhos em uma ilha, com as mesmas condições de
vida, em 80 anos, quantas pessoas teremos naquela ilha ? Em outro cenario,
se colocar 25 mulheres e 25 homens, ao longo de 80 anos, quantas pessoas
teremos nessa ilha ? Então pela questão familiar, eu gostaria de fazer um
pedido ao plenario, que onde no projeto estiver as palavras, diversidade de
genero, que ela fosse suprimida, temos que votar a questão da legalidade,
votaremos em 1ª discussão, mas na proxima sessão, trataremos sobre esse
tema, gostaria de sugerir uma emenda para que seja suprimido esse tema,
diversidade de generos, gostaria de pedir o entendimento, tanto da casa,
quanto das pessoas que estão nos ouvindo, em honra a tudo que acredito, eu
quero pedir, caso não seja possivel eu votarei contrario ao plano municipal de
educação mesmo sabendo o prejuizo que trará ao municipio, meu pedido é que
se faça uma emenda retirando esse tema, foi um trabalho arduo, sei que tem
modelos padroes e muita discussão, temos um nobre parlamentar em Brasilia,
defendendo a retirada de alguns versiculos da biblia, claro que não tem haver
com o tema, mas esse é o filho do lucifer, baseado em tudo que acredito eu
pesso aos nobres pares que não deixem o projeto passar da forma que esta,
caso não suprimos a diversidade de genero do plano municipal de educação do
municipio de Piraquara, serei contrario, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Gilmar: Boa noite a todos, comunidade,
professores, representantes religiosos. Tema complexo, nós que estamos
dentro das escolas sabemos o que acontece, é obvio que temos que discutir de
uma forma madura e em todos os momentos quando esse assunto vem a tona,
ele constrange, mas temos essa responsabilidade de chamar as familias para a
discussão, hoje as escolas acabam passando por situações constrangedoras e
temos que fortalecer toda uma discussão nesse sentido para que possamos
dar suporte as escolas, professores, plano municipal e nacional de educação,
porque hoje quando se fala em genero temos a questão da religião que é
debatida de uma forma não madura dentro das escolas, até porque elas não
estão preparadas para discutir varios assuntos, quando falamos dentro da
materia, ensino religioso, temos dificuldade para suprir os professores na
disciplina e a materia acaba sendo uma acomodação de professores que não
conseguem pegar as suas disciplinas que são formados, vemos alguns
estados, Goias por exemplo, que discutem de uma forma muito madura o
ensino religioso, meu tio é um dos que comanda todo o ensino religioso
naquela região, temos que trazer essa discussão para dentro do Paraná, para
fortalecer a religião e todos os aspectos de familia juntamente, e assim vamos
amadurecendo a questão dos generos, hoje temos problemas serios dentro de
escolas, virou modismo ser gay, muitas vezes alunos desconhecem essa
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questão mas acabam sendo influenciados por colegas e nós que estamos nos
corredores temos que ter a maturidade para levantar essa questão e levar a
tona, a secretaria municipal com suas professoras tem um papel de grande
valor, quando temos a religião, padres, pastores, todos sentados, isso tem um
grande valor de ampliar esse debate dentro da sociedade e Piraquara pode sair
na frente nesse contexto, temos uma grande dificuldade para discutir isso no
Paraná, temos esse papel fundamental hoje de levar essa situação na questão
de ideologia de genero para que possamos amadurecer a questão dentro das
escolas, vejo fundamental nossa participação incrementando esse papel da
discussão e temos que ter sempre os seguimentos religiosos dentro dessa
casa de leis, jamais vamos alcançar metas se não estiver, familia, religião e
professores e sociedade envolvida.
Com a palavra o vereador Mamede: Boa noite senhor presidente, comunidade
que aqui esta, professores. Começamos nossa fala, em relação a segurança
no nosso bairro Guarituba que infelizmente, mais vitimas acabam perdendo a
vida de forma triste, e eu sempre estou passando dentro do bairro, correndo
até risco, em todos os momentos ao meu lado estão acontecendo essas
coisas, quando vamos ter uma politica de segurança saudavel para o nosso
municipio ? Digo a voces, que é triste ver as vidas sendo tiradas daquelas
formas, imaginamos que deve ser a maldita droga, vemos essas situações e se
perguntamos o que devemos fazer, varias mães chorando a morte de seus
filhos, precisamos ter uma reunião ou chamar atenção de alguma forma,
algumas campanhas foram votadas aqui, e tera a ‘ultima pedra’ não me lembro
qual vai ser o tema mas que se faça uma campanha contra as drogas, vejo
avanço de algumas igrejas conseguindo restaurar algumas familias que tem
perdido os seus filhos, seus pais, suas mães, tias, enfim, a familia sendo
dizimada por causa das drogas, fica aqui o meu repudio, estamos convivendo
mas tenho certeza que Deus esta com a gente, esta no caminho, esta nos
mostrando, algo tem que acontecer de bom em nosso municipio. Rock
parabens pela sua fala, essa diversidade de genero com certeza eu não
aprovo, não faço parte disso, se não houver uma mudança, tambem estarei
votando contra, trabalhamos com familias e sabemos que elas sofrem, elas
olham para um caminho diferente e não conseguem agregar nada de bom
nesse caminho, hoje mesmo nós vimos na televisão um jovem que dentro da
escola, as crianças souberam que ele tinha uma afinade e os professores
achavam que talvez naquela cidade, não estou dizendo todos, mas é uma
coisa normal ser homosexual e de certa forma por uma motivação da familia,
mas os alunos tiraram a vida desse jovem de 14 anos porque ele gostava de
custurar roupas, realmente precisa ter uma educação na escola, dizer que ele é
homem, sabemos que atravez da igreja há uma solução para as pessoas que
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se sentem afeminado e temos visto muitas curas nesse sentido, vou concluir
nas explicações pessoais, boa noite.
Com a palavra o vereador Miguel: Senhor presidente, vereadores,
comunidade presente, boa noite, senhor Artur, Pabre Fabio, Arturi, Nardeli José
Ferreira. Eu confesso vereador Mamede o Brasil esta carente, em ideologia,
desenvolvimento, o Brasil não esta com esse projeto todo, vivemos em uma
cidade com um dos piores indices de IDH, uma cidade que deveria ser cuidada
pelo governo federal e pelo governo do estado, capital das aguas abandonada
pela maquina publica, Mamede acaba de falar das drogas que imperam no
nosso municipio assim como no Brasil, não temos nenhuma escola com tempo
integral, não temos escolas profissionalizantes, o governo federal nos leva ao
voto e some, governo do estado que passaram ao longo dos anos
abandonando o municipio de Piraquara, estavamos enterrados na segurança
publica, continuamos com o maior complexo prisional em cima de uma bacia
que abastece a região metropolitana e se fazemos de bater palmas para toda
essa gente, quando aparecem aqui em publico batem palmas só porque o cara
vem de gravata e as crianças estão abandonadas nos bairros, os esgotos indo
pros rios ou vales, perto de 10.000 detentos no complexo prisional do nosso
municipio, e se sairmos nos arroios do lado o lixo e o esgoto toma conta, essa
é a realidade de Piraquara, precisa de um governo com vontade, com
desenvolvimento, ideologia e carater da qual as professoras nas escolas fazem
o que podem e o que não podem, porque o desrespeito hoje é tão gigante, uma
professora foi esfaqueada no Guarituba, as professoras chegam em casa
estressadas porque não aguentam mais, o sistema prisional no Brasil é podre,
é uma maquina de construir bandido, eu trabalho a 30 anos e sei como é, o
cidadão brasileiro tem que levantar cedo e ser reconhecido, porem não é, um
cidadão entra numa casa, rouba, mata e ganha um auxilio reclusão, então
gostamos dessa coisa chamada Piraquara, servimos a agua e não somos
servidos, em contra-partida recebemos 10.000 detentos, onde não tem
contrapartida, e temos que bater palmas, temos que achar uma saida.
Com a palavra o vereador Edson Baianinho: Senhor presidente, nobres
vereadores, Artur ex-vereador dessa casa de leis, toda a comunidade presente
e os representantes, sejam bem vindos a essa casa. Quero primeiro agradecer
a Deus por ter me concedido mais um dia nessa tribuna e permanecendo na
face na terra. Confesso que a situação não esta mudando, os governantes
estão achando uma forma de socar tudo na nossa garganta, e nós sem o
direito de falar nada, eu represento uma sociedade, uma igreja cristã e todas as
igrejas que pregam a palavra do senhor Jesus Cristo, um dia Deus vai rebatar
7 igrejas da face dessa terra, a ideologia dos generos afirma que ninguem
nasce homem ou mulher, deram um nó na minha cabeça que eu não consegui
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entender a explicação ideologica aqui, quem escreveu isso não sabe o que é
um fundamento religioso e muito menos um conhecimento de familia, o satanas
esta querendo entrar em nossa familia para destrui-la e não ter nosso direito de
dizer não para o satanas, confesso aos senhores que fico revoltado com uma
ditação dessa, quem escreveu isso é um miseravel, um homem ou mulher que
não conhece o que é a familia, em Generos 2:18 diz assim: ‘não é bom o
homem viver sozinho’ Deus trouxe Adão que um dia estava dormindo, então
Deus o tirou uma costela de Adão e construiu uma mulher para que o homem
tivesse uma companheira para construir sua familia, e tem gente que escreve
que a ideologia de generos afirma que ninguem nasce homem ou mulher, se
não acordar-mos, satanás nos levara vivo pro inferno.
Com a palavra vereador Adriano: Boa noite a todos, vereadores, municipes
presentes, vou começar falando de quando iniciou esse plano municipal de
educação, teve inicio em dezembro, foram horas exaustivas de trabalho, com
participação da sociedade, embora não houve uma participação em massa da
sociedade e isso é lamentavel, é triste tambem a participação da sociedade
nessa casa de leis que muitas vezes não se fazem presente em um tema tão
importante, o que se refere aos proximos 10 anos da educação no nosso
municipio, vejo que existem algumas propostas só não entendo porque elas
não foram feitas na sexta-feira quando houve uma audiencia publica, essa
discução tem que existir, a participação da igreja é sempre bem vinda aqui,
mas poderiamos ter feito essa discussão de uma forma antecipada, podendo
chamar uma discussão maior, é lamentavel que só aconteça hoje, mas
continua sendo importante, sexta-feira aprendi muito porque vi um processo
democratico de profissionais e de alguns membros da cidade comprometidos
com a sociedade que vieram e ficaram das 8:00 até as 17:30, com intervalo
para almoço, e se dedicaram a conseção desse plano, muitos desses
profissionais que daqui 10 anos não serão mais professores porque estarão
aposentados, mas que se eximiram das suas responsabilidades que é estar
aqui, e construir um plano porque acreditam nisso, eu sei da necessidade mas
acho que poderia ter acontecido antes, era necessario, amanhã vou estar
sugerindo uma conversa com os vereadores, secretaria de educação e alguns
membros que fizeram parte desse projeto, para que sentamos juntos e
construirmos um caminho, mas deveria ter acontecido antes porque temos um
prazo e não ficou omisso, foi feito publicamente, parece que chegou um pacote
feito e isso não é verdade, eu acho que deveriam ter umas 160 pessoas
votando aqui na sexta-feira, não foi imposto nada, foi instruido.
E passa para ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º secretario vereador Maicon para
fazer a chamada dos vereadores: todos presentes, com a ausência do
vereador pastor Valdeci e o vereador Erondi Lopes, ambas justificada. O Sr.
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Presidente convida o vereador Adriano que marca a reunião para as 14:00Hs
da quarta feira.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
075/2015: que assim o fez, Processo 075/2015 projeto de lei 063/2015,
iniciativa do vereador Ernani Winter, vereador Eugenio Huller e vereador
José Machado: que dispõe sobre: denomina as vias especificas e da outras
providencias. 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 064/2015 foi aprovado em 2ª discussão. denomina as vias
especificas e da outras providencias
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
077/2015: que assim o fez, Processo 077/2015 projeto de lei 065/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
1.300.051,80 (um milhão tresentosmil e cinquenta e um real e oitenta centavos)
e da outras providencias. 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, aprovado em 2ª discussão o projeto de lei 065/2015. Autoriza
a abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente
no valor de R$ 1.300.051,80 (um milhão tresentosmil e cinquenta e um real e
oitenta centavos e da outras providencias.) .
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
078/2015: que assim o fez, Processo 078/2015 projeto de lei 066/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
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3.039.578,27 (tres milhões e trinta e nove mil quinhentos e setenta e oito reais
e vinte e sete centavos) e da outras providencias. 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, aprovado em 2ª discussão o projeto de lei 066/2015. Autoriza
a abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente
no valor de R$ 3.039.578,27 (tres milhões e trinta e nove mil quinhentos e
setenta e oito reais e vinte e sete centavos) e da outras providencias. .
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
079/2015: que assim o fez, Processo 079/2015 projeto de lei 067/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
27.881,79 (vinte e sete mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e nove
centavos) e da outras providencias. 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, aprovado em 2ª discussão o projeto de lei 067/2015. Autoriza
a abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente
no valor de R$ 27.881,79 (vinte e sete mil oitocentos e oitenta e um reais e
setenta e nove centavos) e da outras providencias. .
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo
080/2015: que assim o fez, Processo 080/2015 projeto de lei 068/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
788,79 (setecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) e da outras
providencias. 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
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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, aprovado em 2ª
discussão o projeto de lei 068/2015. Autoriza a abertura de credito
adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 788,79
(setecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) e da outras
providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretario para fazer a leitura do processo 01:08:20
081/2015: que assim o fez, Processo 081/2015 projeto de lei 069/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
1.548.366,72 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil trezentos e sessenta
e seis reais e setenta e dois centavos) e da outras providencias. 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, aprovado em 2ª discussão o projeto de lei
069/2015. Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento
programa vigente no valor de R$ 1.548.366,72 (um milhão quinhentos e
quarenta e oito mil trezentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos)
e da outras providencias.
O Sr. Presidente pede ao 1º secretario que faça a leitura do processo
082/2015: que assim o fez. Processo 082/2015 projeto de lei 070/2015:
Iniciativa vereador Erondi Lopes, Dispõe sobre: Concede o titulo de cidadão
Honorário do município de Piraquara ao Sr. Angelo Carlos Vanhoni, 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:
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o projeto esta em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os
contrários que se levantem, aprovado em 2ª discussão o projeto de lei
070/2015. Concede o titulo de cidadão Honorário do município de
Piraquara ao Sr. Angelo Carlos Vanhoni.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
083/2015: que assim o fez, Processo 083/2015 projeto de lei 071/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$
7.000.000,00 (sete milhões de reais) e da outras providencias. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação
simbolica maioria simples 1ª discussão: o projeto esta em discussão, esta em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem,. O projeto esta aprovado em 1ª discussão o projeto de lei
071/2015. Autoriza a abertura de credito adicional suplementar no
orçamento programa vigente no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de
reais) e da outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
084/2015: que assim o fez, Processo 084/2015 projeto de lei 072/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Autoriza a abertura de
credito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$
204.150,70 (duzentos e quatro mil cento e cinquenta reais e setenta centavos)
e da outras providencias. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global votação simbolica maioria simples 1ª discussão:
o projeto esta em discussão, esta em votação, os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem,. O projeto esta
aprovado em 1ª discussão o projeto de lei 072/2015. Autoriza a abertura
de credito adicional suplementar no orçamento programa vigente no valor
de R$ 204.150,70 (duzentos e quatro mil cento e cinquenta reais e setenta
centavos) e da outras providencias.
O Sr. Presidente solicita o 1º secretário para fazer a leitura do processo
085/2015: que assim o fez, Processo 085/2015 projeto de lei 073/2015,
iniciativa do executivo municipal, que dispõe sobre: Institui o plano municipal
de educação no município de Piraquara e da outras providencias. Parecer
favorável das comissões técnicas competentes, discussão global votação
simbolica maioria simples 1ª discussão: o projeto esta em discussão, esta em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se
levantem,. O projeto esta aprovado em 1ª discussão o projeto de lei
073/2015. Institui o plano municipal de educação no município de
Piraquara e da outras providencias.
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Sr. Presidente passa às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Disponho de cinco
minutos. Com a palavra o vereador Rock: Quero agradecer a presença do
Onardelis, padre Flavio, Diacomo Artur, das professoras, comunidade em geral
e dizer o seguinte, o projeto é polemico mas em nome das minhas decisões
tomei esse direcionamento e farei a proposição da emenda amanhã. Nesse
domingo estive visitando alguns bairros e gostaria de mencionar até porque fui
chamado em todos esses endereços a partir de agora começarei, estive na rua
Santa Clara e na rua Teixeira Soares no Jardim Santa Monica, estive na rua
Olivia Palhares no Jardim Caiçara no Guarituba, que tem uma grande
admiração onde as pessoas respeitam o nobre vereador Baianinho, estive na
rua Gerard Vancheidti, estive no conjunto Madre Teresa de Calcuta na rua São
Vincente e na rua Venezuela, fui chamado por moradores e amigos, estive no
Parque das Araucarias, na rua Carlos Gomes no Bela Vista e na rua Carlos
Reichmann, nesses locais tivemos algumas solicitações e uma delas trata-se
da iluminação publica que agora se desenrolou, não é mais uma contratação
emergencial por conta da ação que se extinguiu, então uma ação verbal que
estarei oficializando amanhã em relação a uma ronda noturna nesses bairros
para que vizualizem as lampadas queimadas ou quebradas, um exemplo é a
Vila Militar, show de bola, quero agradecer o Abel, funcionarios da INGELUZ,
secretario Dirlei, foram instaladas 40 novas luminarias completas, isso traz um
ganho de segurança muito grande, fica aqui meu respeito ao secretario de
obras ou de infraestrutura, aos funcionarios que dedicaram um dia inteiro
trazendo a iluminação publica, durante a noite as pessoas podem caminhar
mais tranquilas, mesmo assim temos casas arrombadas, tivemos um incidente
durante a festa da Vila Macedo, capela nossa senhora aparecida, onde alguns
disparos de fogo aconteceram na Rua Maceio, causa preocupação, precisamos
a presença mais constante da policia militar, justamente no tocante ao trabalho
que a policia fez na Vila Macedo, entra aqui a UPA, central de ambulancias e a
secretaria de saude, temos algumas emergencias relacionadas a esquizofrenia,
tivemos apoio da UPA que não tem muita capacidade mas mesmo assim nos
ajudou, da central de ambulancias e a secretaria de saude, precisamos achar
um mecanismo que de amparo a essas pessoas com disturbios mentais, tenho
uma grande amiga na Vila Macedo, que a mãe esta sofrendo com esse mal a
algum tempo, encaminha ao CAPS, reuniões e reuniões mas não resolvem o
problema, precisamos encaminhar para alguma casa que de o cuidado para
essa pessoa, que faça medicação, acompanhamento psiquiatrico, precisamos
de atenção especial a nossa excelente secretaria de saude, e tenho uma
reclamação que recebi a tarde, pessoas mal humoradas não podem ficar a
frente de nenhum outro orgão publico, não podem atender outras pessoas, se
as pessoas não tem condição de anteder, que fiquem em casa, isso aconteceu
na UPA, já falei com Doutor Sergio dono da empresa terceirizada que presta
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serviço e ainda não foi resolvido, uma pessoa procurou ajuda e acabou sendo
mal-tratado por funcionarios, peço a Deus que nos ilumine e proteja sempre,
muito obrigado.
Com a palavra o vereador Edson Baianinho: Senhor presidente, quero
agradecer pelas palavras, sempre tenho falado nessa cidade, pode mudar a
sua voz, mas seus cabelos continuam o mesmo. Quero voltar ao assunto que
muitos não gostam desse vereador, mas não to preocupado quem gosta de
mim, estou preocupado que as pessoas deixam eu gostar delas, quero dizer
que quando disse que esta querendo infiar o inimigo na nossa garganta, é com
toda clareza que eu falo, eu admiro todos os educadores da face da terra, a
qual eu aprendi a escrever o meu nome, tenho a maior admiração e o senhor
presidente como professor dessa cidade, como Erondi, Gilmar, mas tem coisas
que não podemos trazer a discussão para dentro das escolas, temos que trazer
para opnião publica, o livre arbitrio Deus deixou, faça o que bem entender mas
não queira ensinar os nossos filhos nascer homem e querer que vire mulher, a
discussão em relação a isso como o presidente da comissão de educação
frisou muito bem, isso tinha que ser discutido no minimo 6 meses antes de
trazer essa discussão para dentro da casa, porque aqui não tem nenhum
tachado, não estou colocando culpa em nenhuma instituição, em ninguem que
esta trazendo esse processo para discutir, eu sou familia, tenho uma familia,
respeito, nasci de uma mulher e não do homem, é inaceitavel o que se coloca
dentro das casas de leis, dentro das escolas, querendo fazer nós engulir em
seco, esse vereador não, pode ser que eu não faça um voto nessa cidade se
assim eu voltar a uma reeleição, mas não to preocupado com o voto, mas sim
com a familia que eu entro e peço um copo com agua, agora com os doutores
da lei, eles não passam de um zé ruela que goste ou não goste, não estou
preocupado, agora com a familia piraquarense eu estou, com as 105 mil
pessoas que existem dentro dessa cidade, tem alguem que vem dizer,
ideologia de genero, nem vou falar porque se não eu vou pecar, mas confesso
que sou contra qualquer situação que vem a contra-mão da familia brasileira,
porque faço parte de uma familia cristã, parte da familia de Deus, a ideologia
de genero afirma que ninguem nasce homem ou melhor, peço que senhor
Jesus Cristo tenha misericordia desses miseraveis.
Com a palvra o vereador Adriano: Vou aproveitar a minha fala para agradecer
a um setor da prefeitura que é de extrema importancia o qual eu tive o prazer
de trabalhar por 5 anos, a secretaria de infraestrutura, quero agradecer a todos
os trabalhadores e funcionarios e que com todas as dificuldades que temos
muitas vezes por falta de material e não porque o prefeito não quer comprar,
mas pelo nosso curto recurso, mas que todos os dias estão la as 07:00 horas e
prestam um serviço de grande valia para a nossa cidade, não podia deixar de
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comentar que esse plano não foi feito para induzir alguem ter alguma opção
sexual ou não, estamos discutindo a questão educacional das metas, sabemos
que a questão religiosa esta presente, mas da forma que foi dita, aparenta que
todos os professores, e as pessoas que trabalharam para a construção desse
plano são incentivadores, isso não é verdade, porque dentro desse grupo de
pessoas eu sei que existem evangelicos, catolicos, protestantes, varios
seguimentos religiosos talvez tenha sido mal interpretado, porque da forma que
esta sendo dito esta parecendo uma apologia, muito pelo contrario, e quando o
vereador Baianinho fala que defende a familia, eu tambem defendo a familia,
mas do ser-humano, e diferente dele qual seja sua opção sexual, tive amigos
homosexuais e nem por isso deixo de ser amigo deles, eu tenho a minha fé e
sei que eles tem a deles, muito obrigado, uma otima semana a todos, vão com
Deus.
Com a palavra o vereador Miguel: Senhor presidente, nobres vereadores não
vou usar todo o meu tempo, vou ser rapido, agradeço a presença do nosso
amigo, doutor Jurandir. Quero dizer da importancia do padre Flavio, importancia
da inovação carismatica de São Jose dos Pinhais, que estão presentes essa
noite, senhor Artur muita gente pode pensar que estou fazendo demagogia,
mas uma pessoa que passou por essa casa de leis, uma pessoa voltada as
familias, faz o papel de homem carregando a palavra do altissimo em todas as
esquinas, nas madrugadas pessoas que tem o respeito, quando fala de um
projeto que foi formatado pela educação cabe a nós o respeito, mas talvez a
interpretação, varias pessoas nem sabem o que é, não é com desrespeito a
ninguem, acho que a presença do padre, do Onardelis e senhor Artur hoje,
muda o conceito de alguns vereadores em uns pontos, e cabe a nós respeitar
isso porque vem da direção de cima, não importa quem foi que criou ou deixou
de criar o projeto na integra, o que importa é que o ato da democracia coloca
nós nas discussões, não importa se já foi feito isso ou aquilo, o que importa é
que podemos mudar, importa sabermos reconhecer nosso erro dentro do
respeito, por isso quero agradecer a cada um que esta aqui da educação, a
importancia de voce estar aqui hoje, cada um deixar a sua casa tenho certeza
que enriqueceu voces, em especial o senhor Artur acompanhado pelo padre, já
tentei dar um titulo ao Artur dentro dessa casa, mas muitas vezes ele parece
que não aceita, quem aqui em Piraquara faz um papel em respeito ao padre
aqui presente semelhando o Artur, é o Frei Rui, um padre conhecido pela
gente, papel de diacono como o Artur faz, acompanhando o padre, Artur, aceite
o titulo, porque voce veio de fora, mas é um piraquarense nato, eu não tenho
duvidas que nenhum desses vereadores jamais vai votar contra o senhor, e
enriquesse ao legislativo a presença do senhor aqui, muito obrigado, que Deus
acompanhe.
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Com a palavra vereador Eugenio: Boa noite senhor presidente, vereadores,
Artur, padre Flavio e a comunidade presente. Todos discutiram o projeto, mas
ele apareceu hoje, devia estar aqui desde dezembro, por qual motivo ele
chegou hoje ? Elaborado o projeto inteiro, isso que não entendo, porque não
mandaram logo em dezembro, discutissem logo e mandassem na sequencia,
foi discutido quinta e sexta feira, para mandarem hoje, acredito que para
discutirmos e ver corretamente, o que for possivel vamos aprovar, o que vai
complicar as familias nós retiramos, acredito na educação de cada professor,
em que os pais mandam os alunos pro colegio, mas tem muitas coisas para
serem discutidas para saber o que os alunos fazem na escola, vamos tomar as
medidas corretas em relação a isso. Obrigado.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite ao diacono Artur, fui candidato a
vereador em 1992 quando o senhor era vereador dessa cidade, e não tive o
prazer de entrar nessa casa de leis, fiquei como suplente e o senhor deu
continuidade ao seu trabalho, tenho muito respeito pelo seu envolvimento com
a cidade de Piraquara, padre Flavio tambem faz um grande trabalho. Em
relação ao plano nacional de educação, vejo que foi amplamente discutido,
foram meses, varias vezes discuti até a meia noite com minha esposa em casa
a qual participou de oficinas em escolas, participamos no Colegio Vila Macedo,
fomos de forma muito madura entre os professores dessa cidade, mas o
processo começa em fora, e então ele vem para dentro da casa, embora
falarmos ‘fora’ é só o termo pois temos a comissão de educação que estava
participando de todo o processo de construção do procedimento e sabemos
que o bom termo esta seguindo nesse contexto, tudo que se reflete na
educação é polemico, exige discussoes e debates, acho saudavel o que vai
acontecer aqui amanha a tarde, estarei aqui junto com a comissão de
educação trazendo a minha colaboração, haja vista que faz parte de todo o
processo de construção dessa cidade, não poderia deixar de mensionar nobre
vereador, que foi dado um prazo até dia 22 para apresentação das emendas,
no qual discutimos ontem, sou membro da comissão de finanças da cidade e
vou fazer como faço todo ano, as emendas pro bairro que me elegeu, Vila
Macedo e Militar, entre outros que tem caminhado, embora façamos as
emendas mas acabam batendo na trave e não prosperando, mas faço a minha
parte, independente se vão prosperar ou não esse é meu papel por estar aqui
em dentro, os bairros como Vila Macedo e Militar, trocaram as lampadas mas
esqueceram de arrumar as ruas, os onibus que circulam por esses bairros
entram em um buraco e caem em outro, as ruas estão abandonadas, Guarituba
nem se fala, quase todas esburacadas, não vejo um plano de obras sendo
executado de forma correta nessa cidade, isso acaba fazendo com que
administraçã peque e fique sofrendo, graças a Deus tem oposição nessa
cidade, faço ela de forma tranquila, tenho feito meu papel, não sou inimigo de
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ninguem, sou vereador de oposição e faço papel de fiscalizador do recurso
publico, e sei que tenho feito com muita tranquilidade, se as coisas estão
saindo sobre o que acontece na cidade em relação a festa do carneiro, TREID,
luzes de natal, denuncias que faço em cima de regularidades que ocorrem, são
denuncias fundamentadas na administração publica, e uma vez
fundamentadas, essas denuncias são encaminhadas, muitas vezes acatadas
ou não, faz parte do legislativo, é saudavel estamos aqui questionando e
unindo sobre essa casa para ter versão positiva no orçamento, os vereadores
devem ter esse direito das emendas impositivas como vem sendo discutido no
congresso nacional, discutimos orçamento, planos, porem os vereadores não
conseguem fazer indicações, esta na hora de unirmos nas camaras e começar
por aqui a cobrar as emendas impositivas para sermos escutados.
Com a palavra vereador Mamede: Senhor presidente, nobres companheiros,
hoje aprovamos uma verba sobre a limpeza em nosso municipio, mas parece
que entrou em um acordo porque tem algumas empresas que entraram no
nosso municipio e estão fazendo aterros, sujando as avenidas, afundando ruas,
levantando pó, trafego pesado, acho que houve um acordo para limpeza na
cidade, parece que o IAP autorizou varios aterros na região de mananciais da
nossa cidade, em parques que serão construidos com entulhos e barro, todo
dia 150 caminhões transitando, houve 3 acidentes, 1 com morte no bairro do
Guarituba, preciso saber onde esta a fiscalização, quando se fala que foi
liberado R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) eu creio que o bairro
vai ficar um brinco, porque só o barro que esta sendo juntado nas ruas é
imenso, quando seca, o pó levanta do asfalto e o que fazer ? O prefeito precisa
ter uma solução imediata, porque tenho conversado com o secretario de meio
ambiente e urbanismo, disse que esta sem estrutura, ainda ter um bom
secretario se não tem estrutura ? O Guarituba esta um caos, é lastimavel o que
esta acontecendo, tenho falado direto mas parece que as autoridades não
tomam nenhuma providencia, pedi uma reunião com o secretario do IAP,
precisamos ver como ele libera tanta autorização e o municipio não consegue
agir. Em tempo, parabens as pessoas que se preocupam com essa diversidade
de genero, se não foi antes ou foi depois, o importante é que há tempo de
enchergar o que esta errado dentro do contexto, é bom enchergar o que esta
errado e abrir os olhos dos outros, talvez eu não tivesse visto como muitos,
mas parabens, estamos juntos mudando, podem contar comigo. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente agradece aos professores e a todos os que estiveram aqui
conosco, a presença do Pe. Flavio e de todos os menbros da RCC. Não
havendo ninguem mais inscrito, a câmara de Piraquara se sente honrado com
a presença de todos vocês, obrigado aos internautas, marcamos a proxima
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sessão para a proxima terça-feira, muito obrigado a todos, esta encerrado essa
sessão. Para constar ___________________________________________ eu
(Luiz Antonio Massuchetto) lavrei a presente ata.
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