CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 15ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 4ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia oito de novembro do ano de dois mil e
dezesseis, às dezenove horas de Brasília, com a presença da mesa executiva
sob a Presidência do vereador Josimar Froes, Vice-Presidente vereador Miguel
Scrobot, como 1º secretário vereador Pastor Valdeci e 2º secretário vereador
Maicon Faria a presença dos demais vereadores: Adriano Cordeiro, Edson
Manoel dos Santos “Baianinho”, Ernani Winter, Erondi Lopes, Gilmar Luís
Cordeiro, José Eugênio Huller, José Machado, Sidnei Cesar Mamede e Valmir
Soares “Rock”. Verificada a existência de quorum regimental com a presença
de dose vereadores membros da casa, o Sr. Presidente invoca as bênçãos de
Deus, declarou aberta a sessão, convocada na forma do regimento interno.
Após informou que a sessão será transmitida ao vivo pela internet, a mesa
executiva convidou o vereador Mamede para fazer a leitura da passagem da
bíblia, que assim o fez. O Sr. Presidente agradecendo a presença de todos,
pedindo para se inscrever para a sessão e fala que a ata da sessão anterior
está publicada no Diário da Câmara e no site para conhecimento dos
vereadores. A ata está em votação: Os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem a ata está aprovada. Agradecendo a
presença de todos os presentes.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
1º secretário vereador Pastor Valdeci para fazer a leitura das publicações,
ofícios, requerimentos, pedidos e informações e correspondências recebidos
pela mesa das quais terão encaminhamento regimental, que assim o fez. É
convidado o ex vereador Irone para fazer parte da mesa.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
Edson Baianinho: Sr. presidente, vereadores, comunidade, agradeço a Deus
por estar aqui mais um dia honrando meus deveres, agradeço ao presidente
Rivas, DM da cidade, Marcos, Álvaro, Ana, Adelmo, Edson do Nascimento,
Marcos, Rafael e todos os presentes. Quero dizer uma passagem bíblica de
Jose, mas antes quero fazer um pedido de perdão nesta tribuna, da forma que
agi na sessão retrasada, como vereador agi corretamente, como servo de Deus
minha atitude foi deselegante de uma pessoa chamada Rafael, quero pedir
perdão publicamente, como homem de Deus, evangélico, como vereador tenho
a prorrogativa para falar o que quiser, mas como servo preciso ter reverencia e
fazer o que Deus tem mandado, como viver o amor, estou pedindo perdão não
pela intimidação, estou pedindo porque obedeço meu Deus, homem nenhum
na face da terra eu vou obedecer, obedeço a Deus, é meu dever, subir aqui, me
humilhar e dizer que naquele momento fui uma pessoa que não deveria falar
aquilo publicamente, perdi as estribeiras naquele momento, falarei da
passagem de José nas explicações pessoais, quem sou eu na ordem do dia na
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face da terra? Mas Deus disse que quando não perdoamos, também não
merecemos ser perdoados.
Com a palavra vereador Rock: Excelentíssimo Sr. Presidente, vereadores,
secretario Rivas, comunidade, servidores, Jeremias, Álvaro, Edson, Boca, meu
boa noite a todos. Quero fazer um convite, a secretaria de desenvolvimento
econômico vai promover mais uma edição da pedalada e caminhada da
natureza, 13km, estamos mapeando os locais por onde vamos passar, temos
históricos de caminhantes de outros países, caminhada de nível internacional,
reconhecida pelo IVV, instituto americano, temos vários relatos de
piraquarenses que não conhecem nossa região serrana, passeio no dia 20,
sairemos da vila do Colono, próximo a Capoeira dos Dinos, não terá intuito de
competição, é para curtir as paisagens, passaremos por propriedades
particulares que nos concederam a oportunidade de admirar as plantações, no
dia 19 e 20, estará aberta à visitação ao reservatório do Carvalho, fica para lá
da aldeia, o dep. De turismo em parceria com IAP, oferece abertura daquele
espaço uma vez no mês, trilhas de 2 mil metros, locais para fazer piqueniques,
só precisamos cuidar da natureza, fica um convite à visitação, paisagem
maravilhosa, teremos oportunidade de conhecer a história de abastecimento de
agua da nossa capital, em 1908 os irmãos Rebouças que projetaram a represa
fornecendo agua da nossa serra até os nossos vizinhos de cidade, então seria
isso, grandes convites para dia 19 e 20, seria isso, obrigado.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretário vereador Pastor Valdeci para fazer a chamada dos vereadores: Que
assim o fez. Com a ausência do vereador Adriano.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº
150/2016: Processo nº 150/2016 Projeto de Lei nº 125/2016, iniciativa do
Executivo Municipal que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e dá outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global artigo por artigo votação simbólica, maioria
simples em 2º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão,
projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem.
Projeto de Lei nº 125/2016 aprovado em 2º discussão: Autoriza abertura
de crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor R$
5.000,00 (cinco mil reais) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº
139/2016: Processo nº 139/2016 Projeto de Lei nº 117/2016, iniciativa do
Executivo Municipal que dispõe sobre: Autoriza abertura de crédito adicional
especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 352.443,70 (trezentos
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e cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos)
e dá outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas
competentes, discussão global artigo por artigo votação simbólica maioria
simples 1º discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, o projeto
em votação vereadores favoráveis sentados contrários que se levantem.
Projeto de lei nº 117/2016 aprovado em 1º discussão: Autoriza abertura de
crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor R$
352.443,70 (trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta e
três reais e setenta centavos) e dá outras providências.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do Processo nº
145/2016: Processo nº. 145/2016 Projeto de credito legislativo nº. 011/2016,
iniciativa Presidente da mesa executiva que dispõe sobre: referendo o convenio
005/2016 firmado entre o município de Piraquara, através da secretaria
municipal de assistência social e ao Instituto Betania de Ação social Ribas: e dá
outras providências. Parecer favorável das comissões Técnicas competentes,
discussão global artigo por artigo votação simbólica maioria simples 1º
discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, o projeto em
votação vereadores favoráveis sentados contrários que se levantem. Projeto
de credito legislativo nº. 011/2016aprovado em 1º discussão: Referendo o
convenio 011/2016 firmado entre o município de Piraquara, através da
secretaria municipal de assistência social e ao Instituto Betania de Ação
social Ribas: e dá outras providências.
E passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra vereador Edson
Baianinho: Sr. Presidente, em outubro vim com gravata rosa porque foi uma
pessoa que me presenteou, meu amigo Fontoura, já estava com saudade,
depois que sair desta casa vou ganhar muito mais do que já ganhei até aqui,
tive honra de ganhar gravata de um cidadão honorário da cidade, homem
honrado, conheço e não é de hoje, essas coisas me deixam assoldados, dessa
forma que as coisas funcionam, 4 anos passam e a vida continua, meu
mandato vai até dia 31 de dezembro, depois que sair vou encontrar o Rafael na
cidade, eu não sendo vereador, minha vontade de bater nele, não poderia fazer
isso, mas qualquer homem na face da terra que nos toparmos de testa não vou
sentar a mão na lata de qualquer um na cidade, desde que não me
desrespeite, tem que me respeitar como homem da cidade, com 36 anos de
idade na cidade, dessa forma que temos que respeitar, o respeito é acima de
tudo, o meu amigo Fontoura tem este respeito, por causa disso que continuo
de admirando, se eu errar com você, não terei vergonha de pedir perdão
publicamente, mas isso não vai acontecer porque você nunca deu motivo, o
senhor faz falta na sessão. Mas quero falar da história de Jose, eram em 8
irmãos, esses irmãos tinham inveja de José, queriam matar ele, levaram para o
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deserto e jogaram ele no fosso, um dia voltaram no fosso depois de um tempo
e José ainda estava vivo, mas tinha uns mercadores que compravam escravos,
esses irmãos encontraram os mercadores e venderam ele como escravo, José
foi parar no palácio do Rei do Egito, mataram o bicho, levaram até Jacó, esta ai
meu pai, ele era guerreiro, foi lutar com um bicho e o bicho comeu ele, passado
um tempo, no Egito, o Rei teve um sonho, vacas gordas comendo as magras,
então falaram que tinha um rapaz escravo que conseguiria decifrar o sonho,
era Jose, e disse que teria 7 anos de abundancia e 7 anos de miséria, então o
rei colocou ele para preparar os mantimentos para não acontecer um desastre
maior, na fome, Jacó mandou os filhos dele ir até o Egito, encontraram José, o
rei tinha transformado ele em governador do Egito, todos os 8 irmãos que
queriam matar ele, comeram na mesa dele, então este vereador que esta
discursando hoje, muitos tentaram me jogar no fosso, me sinto no poço que
José esteve, mas acredito que um dia podemos comer na mesa do Rei, Deus
abençoe a todos.
Com a palavra vereador Gilmar: Boa noite a todos, vereadores, presentes,
Álvaro. No sábado, família Darci Cordeiro, como professor, pós doutor em
Filosofia, ex-reitor da universidade católica de Goiânia, meu tio vai estar
lançando um livro da história da nossa família, vai ser um momento importante
para os Cordeiros, a partir de sexta teremos visita intensa da nossa família
aqui, no sábado estaremos em Roça Nova onde ele vai estar lançando o livro.
Hoje foi um dia importante, tive alguns alunos aprovados na 1ª Fase da
Federal, demostra que a escola pública ainda tem salvação embora as coisas
estejam difíceis, gostaria de fazer uma homenagem a minha filha que passou
em medicina, ontem saiu o resultado das Agulhas Negras, uma das 40 meninas
aprovadas no pais, infelizmente a educação caminha mal em todo o pais, a
partir do momento que encontramos várias escolas fechadas, discussões não
foram levadas a fundo por parte do sindicato, de UP, foram fazer politicagem,
não participamos deste momento politico medíocre que a educação passa no
Paraná, tentamos fazer questionamentos, debates, mais do que nunca
reforçando os estudos para vestibulares e Enem, muitos deixaram de fazer o
Enem no final de semana, muitos preocupados com isso, agora terão uma
segunda oportunidade, espero que esses professores reponham as aulas de
forma coerente e no dia 3 e 4 de dezembro, esses alunos consigam fazer a
prova de igual para igual, na minha opinião o Enem não deveria ter acontecido,
prejudicou muito e causa um mal-estar para os jovens, o mais justo seria adiar
todos para dezembro, então queria Deus que a educação tenha um caminho
correto no pais, não acredito em transformações em menos de 100 anos, não
só cultural como política, temos um abismo na escola pública, temos que
avaliar todos os contexto, talvez daqui 40 ou 50 anos temos uma escola mais
correta, sorte daqueles que podem ajudar os seus filhos a faze-los concorrer de
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igual para igual, muitas vezes o aluno tem capacidade intelectual, mas a escola
não teve capacidade de passar o ensinamento correto, vemos muitos alunos
que deixam de estudar mas poderiam ter uma grande carreira, e a escola
acaba se desvirtuando e virando politicagem, obrigado.
Com a palavra o Vereador Erondi: Sr. presidente, vereadores, senhoras e
senhores, boa noite, concordo em parte com o vereador Gilmar, a educação é
uma catástrofe, a universidade pública do pais infelizmente foi pensada para a
elite, uma universidade que a grande maioria passa os filhos dos patrões que
tiveram oportunidade de estudar em escola particular a vida inteira, as escolas
do Paraná, como do Brasil todo, viram uma piada, quando falam que passou
um ou dois alunos no vestibular da federal, comemoramos mas deveríamos
chorar, deveríamos aprovar no mínimo 50%, a culpa não é do professor que
trabalha final de semana, feriados, madrugadas, mas vamos ser sinceros,
escola que tem 60 carteiras em uma sala que cabe 40, qual a possibilidade
deste professor realmente ensinar, é quase impossível dar uma boa aula,
quando falamos das ocupações das escolas, sou extremamente a favor,
estamos reivindicando condições melhores pro filho do trabalhador, quando o
presidente propõe uma reforma do ensino médio, não que não seja necessária,
mas sem consular sequer um professor do ensino público, quando fala-se tirar
Filosofia, Sociologia e Ed. Física, estamos criando uma nação de alienados,
propõe a criação de um pais de analfabetos políticos, o pior analfabetismo que
existe, quando os estudantes vão para a escola reivindicar, vem demagogos
defender esta política neoliberal, que o filho do trabalhador tem que pagar
ensino superior, Demerval Saviani, grande pensador da política deste pais, se
recusa a aceitar uma mudança no ensino médio da forma que o Michel Temer
propõe, o que ele propõe é alienação total do pais, para daqui 10 anos votem
cada vez pior, propõe a criação de uma nação zumbi, sem cérebro, lê um
parágrafo e quando chega no final não sabe o que leu no início, quando meus
alunos ocupam as escolas, não são criminosos, estão lutando por uma escola
pública, gratuita e de qualidade, basta que os governantes, presidente, invistam
o que deve ser investido, paguem o salário decente ao professor, possibilidade
pro filho do trabalhador fazer um vestibular de igual para igual, não adianta vir
tapar o sol com a peneira, infelizmente o ensino técnico, universidades públicas
passam o filho do empresário que estudou em escola particular a vida inteira, o
filho do trabalhador se quiser fazer um curso superior terá que trabalhar
durante o dia para pagar um curso superior à noite, isso é um assassinato do
direito do trabalhador ter formação digna de qualidade, muito obrigado.
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade,
estava ouvindo o discurso do Baianinho falando de José, vejo na mesa uma
pauta de cargo, talvez para você não tenha esta abertura, mas vejo que terá
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muitos cargos, prefeitura estará bem abastecida, chefia de gabinete subiu para
4, vai ter a fila grande, tomara que você tenha sorte para ter um cargo
significativo agora na prefeitura, vai ter uma pauta pesada pro piraquarense
pagar, é festa, mas estava vendo você falar, a política é pesada, as atitudes
dos políticos funcionam através dos interesses maiores, esses dias fiquei triste
em ver o Gustavo Fruet saiu fora do segundo turno, arrebanharam os votos da
região metropolitana tanto para Leprevost, quanto para Greca, particularmente
torci para o Greca mas no outro dia que ele ganhou, vi a covardia do
governador, antes não podia fazer integração do transporte coletivo, Greca
ganhou e no outro dia já podia, o papel do Fruet foi um papel de quem gerencia
com a mente pública, ele sucateou a população do Paraná, falei de ações do
governo do estado aqui em Piraquara, merecidamente, questão da agua vou
ser contra sempre, por 60 anos, 2%, prefeitinho que não nasceu em Piraquara,
devia bater de frente com o governo e dar para Piraquara o que ela merece,
devia geram emprego, o povo não aguenta, ainda neste final de ano vai passar
aqui aumento de taxa, se não for neste final de ano, vai ser no começo de ano,
é fatal, taxa de coleta de lixo, taxa de 10m³ na agua, muitas vezes uma mãe
não tem dinheiro para comprar iogurte para uma criança, vem os bonecos
engravatados sentam com o prefeito e querem gerenciar tudo, 1.200
nascentes, 3 barragens e o caboclo teve coragem de mandar mensagem
menos que Pinhais que só passa o cano, prefeito de qual história?
Soterramento de Piraquara? Quando o Baianinho falou, até eu me emocionei,
uma hora vai acabar e vai acontecer o que você falou, tomara que esse poder
político trombe em uma montanha já ali na frente, não adianta querer chamar a
população metropolitana para eleger o Ratinho, com Pinhais e Piraquara,
tentaram com Curitiba mas o Leprevost caiu, não conseguiram a máquina, de
repente o Jose pode ser o governador do Egito como você falou, aqui também
pode acontecer isso, de repente cai tudo, cargos, pensando que está
administrando uma cidade para quem? População que vai perpetuar pagando
imposto sem ver nada? Hoje alguns funcionários de vários anos terão que
devolver dinheiro para a prefeitura, deveriam se unir e fazer as outras pessoas
também devolver, talvez o Baianinho tenha um cargo, e talvez não tenha,
obrigado a todos.
Não havendo mais nenhum inscrito, declaro encerrada a presente sessão,
convocando a próxima regimentalmente para a próxima terça-feira.
Agradecendo a presença de cada um dos presentes e também a todos que nos
acompanharam através da internet, obrigado até a próxima sessão. Para
constar _______________________________ eu (Luiz Antônio Massuchetto)
lavrei a presente ata.

6

