CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 17ºº sessão ordinária, do 2º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª
legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Piraquara,
Piraq
, Estado do Paraná,
dia vinte seis de novembro do corrente ano de 2013, às dezenove horas, com presença
da mesa executiva sob presidência do vereador Erondi Lopes, 1º secretário vereador
Josimar Aparecido Knupp Froes, 2° secretário
rio Pastor Valdeci de Andrade e na presença
dos demais vereadores: Adriano Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “Baianinho”,
Ernani Winter, Gilmar Luis Cordeiro, José Eugênio
ugênio Huller, José Machado, Maicon
Figueiredo Faria, Miguel Scrobot, Sidnei Cesar Mamede e Valmir soares “Rock”.
“Rock”
Verificada a existência de um quórum regimental com a presençaa de treze vereadores
membros da Casa, o senhor presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a
sessão, convocada na forma do Regimento Interno. Após convidou o Prefeito
Municipal Marcus Mauricio de Souza Tesserolli, representando
representando o Governador do
Rotary Senhor Aroldo Bertassoni Biss e o representante dos Rotarianos Consul da
Costa Rica no Paraná Senhor Sergio Levy para compor a mesa.
mesa Representando a
comunidade Católica e a comunidade Evangélica, convidou o Pastor Eurides e Diacono
Diacon
Senhor Arthur para fazerem a leitura de uma passagem da Bíblia e a Benção da sessão.
O senhor presidente 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
es favoráveis permaneçam sentados os contrários
contrários que se levantem, a ata está
aprovada. No PEQUENO EXPEDIENTE: O 1º secretário Professor Josimar Froes fez a
leitura dos requerimentos, ofícios, pedidos de informação e correspondências
recebidas pela mesa que terão encaminhamento regimental. Votos de pesar pelo
falecimento da Senhora Maria Sueli Brudeck Doehinert, que ocorreu no dia 25 de
novembro de 2013. O vereador Josimar Fróes recita um poema em homenagem ao dia
do Rio. Inscritos a se pronunciar no grande expediente destinado ao dia do Rio os
quais; vereador Miguel Scrobot, senhor Aroldo Bertassoni Biss, senhor Sergio Levy,
representando a secretária Municipal de Meio Ambiente senhora Raquel Sizanoski,
vereador Erondi Lopes e o Prefeito Municipal Marcus Mauricio
ricio de Souza Tesserolli.
Tesserolli
Com a palavra o vereador Miguel Scrobot cumprimenta todos fala que a sessão solene
é de extremaa importância para o legislativo com o decorrer do tempo vem sendo
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modificado, no passado varias denuncias não foram respeitadas, deixa uma gratidão
ao prefeito Marquinhos pelo respeito ao poder legislativo com cada cidadão
piraquarense desenhando
nhando um novo rumo para cidade e outra gratidão ao poder
legislativo pela devolução financeira para o prefeito Marquinhos que está tendo
grandes dificuldades,
culdades, fala na gestão passada houve uma devolução financeira para
reforma da Capela Mortuária, mais nunca foi reformada, fala sobre a denúncia
denú
na
Serra do Mar estamos perto de tirar as mascaras de políticos envolvidos nessa invasão
depredando o Parque Nacional
acional Morumbi, Serra do Mar a população não aceita mais
essa situação,, o deputado Daniel Pinheiro disse que não tem nada haver a respeito ao
caso, mais é uns dos supostos invasores, diz que vai ser averiguado da melhor maneira
possível e ser passada a denuncia
enuncia ao Ministério Público,
blico, agradece e parabeniza a todos
presentes a sessão em especial ao dia do Rio. Com a palavra senhor Aroldo Bertassoni
Biss cumprimenta todos fala que é um orgulho estar nessa casa de leis, pois em 1991
quando foi apresentado uma idéia a comissão de meio ambiente da época,
época fez com
que se tornar-se
se lei, fala que todos os piraquarenses dão exemplo e acredita que com
movimentos cada vez mas todos vão trabalhar para reversão da degradação que vem
sofrendo os rios principalmente o Rio Iguaçu, termina dizendo quando Deus criou o
universo somente no planeta Terra colocou água, com isso, somente no planeta terra
existe a vida então vamos saudar a vida, vamos saudar água , agrade todos. Com a
palavra senhor Sergio Levy cumprimenta todos falaa que vê uma câmara unida
presente, tentando ajudar o Município, mais esse exemplo é pequeno, pois Piraquara
pode fazer muito mas dar o exemplo para o Estado
Estado do Paraná, Brasil e o Mundo,
manifesta em favor, pede para todos se levantarem e dar as mãos fazer
faze um
compromisso com a cidade para todos se tornar um guardião dos rios e impedir essa
barbaridade que vem acontecendo que Deus abençoe esse momento e todos presente
e agradece. Com a palavra senhora Raquel Sizanoski cumprimenta todos fala que as
datas comemorativas
emorativas sevem para lembrar fatos importantes seja da história, cidade e
país, o dia do Rio nos faz lembrar todos os anos da importâncias dos recursos hídricos
para toda população mundial, fala que na Secretária Municipal de Meio Ambiente e
Urbanismo se colocam em desafio a fazer a conciliação da ocupação humana com a
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gestão ambiental, proteger o abastecimento de água e preservar a vida aquática é
dever de todos os cidadãos, lembrando
lembra
sempre a educação ambiental não pode ser
pontual tem que ser um programa
programa permanente, nosso esforço é apenas uma gota no
oceano, mais varias gotas juntas fazem a diferença e agradece. Com a palavra
vereador Erondi Lopes cumprimenta todos fala que hoje é um dia especial por
comemorar o dia do Rio um orgulho por ter grande parte das nascentes em nossa
cidade, fala historicamente
ricamente a câmara faz uma devolução de 2 milhões de reais ao
Município, agradece a todos vereadores presentes pela economia e colaboração nessa
devolução, encerrando o ano com mas de meio milhão em caixa, fala também que
precisa de uma reforma para ampliar a Câmara, mais a cidade de Piraquara no
momento precisa muito mas desse dinheiro, diz que nunca em nenhuma
enhuma gestão foi
devolvido dinheiro para os cofres do Município e se sente alegre,
alegre, pois todos
vereadores estão entrando para história, pede para o prefeito Marquinhos dedica-se
dedica
parte desse dinheiro na educação em novas escolas e creches, diz que essa casa
precisa fiscalizar até mesmo gestões passadas e agradece.
agradece. Com a palavra prefeito
Marcus Mauricio de Souza Tesserolli cumprimenta todos fala hoje é um dia especial
pela comemoração do dia do Rio uma idéia tão simples e tão brilhante e hoje outras
cidades se mobilizam para comemorar essa data importante que nasceu em Piraquara,
fala que a pouco maiss de um ano vendo o resultado nas urnas a população de
Piraquara disse um grande não a forma que vinha sendo feito a política e teve uma
grande mudança tanto na prefeitura como na casa de leis e a mudança está sendo
feita, diz nos próximos anos
an vamos resolvendo gradualmente para a população que
mas necessita dos nossos serviços seja atendidos,
atendidos e os vereadores estabeleceram uma
economia gigantesca
esca lidando com austeridade esse é o discurso que estamos tendo na
prefeitura, onde está sendo construídas
construídas escolas, reformando unidades de saúde,
pagando dividas herdadas da gestão anterior de recurso livre, aumentou o índice de
repasse para saúde, educação isso é fruto de trabalho com seriedade, agradece todos
e pede uma salva de palmas a cada um dos vereadores.
ve
Dando continuidade o 1°
secretário faz a chamada dos vereadores, constando a presença de todos.
todos Nesse
momento passou-se
se a leitura das publicações. Ordem do Dia o senhor 1° secretário
secretá faz
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a leitura do processo 105/2013
/2013 projeto de lei 098/2013
098
artigo 1° está
est em discussão;
houve manifestações dos vereadores, com a manifestação favorável do vereador
Miguel Scrobot , vereador José Eugênio e o vereador José Machado; o artigo 1° está
em votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam
sentados os contrários que se levantem; o artigo 1° está aprovado;o projeto está em
discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto foi
aprovado
vado em segunda discussão;iniciativa:
discussão;iniciativa: Vereador Miguel Scrobot dispõe sobre:
denomina de Rua José Ribeiro de Barros “Zé Cambuí” a rua sem denominação oficial
localizada no Bairro Santa Helena.
Helena O senhor 1° secretário
io faz a leitura do processo
pro
107/2013 projeto
o de lei 099/2013
099
o projeto esta em discussão; houve manifestações
dos vereadores, com manifestação favorável do vereador Erondi Lopes, vereador
Miguel Scrobot e o vereador Edson Baianinho; o projeto está em votação; o senhor
presidente pede que os vereadores
vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários
que se levantem;
ntem; o projeto foi aprovado em primeira discussão; iniciativa: Mesa
Executiva dispõe sobre: Constitui o Fundo Especial da Câmara Municipal de
Piraquara, Estado do Paraná e dá outras providências.
providências Termina a ordem do dia passa
as Explicações Pessoais. Com a palavra vereador Gilmar Luis Cordeiro cumprimenta
todos fala que foi presidente no dia 1 de janeiro está afastado interinamente,
interinamente quando
saiu em agosto em apenas 7 meses administrativo deixou em caixa 1 milhão 475 mil
reais nunca na história houve tantos recursos em caixa, fala que o primeiro assunto
a
a
resolver foi o CNPJ, nunca existiu em 123 anos e hoje essa casa de leis tem identidade
própria, fez a abertura do concurso público 1400 inscritos onde 16 conseguiram seus
objetivos, também foi feito as audiências públicas, houve pequenas reformas, compra
de todos sistemas de informáticas
informát
e novo site com o portal da transparência com que
ficasse em pleno vigor nessa gestão, fala que pode ter
ter certeza que essa é a legislatura
mas competente da história da cidade agradece a todos vereadores e está feliz que
essa casa de leis devolve o dinheiro para uma cidade que precisa muito que é
Piraquara e agrade todos. Com a palavra Ernani Winter cumprimenta
enta todos deixa
uma boa noite em especial para os Rotarianos e ao Grupo Guardião das Águas “
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Escoteiros”, diz que a programação no dia do Rio começou dia 10 de novembro com o
1° passeio ecológico de caiaque nas águas do Rio Piraquara,
Piraquara deixa um agradecimento
agradecimen a
Simone diretora do departamento de turismo trabalhando dia-a-dia
dia dia para que a Cidade
de Piraquara seja reconhecida pela grandes potencialidades dos nossos recursos
hídricos, fala esteve presente na SANEPAR com os vereadores José Eugênio e José
Machado para que os espelhos da água
águ das represas possa ser liberado para pratica
náutica e saiu feliz, realmente
lmente a idéia pode ser liberada, já está sendo estudado e tem
uma pré-liberação para comemoração do aniversário da cidade no dia 29 de Janeiro
para realizar uma prova de Caiaque e agradece. Com a palavra vereador Edson
Baianinho cumprimenta todos deixa uma boa noite especial para
para o filho Everton
acompanhado da noiva e mãe,
mãe, fala água é vida tem muitos que não está preocupado
com isso sim em fazer mansões nas margens
margens de nossas barragens essas pessoas que
degrada o meio ambiente tem que ter respeito com a natureza,, fala sobre a devolução
do dinheiro para o Município de Piraquara,, após fala que pessoas ficam falando e
publicando em redes sócias coisas que não sabem,
sabe , mais a prova está aqui 2 milhões de
reais sendo devolvido, esses “picaretas” que defendam
defenda nossa cidade, águas, meio
ambiente e pare de falar inverdades, todos vereadores fazem seu trabalho pela cidade
ci
com honestidades, agradece que Deus abençoe todos. Com a palavra vereador José
Machado cumprimenta todos presentes fala que temos um problema a respeito com a
Serra do Mar existe pessoas que residem no local e estão sem luz e com dificuldades,
não por culpa deles, mas sim por esses “picaretas” irresponsável que invadiram o local
colocando essas pessoas inocentes para morar
mo ali, só tem quee pedir a Deus que não
deixe eles pagarem pela incompetência desses “picaretas” que vem de fora degradar
nossa cidadee e agradece todos. Com a palavra vereador Pastor Valdeci cumprimenta
todos fala que este ano podemos comemorar algo em relação ao dia do Rio com todas
atrocidades acontecidas foi percebido a degradação a natureza, graças a equipe do
meio ambiente que vem fazendo um excelente trabalho é o primeiro passo e pode ser
feito muito mais, pede que o vereador Baianinho permita plagiar uma frase sua “ Paz
meus senhores” a dias a prefeitura esteve fazendo uma limpeza no Jardim Santa
Mônica, pois ali tem um córrego e já estão jogando lixo novamente, gostaria que a
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prefeitura manda-se
se uma fiscalização fosse até o local e fizer-se
fizer se as averiguações é um
crime sem contar a SANEPAR que não respeita nossos Rios, agradece todos presentes
e defensores da natureza. Com a palavraa vereador Miguel Scrobot
Scrobo cumprimenta
todos, repetindo rapidamente muitos falam mal do Hospital de Piaraquara teve uma
menina que passou mal e se consultou no Hospital Angelina Carom constataram que
era apena uma intoxicação alimentar e voltou para casa, no
no outro dia passou mal de
novo sendo consultada pela Doutora Miriam
Miri m e sendo operada com emergência pelo
Doutor Racha no Hospital de Piraquara, pede que seja valorizado nosso Hospital que já
foi exemplo para muitos outros, fala que dois projetos dele primeiro o de recuperação
do óleo de cozinha e o outro de recuperação das nascentes aroios dos riachos de
nosso Município projeto que não foi executado,
executado pede para o prefeito Marquinho se
possível passe para os secretários
secretário de Meio Ambiente e Educação que seja executado
juntamente aos cidadãos de Piraquara, fala do grande vilão que é a SANEPAR, pede
uma audiência pública para que nos de o que Piraquara merece, pois abastecemos
abastece
mas de 70% das regiões metropolitanas
metropolitana e agradece cada um presente. Com a palavra
vereador Maicon cumprimenta todos diz que hoje é uma sessão comemorativa ao dia
do Rio parabeniza os rotarianos pelo grande trabalho que faz pela cidade, fica triste
em saber que pessoas destrói nossas nascente, pois água é a grande riqueza que nasce
em Piraquara e percorre maior parte do Paraná,
Paraná é o nosso papel de legisladores
fiscalizar e está sendo fiscalizado, parabeniza o vereador Miguel Scrobot pelo projeto
coleta óleo de cozinha que reverte em computadores para escolas,
escolas, fala que essa casa
de leis junto com os demais vereadores vem cumprindo seus papéis de legisladores
mesmo sendo motivos de críticas em redes sociais,

parabeniza também pela

devolução financeira aos cofres do Município, termina dizendo estamos juntos por
po
uma Piraquara melhor, pede a Deus que proteja e ilumine todos e agradece. Com a
palavra vereador Valmir Soares “Rock” cumprimenta todos deixa uma boa noite
especial para dona Iracema, diacono Arthur e para sua esposa sempre presente, fala
que existe um rio
io chamado Iraizinho está completamente poluído a represa do Irai tem
uma grande descarga de esgoto sanitário sendo jogado na represa de água potável por
conta de atitudes criminosas da SANEPAR, qualquer que seja a enchente ou em tempo
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de seca atingi nossa água e deixa sua indignação, parabeniza a secretária de Meio
Ambiente que ajudou na limpeza das margens da represa de Piraquara,
Piraquara, diz que no
domingo participou da 8° Caminhada
C
Internacional da Natureza uma trilha maravilhosa
parabenizando todos os organizadores,
organizadores, termina dizendo que precisa ser montado uma
CPI para investigar o que aconteceu no passado a população precisa de respostas que
Deus ilumine todos e agradece. Com a palavra vereador José Eugênio cumprimenta
todos agradece especialmente a Secretária da Saúde por ajudar e encaminhar
encaminha o caso
da dona Luzia para o Doutor Samir operando e deixando ela em perfeita saúde, fala
que esteve com o vereador Ernani Winter e o vereador José Machado na SANEPAR e
a preocupação é com o saneamento básico, Vila Franca é um caso complicado, pois
não tem mais lugar para abrir uma fossaa e foi dito que o projeto está
est pronto no
primeiro semestre no ano que vem já começa a conclusão das obras, deseja ao
Prefeito Marquinhos que Deus o abençoe a concluir o Parque e todas obras que vem
sendo feita que Deus ilumine todos e agradece. Com a palavra vereador Josimar
cumprimenta todos fala que se sente honrado em poder contribuir com o avanço que
Piraquara está tendo com a devolução
devoluçã dos 2 milhões de reais ao Município e o prefeito
já sinalizou em terminar o Parque das Águas é uma obra importante para nossa cidade
e as demais obras que vem ocorrendo, essa economia entra para história o dinheiro
vai ser bem usado, pois nesse momento Piraquara
Piraquara precisa muito de melhoras é nossa
obrigação honrar com o eleitor que nos pois nessa casa de leis e agradece. Com a
palavra vereador Erondi Lopes cumprimenta todos faz um pedido especial em 2006
foi montado um cursinho pré-vestibular
pré
gratuito exclusivo
sivo para aluno proveniente de
colégio público hoje com mais de 600 alunos que estão nas Universidades,
Universidades propõem ao
Prefeito Marquinhos que transforme em lei para que Piraquara tenha para sempre o
cursinho ajudando nossos alunos de colégios públicos, fala sobre a PEC das Águas foi
um grande projeto aprovado que poderia nos garantir perto de 17 milhões de reais ao
ano em prol de nossa água
ua que abastece Curitiba e regiões metropolitanas,
metropolitana desses 17
milhões está sendo pago apenas 80 mil ao mês não chega a 1 milhão
milh de reais ao ano
esse dinheiro é do Município de Piraquara, pede que todos vereadores e o prefeito
faça uma grande audiência pública se não tiver resultado tem que ir ao Ministério
Ministé
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Público, pois esse dinheiro é nosso e de cada cidadão piraquarense e agradece.
agra
Com a
palavra vereador Sidnei Cesar Mamede cumprimenta todos agradece a Secretária da
Saúde senhora Maristela que desenvolve um grande trabalho no Município de
Piraquara, atende de forma espetacular as pessoas que tanto necessitam
cessitam dos remédios
e o Governo do Estado não vem repassando
do ao nosso Município, parabeniza o grupo
Guardiões da Águas “Escoteiros” pelo que faz por Piraquara não só restaurando a
cidade como também muitas famílias,
famílias pede uma salva de palmas a eles, diz que é
muito importante um disk
isk denúncias em nossa cidade,
cidade, talvez a prefeitura pode
recolher sofás jogados fora podendo ser reformados oferecendo a famílias que
necessitem, termina dizendo que estão todos fiscalizando o Município de Piraquara
dando satisfação do que acontece a cada cidadão
c
e agradece. Com a palavra vereador
Adriano Cordeiro cumprimenta todos parabeniza os Rotarianos
otarianos em especial seu
Aroldo Bertassoni Biss que sempre participa dos eventos da cidade e esteve presente
no evento beneficente da cavalgada no sábado passado na
na Igreja da laranjeira e
agradece todos presentes no evento, parabeniza os organizadores do Enduro da
madrugada que ocorreu também no sábado,
sábado parabeniza os Piratrilhas com uns dos
membros presente Fontoura, agrade aos Guardiões das Águas “Escoteiros” pelo
trabalho que vem fazendo pela cidade, fala sobre o uso da lâmina da água já está
ocorrendo de forma indevida com uso de barcos a motores nas represas e vai ser
averiguado, com relação aos 2 milhões de reais pede ao prefeito para usar com
sabedoria, essa casa
sa está comprometida com cada cidadão e abrimos mão de ter
talvez uma casa melhor para que nossa população esteja com uma situação melhor
nas ruas,, agradece em especial a todas mulheres
mulher presentes hoje com um número
superior aos homens, deseja a todos uma ótima
ó
semana e agrade. Não havendo mais
nada a tratar, o Senhor Presidente declarou a sessão encerrada convocando
convo
sessão
extraordinária

para

a

próxima

quinta-feira

às

10h30min..

Para

constar

lavrei_____________________________________ (Cedrick Renato Ipolito Ribeiro) a
lavrei_____________________________________
presente ata.
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