CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 1ª sessão ordinária, do 2º período ordinário, 4ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada aos dezenove dias do mês de fevereiro do corrente ano de 2013, as
dezenove e trinta horas, com presença da mesa executiva sob presidência do vereador Gilmar
Luis Cordeiro , o vice-presidente vereador Erondi Lopes, 1º secretario vereador Josimar
Aparecido Knupp Froes e 2º secretário vereador Valdeci de Andrade e na presença dos demais
vereadores: Adriano Rodrigo Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “baianinho”, Ernani Winter,
Jose Eugenio Huller, José Machado, Maicon Figueredo Faria, Miguel Marçalo Brudeck Scrobot,
Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares “rock”.
Verificada a existencia de quorum regimental com a presença de treze vereadores
membros da Casa, o senhor presidente, com as bênçãos e proteção de Deus, declarou aberta a
sessão, convocada na forma do Regimento Interno.
Convidou o prefeito municipal o senhor Marcus Maurício de Souza Tesserolli
“professor Marquinhos” para compor a Mesa.
Convidou o vereador Pastor Valdeci de Andrade para fazer a leitura de uma
passagem da bíblia, que assim o fez.
Convidou o prefeito municipal de Piraquara a fazer um breve pronunciamento.
Este cumprimentou os vereadores e agradeceu a oportunidade de estar se pronunciando
como prefeito, falou do mandato que teve como vereador desta Casa de Leis, pediu o apoio do
Legislativo para dar a propulsão que esta cidade merece, comentou sobre a situação onde foi
feito um boneco com a caricatura do professor Marquinhos na região do Guarituba e então
comentou que ele não liga, pois se trata de um político que vezes ou outras terão pessoas a
fim de minimiza-lo e que o cargo que ele exerce tem muita exposição e se ele não aguentasse
essa exposição ele trabalharia em outra coisa; falou que está fazendo uma carga horária alta
na prefeitura a fim de antecipar e maximizar o trabalho; comentou sobre o projeto de
gratificação aos servidores da garagem da prefeitura; pediu ajuda dos vereadores para aprovar
esta lei o quanto antes para implantar logo no salário de fevereiro aos servidores; explicou e
comentou que foram combinados com os servidores e membros do sindicato os valores das
gratificações e ainda acrescentou que mesmo que não apareça no projeto de lei ou na lei esses
valores é um compromisso dele com os funcionários de pagar o que lhes foi combinado;
deixou registrado que num primeiro momento será pago uma gratificação de até 500 reais
para cada agente operacional, até 800 reais para cada motorista e até 1000 reais para cada
operador de máquina; comentou que necessita de obras emergenciais nas ruas de Piraquara e
para isso foi montada uma equipe para isso; no inicio de março ele quer que 4 equipes de
obras emergenciais trabalhando nas ruas; comentou sobre a renovação na câmara e na
prefeitura; comentou que os secretários municipais estão à disposição desta Casa de Leis e que
para qualquer assunto no que se refere ao municípios não precisa de convocação para eles
estarem aqui, apenas um convite; falou que com paciência ele irá atender a todos e a todas as
necessidades; comentou que, ao contrario do que foi dito na data da posse, pegou a prefeitura
com 200 mil reais em caixa e muitas dívidas; disse que as contas da prefeitura vão ser
mostradas para a população; terminou agradecendo a todos pelo carinho e confiança.
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O presidente comentou que a camara tem o dever de fiscalizar tudo que há no
executivo e marcou para quarta e quinta feira (20/02 e 21/02) para que se reúnam a Comissão
de Constituição, Justiça e Redação, o dr. Denilson (procurador do município), o secretário de
obras (dr. Eduardo) e o representante do sindicato, para colocar em votação em uma sessão
extraordinária na sexta feira (22/02).
PEQUENO EXPEDIENTE:
O senhor 1º secretário Professor Josimar Froes, começou a fazer a leitura dos
requerimentos, mas foi interrompido pelo senhor presidente que colocou em discussão em
plenario sobre a possibilidade de não ser lido, mas sim colocado no site da camara, por motivo
da quantidade de requerimentos ser extremamente alta, assim tornando extensa por demais a
sessão; os vereadores concordaram em unanimidade e deu-se inicio ao grande expediente.
GRANDE EXPEDIENTE:
Inscritos 6 vereadores a se pronunciar no grande expediente os quais os vereadores:
Gilmar Luis Cordeiro, Edson Manoel dos Santos, Erondi Lopes, Valdeci de Andrade, Valmir
Soares e Miguel M. B. Scrobot. Foi acordado 7 minutos para cada um. Se deu inicio com o
vereador Gilmar Luis Cordeiro que passou a presidência ao senhor vice presidente vereador
Erondi Lopes enquanto faria o uso da tribuna.
O vereador Gilmar começou desejando boa noite a todos e cumprimentou as mulheres
em especial; comentou que é difícil o momento depois de todos os problemas que o município
passou, mas que nesses aproximados 45 dias que está na presidência desta Casa de Leis,
trabalhou e está trabalhando incansavelmente relacionando que tem e o que não tem nesta
Casa; comentou que será feita uma auditoria em breve para relatar as irregularidades da
gestão anterior; comentou que não podemos fazer uma auditoria neste momento porque os
documentos dos antecessores estão em poder do GAECO; comentou que esteve em reunião
com o GAECO e o Grupo se prontificou a devolver os documentos e aparelhos apreendidos o
mais logo não forem mais precisos para as investigações; falou sobre a necessidade e
realização da analise das prestações de contas das gestões passadas e terça feira está previsto
a publicação do decreto que analisa a prestação de contas do ano de 1999 e 2000 e na
sequencia a analise dos outros prefeitos; comentou sobre o site da câmara municipal que hoje
entrou no ar e está atualizado para consulta de todos; disse que está aberto à comunidade e
está estudando uma maneira de todos que tenham interesse em propor algum projeto de lei
assim poderão fazer à mesa; falou que todos os vereadores trabalharam no mês de janeiro
(no período de recesso) que a casa não estava aberta ao publico, mas os vereadores já
estavam trabalhando; explanou que quando assumiu, encontrou o site da camara com
problemas estruturais e diversos outros e até mesmo um “haker”, este que acessava as
informações da camara; comentou sobre o que vai constar no site; os servidores também
foram encontrados sem condições de trabalho (sem impressora, sem computador, sem o
material fundamental para o bom desempenho do trabalho); comentou sobre a resolução que
concedia aumento aos vereadores que foi feita de modo errado e por isso ele não concedeu
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este aumento; encerrou dizendo que não cometeremos os mesmos erros do passado e
desejou uma boa noite a todos.
O vereador Edson Baianinho começou o seu discurso no Grande Expediente
cumprimentando todos os presentes; falou que os 13 novos vereadores vão fazer a diferença
para população; chamou para si a responsabilidade de lutar pelos moradores de Piraquara, e
prometeu honrar o salário que recebe; comentou sobre a fala do prefeito Professor
Marquinhos onde fala que foi colocado um boneco com a caricatura dele no bairro Guarituba.
Disse que a foto desse “Judas” foi enviado ao seu Facebook e ainda comentou que quem fez
isso não tem conhecimento nenhum de administração publica; comentou que nas gestões
passadas os cidadãos de Piraquara eram tratados de acordo com os votos que ela agregava ao
administrador, e que não será mais assim; que os secretários vão ser fiscalizados de perto por
ele; encerrou desejando uma boa noite a todos.
O vereador e vice presidente da mesa executiva, professor Erondi Lopes deu inicio a
sua fala desejando boa noite; disse que é com muita satisfação que assume o cargo de
vereadores; que acredita numa Piraquara mais justa, mais forte e mais democretica,
independente se são nativos ou não; citou uma frase da atual presidente da república Dilma “a
distancia entre o sonhar e o fazer pode ser mais curta do que se imagina desde que tenhamos
coragem e determinação”; disse que para se começar a dar uma resposta ao povo, é
necessário uma força tarefa para ao menos resolver o necessário; colocou-se à disposição a
Casa de Leis e ao Executivo Municipal; finalizou dizendo que ao final quer ver uma Piraquara
mais justa, mais forte e mais democrática.
O vereador Pastor Valdeci de Andrade agradeceu logo de inicio a todos os presentes e
desejou uma boa noite; desejou a todos os vereadores uma boa legislatura; que por algumas
vezes acontecem algumas divergências, mas espera que essas divergências venham para o
melhor da população; comentou que responsabilidade não pode-se confundir com leviandade;
comentou que tudo que for bom para essa cidade ele irá dar o parecer favorável; e que
durante os dias de recesso ele esteve trabalhando e fez muitos requerimentos pedindo ao
executivo que tome providencias as necessidades dos bairros; e que os 13 vereadores tem que
dar o suporte ao executivo trabalhar da melhor forma possível para depois colhermos “bons
frutos”; comentou que os 45 dias de governo ainda é muito cedo a tecer algum tipo de
questionamento, mas que o prefeito está trabalhando sério e pensando em uma “nova
cidade”; encerrou desejando uma boa noite a todos e parabenizou o escritor presente Cezar
Sizanoski que presenteou os vereadores com um exemplar de sua obra Memorias de
Piraquara.
O vereador Valmir Soares “Rock” de inicio desejou uma boa noite aos presentes e a
“família Piraquarense”; parabenizou o senhor presidente pela iniciativa em trazer a discussão
as contas dos ex-prefeitos e disse que esta é uma vontade própria de longa data; comentou
sobre a ocasião que o filho de seu acesso contraiu leptospirose e teve que ser encaminhado ao
posto de atendimento de Pinhais, onde ele foi muito bem atendido, mas infelizmente a
situação se agravou e teve que ser encaminhado ao hospital de clinicas; usou desta ocasião
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para pedir ao prefeito que estenda o horário de atendimento até as 22 horas aos postos de
saúde como era antigamente; comentou que a internet que a prefeitura disponibiliza
gratuitamente não esta funcionando; comentou que encaminhou ofícios de pedido de
providencias por parte de prefeitura a atender todos os bairros de Piraquara; comentou sobre
o projeto que institui gratificação aos servidores da garagem da prefeitura dizendo que tem
total apoio, mas que os servidores lotados em outras pastas também deveriam ganhar uma
bonificação por seu serviço; agradeceu a agilidade da secretaria de obras em solucionar o
fechamento de um bueiro quebrado que estava causando riscos à saúde da população do
bairro Vila Macedo; falou que a presidência da gestão anterior se eximiu da responsabilidade
de fiscalizar e o GAECO teve que assumir esse papel de fiscalizador; terminou seu discurso
desejando uma boa noite a todos.
O vereador Miguel Scrobot cumprimentou os presentes e agradeceu pelos votos das
pessoas que confiaram em seu trabalho; parabenizou o presidente sobre o inicio dos
trabalhos; comentou sobre projeto que concede gratificação aos funcionários da garagem da
prefeitura; que o prefeito Professor Marquinhos não foi claro em seu projeto e que junto com
este projeto, venha o projeto de reforma do estatuto dos servidores públicos em no máximo
em 6 meses; comentou que amanha (20/02) terá uma reunião com os representantes do
sindicato e as comissões de Finanças e CCJ para discutir o que é melhor para o servidor;
parabenizou o escritor Cezar Sizanoski pela sua obra e ainda acrescentou que ele, diferente de
muitos, tem carinho pelo município; disse que quer estar presente quando for analisada a
prestação de contas da prefeitura; falou que o município tem maquinário, mas não tem
operador. Que deve-se abrir concurso para contratação de operadores com um salário digno,
senão nunca o município “irá pra frente”; Agradeceu.
Neste momento passou-se à Ordem do Dia. O presidente solicitou ao 1º secretário que
fizesse a chamada dos vereadores, e todos estavam presentes. Terminada a chamada dos
vereadores, foi feita a leitura das Proposições.
Por solicitação do vereador Valmir Soares “Rock” o presidente consultou o plenário e
por decisão unanime foi retirado de pauta o processo 004/2013 (institui o diário oficial dos
municípios como veículo oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do
município de Piraquara, para poder ser discutido internamente juntamente com o executivo.
Terminada a ordem do dia passamos as explicações pessoais, com a palavra o
vereador:
Pastor Valdeci começou falando sobre uma noticia do parque das águas, onde o
Tribunal de Contas dá como encerrada, mas não está. Talvez esteja havendo uma confusão
com alguma obra no caminho trentino. Comentou que foi feito um requerimento pedindo
esclarecimentos junto com outros vereadores para avaliar o andamento da obra, para poder
esclarecer aos eleitores. Sem mais.
Valmir Soares “Rock” iniciou fazendo uma solicitação ao secretario de obras Eduardo
para que verificasse a condição de retirada de todo o entulho as margens da avenida Brasília
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na vila Macedo; Falou sobre a apreensão que o GAECO fez na camara municipal; propôs
abertura de uma “CPI” para verificar a culpabilidade de alguns que passaram por esta Casa de
Leis; comentou sobre uma ação de calunia e difamação que um ex vereador propôs perante
ao poder judiciário em face do vereador Rock com o pedido de que fosse pago indenização no
valor de 24.800,00 reais; comentou sobre a sua carreira de trabalho e que foi árdua, mas que
nunca precisou roubar; pediu ao presidente que solicitasse os materiais da camara junto ao
GAECO, visto que a instrução do processo já terminou e não há mais necessidade dos
equipamentos permanecerem lá; comentou sobre a estrutura deficitária onde foi encontrado
essa camara, com gabinetes com o teto caindo, sem pintura; que teve que trocar a porta do
seu gabinete; comentou sobre a precariedade que foi trabalhado internamente durante os 30
dias do mês de janeiro;
*neste momento houve queda de energia na Casa; Assim que retomada a energia o
vereador Rock continuou com as explicações pessoais:
expressou seu sentimento que a Casa apurasse novamente por meio de CPI os
vereadores da casa envolvidos no processo; que seja criada uma Comissão de Ética;
Parabenizou o escritor Cezar pela obra e ainda completou que é de pessoas assim que o
município precisa; direcionou-se ao Sr Valdecir, membro do sindicato dos servidores públicos
de Piraquara quando disse: “quem trabalha tem meu respeito e o senhor tem todo o meu
respeito”; comentou que a comissão de Finanças já deu um parecer referente ao cerimonial;
Finalizou desejando que Deus ilumine a todos e uma boa noite.
O vereador Ernani Winter cumprimentou os presentes e agradeceu a Deus por estar
presente e por ser vereador desta Casa; agradeceu ao secretario de obras sobre o zelo que
teve para com as ruas do bairro São Cristóvão; comentou sobre a preocupação com a
implantação de uma escola estadual no bairro Planta Deodoro, onde já teria um imóvel
destinado a tal fim e até então não havia feito; Falou que se esta escola realmente sair, como o
diretor do núcleo o disse, terá uma economia de 30.000 reais/mês em transporte escolar;
comentou sobre a abertura da inscrições para a Copa Winter de futebol, onde ele é o
idealizador; comentou sobre a sua proposição de conceder nome a rua sem denominação no
bairro Planta Cantareira,onde os moradores em breve terão um Código Postal e suas
correspondências chegando corretamente; desejou uma boa noite e que Deus abençoe a
todos.
O vereador Edson Baianinho logo de inicio falou sobre o filho do assessor do vereador
Rock, que não teria necessidade de ser atendido em Pinhas, se o hospital de Piraquara fosse
melhor administrado; comentou que será fiscalizado de agora em diante todas as ações do
executivo; falou sobre o seu sentimento de ver os funcionários da prefeitura estarem mais
presentes nessa Casa; comentou que admira a coragem do prefeito Professor Marquinhos ao
propor a gratificação aos funcionários da garagem; falou ainda que se a prefeitura fazer o que
tem que fazer, não há necessidade de ser enviados tantos requerimentos por parte dos
vereadores; terminou agradecendo.
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O vereador Professor Josimar cumprimentou a todos; garantiu que toda proposição
que vier para votação desta Casa em prol do servidor, será tida como favorável; lembrou que
na sexta feira (22/02) terá uma sessão extraordinária para votação global sobre a proposição
se gratificação aos funcionários da garagem; comentou que ele, o vereador Ernani e o
vereador Maicon, que moram no mesmo bairro, possuem um acordo de cavalheiros para
trabalhar em prol da comunidade que os elegeu, principalmente os moradores do bairro São
Cristóvão e região; para encerrar, falou que todos querem uma Piraquara melhor e para isso a
cidade espera o melhor de cada vereador.
O vereador Eugenio começou apetecendo uma boa noite a todos os presentes; falou
que o parecer da comissão de Constituição Justiça e Redação já foi dado e é favorável a
gratificação aos servidores da garagem; comentou que fez muitos requerimentos à prefeitura
e comentou que espera que o secretario responsável dê efetivo recebimento; agradeceu ao
senhor Cezar Sizanoski pelo exemplar do livro que lhe foi dado de presente; pediu para que
todos os requerimentos sejam de fato colocados no site da camara municipal para que a
população venha a tomar conhecimento dos vereadores que estão efetivamente trabalhando.;
Agradeceu desejando uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador José Machado iniciou agradecendo e parabenizando ao
escritor Cezar Sizanoski pela sua segunda obra; agradeceu a Elza e a Catia pelo trabalho que
vem fazendo; comentou que na rua Padre Agostinho, em decorrência da enchente, os
moradores perderam os moveis e colocaram à margem da rua; falou novamente sobre o filho
do assessor do vereador Rock, que graças a Deus teve atendimento eficiente e já teve alta. A
mesma sorte não teve um amigo do vereador que foi internado no hospital de Piraquara com
suspeita de dengue, mas recebeu alta e mais tarde passou mal de novo e foi levado aos
hospital Angelina Caron e acabou por entrar em óbito por motivo de picada de aranha
marrom; comentou da tamanha negligencia com que se trata os pacientes; falou que irá fazer
uma visita à obra do posto de saúde 24h para ver o andamento, pois com mais um posto
pronto o cidadão não ira precisar ir até o hospital onde é atendido de forma negligente; falou
sobre os funcionários da secretaria de obras, que eles fazem parte da vida do vereador; que
este vereador trabalhou na manutenção junto com eles e irá defender não só a gratificação
desta pasta, mas de todas as pastas da prefeitura; agradeceu a família e a todos os demais
presentes e desejou uma boa noite.
Miguel Scrobot logo de inicio citou o que o vereador Rock falou sobre a ação que
estava sendo movida contra ele e comentou que também tem uma ação; que na gestão
passada este ex vereador que ingressou com essa demanda contra o vereador Miguel cometia
a pratica de nepotismo cruzado; que a esposa do ex prefeito era empregada na área
financeira; que nada era fiscalizado por serem marido e mulher; falou sobre a cerimônia de
posse que foi um excesso de gastos, e ao final, diversos itens previstos no contrato não foram
cumpridos; direcionou ao vereador Jose Machado quando disse que o posto de saúde 24h não
adianta e nada se não tiver médicos; pediu a iluminação de Deus a todos.
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O vereador Gilmar Luis Cordeiro começou falando que os materiais e equipamentos
tão logo cheguem do GAECO com devida a autorização judiciária e uma comissão de ética será
constituída assim que possível; com relação ao andamento interno da Casa, na quinta feira, as
10 horas, a comissão de educação esta convocada para sentar juntamente com a UFPR, onde a
universidade federal, pelo ofício 004/2013 da UFPR, aceita a proposta para realização do
concurso interno da camara; não haverá questionamento, pela idoneidade da UFPR; comentou
que esteve na presença do professor Galdino e este estará nas próximas sessão nesta Casa,
pois o vereador Gilmar estará apresentando uma proposição do “projeto ficha limpa” para o
executivo e o legislativo; comentou sobre a ausência de extintores na Câmara Legislativa desde
2011, e hoje não tem, não por incompetência da presidência, mas porque as empresas não
estão dando conta da demanda para recarregar os cilindros; Espera que na próxima sessão os
extintores já estejam apostos; comentou que conversará com os demais vereadores que pelo
menos uma vez por mês a sessão seja feitas nos bairros mais distantes do centro, para que
toda população tenha acesso ao que esta se passando nesta Casa de Leis; agradeceu a todos e
desejou um boa noite.
Terminada as Explicações Pessoais, foi disponibilizado 2 minutos ao escritor convidado
Cezar Sizanoski para que, se quiser, comente sobre a sua obra. Este aceitou, e começou
cumprimentando a todos e disse que escrever sobre Piraquara é sua maior paixão. Falou que é
uma emoção resgatar as historia desta cidade onde nasceu e viveu maior parte da sua vida.
Falou um pouco sobre o livro Memórias de Piraquara e depois agradeceu a oportunidade de
estar falando sobre seu livro.
O presidente convocou a todos para uma sessão extraordinária a ser realizada na
sexta-feira (22/02) nesta Casa de Leis.
Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão.

Para constar, lavrei ___________________________________(Leonardo Belão
Slompo) a presente ata.

