CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
Ata da 13ª sessão ordinária, do 1º período ordinário, 4ª sessão legislativa da
16ª legislatura, realizada hoje, dia dez de maio 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 Maicon Figueiredo Farias e 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 César Mamede e Valmir Soares “Rock”.
Verificada a existência de quórum regimental com a presença de doze
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 Rock 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.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Josimar Froes solicita ao
1º secretário vereador Maicon Figueiredo Farias 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. O Sr. Presidente suspende por 5 minutos a sessão, após retomada a
sessão agradece a presença dos demais aqui presentes.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra vereador
José Eugênio Huller. Boa noite Senhor Presidente, nobres vereadores e a
todos os presentes, estou muito feliz pelo início das obras no bairro Araçatuba,
os moradores estão contentes, nossa preocupação que as galerias não estão
sendo feitas, o em que interessa para os moradores são os pontos críticos até
amanhã vou conversar com o Eduardo para ver onde vão ficar as galerias se
não vai fazer o asfalto e vai continuar o problema entrando água dentro das
casas dos munícipes. Estive com o vereador Zé Machado na vila Franca ontem
e na vila Rosa também onde moradores reclamaram a respeito da retirada da
primeira companhia de policiamento e ficamos preocupados, fizemos um ofício
encaminhando à presidência pedindo um esclarecimento de como ficou o
índice de criminalidade entre 2013, 2014, 2015 e de 2016 e não foi fornecido
pelo Major Neto, para que a gente pudesse passar para a população.
Parabenizo a obra do asfalto que está sendo feita na vila Franca e espero que
no Araçatuba e em outros bairros seja da mesma forma, muito obrigado.
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Com a palavra vereador Rock. Boa noite Senhor Presidente, nobres
vereadores, comunidade presente, aos internautas, ao presidente do
Democratas Senhor Gil Lorusso do Nascimento Filho (Gico). Senhor
Presidente eu tive também essa informação da retirada da companhia de
polícia militar temos grandes comandantes dentro DPGD, Major Neto merece
nosso respeito, temos que colocar mais equipamentos de segurança na nossa
cidade, e não eliminarmos. Temos que pensar em pontos estratégicos na
região do Guarituba, na entrada do Primavera, Vila Macedo enfim foi um ganho
para a municipalidade em relação à segurança que veio a se instalar naquele
local. Defendo sim que aquela companhia não seja remanejada daquele local e
sim que seja fortalecida com cobertura no pátio e que venha melhorar assim
como já está na hora de vir uma guarnição completa do corpo de bombeiros
aqui do município de Piraquara. Senhor Presidente, aqui fica uma proposta à
PM fazer um trabalho no sentido de orientar o trânsito na nossa cidade. Já
presenciei famílias inteiras esperando em cima da lombada elevada e o veículo
frear cantando pneu. Tem que ter uma educação no trânsito, a polícia tem que
multar esses veículos, a estrada dos macacos, a empresa Rumo ALL está
destruindo a estrada dos macacos, trânsito pesado, carretas com pedras,
dormentes rumo à estação de roça nova e que cobre com urgência a
recuperação imediata da que logradouro fica o nosso apelo a essa empresa
Rumo ALL. Obrigado senhor Presidente.
Com a palavra vereador Gilmar. Senhor Presidente, nobres vereadores,
comunidade aqui presente e a quem acompanha online em suas residências
meu muito boa noite. Senhor Presidente gostaria de mandar um abraço aos
moradores da Vila Militar que sofrem com o abandono daquela região, ontem
foi procurado pelos taxistas que reclamam do abandono daquelas vias, passei
o pedido verbal ao secretário e houve o compromisso que as máquinas devem
arrumar o trajeto do ônibus naquela região. Preocupado com a elaboração de
diretrizes voltado com o desenvolvimento de Piraquara estou com amigos e
parceiros o fórum de ideias para a renovação de Piraquara que vai acontecer
nesta 5º feira as 19:30 na Câmara Municipal de Piraquara, convido a todos em
especial aos vereadores que se façam presentes, essa semana visitei vários
comerciantes levando o convite, esperamos que venham, para nós discutirmos
nas áreas econômicas, estruturais e diárias da nossa cidade de Piraquara. Nós
não podemos esquecer que esses são a fonte de renda da nossa cidade,
estive na Pontifícia Universidade Católica, estarão aqui representados, fizeram
um estudo da cidade de Piraquara e estão debatendo conosco as diretrizes
não só econômicas, mas estruturais da cidade. Ano que vem teremos a
discussão do fórum das cidades e nós temos que fazer parte disso, os
comerciantes têm que ser ouvidos sim para construir um plano de ação
coerente para cidade de Piraquara voltada para o futuro, obrigado.
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Com a palavra vereador Edson Baianinho. Sr. Presidente, boa noite também
aos vereadores, comunidade presente, quero agradecer primeiramente a Deus,
por mais um dia estar aqui, sou grato a Deus por colocar-me neste lugar. Sr.
Presidente quando escuto falar sobre as mudanças do comando que possa
acontecer na nossa cidade, que não aconteça se for que seja pela melhoria da
nossa cidade, gostaria de fazer um clamor ao governador Beto Richa que
investisse mais na inteligência da polícia militar, civil e judiciária. Se investisse
mais na inteligência, eu garanto a vocês que não era preciso armas letais para
os policiais, aí sim a segurança tomaria um rumo diferente. Quero dar os
parabéns ao prefeito Marquinhos por mais um posto de saúde inaugurado na
nossa cidade, a praça ao lado ficou um cartão-postal, ficou muito lindo Senhor
Presidente, muito obrigado
Com a palavra vereador Miguel: Sr. Presidente, vereadores, comunidade
presente quando o vereador fala sobre o folder, um fórum de ideias para
renovar Piraquara, no primeiro ano dessa presidência plantei a ideia de discutir
com o prefeito a malha viária e até hoje não aconteceu, nunca deu
oportunidade para discutirmos, quero dar os parabéns a você Gilmar em
oferecer um fórum para essa discussão em nível de universidade trazer ideias
do comerciante, ideias do Piraquarense para arrumar a cidade que nós
gostamos, ai vem dois ou três puxa sacos e dizem que eu sou errado, hoje com
a crise nacional a cidade de Piraquara está minguando o prefeito não tem
condições de discutir ou chamar para uma audiência pública para dizer quais
são as riquezas da nossa cidade a não ser fazer um plano de saneamento que
está no ministério público subindo a taxa de esgoto e talvez da água também.
Isso é governar uma cidade? Ou será que é governar tipo mão de ferro como
vai acontecer daqui a pouco? Nesta casa de leis, nas votações de hoje existe
uma palavra que se chama democracia, mas poucos conhecem, é por isso
Baianinho que eu admiro quando você fala que veio para ajudar o município de
Piraquara, isso é bom ouvir, e não essa blindagem de quatro ou cinco pessoas
que se fecham em uma sala e dizem o que os vereadores vão fazer, obrigado.
Com a palavra vereador Zé Machado. Sr. Presidente, vereadores,
comunidade presente, boa noite a todos, agradecendo ao vereador Eugênio
onde estivemos na vila Franca onde querem tirar a companhia do eixo do
município de Piraquara ou o prefeito ou a companhia que farão uma reunião
com os vereadores porque nos lá fora é que ouvimos as reclamações do povo,
precisamos de uma explicação do prefeito ou do comando do batalhão para
nós darmos uma resposta ao povo de Piraquara, Vereador Miguel parabeniza o
vereador Gilmar e eu também pelo fórum. Há quanto tempo, vereador Rock,
batalhamos para socorrer a população de Piraquara e não conseguimos, pode
até criticar o prefeito, como já falei na sessão passada que a oposição não
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pode colocar uma venda no olho, fomos inaugurar na sexta mais um posto de
saúde no São Cristóvão, onde o vereador Eugenio levou uma emenda de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) para socorrer a população, isso a oposição
não vê, vê o que o prefeito não fez, então, isso aí que digo, não adianta alisar a
cabeça por causa de um papel, quero ver o resultado, mudar, acredito no
vereador Miguel, mudar a praça pública como está aqui, temos que fazer,
temos que olhar a região da população onde mais precisam, termino nas
explicações pessoais.
O Sr. Presidente agradece. E passa a ORDEM DO DIA: e solicita ao 1º
secretário vereador Maicon Figueiredo Faria para fazer a chamada dos
vereadores: Que assim o fez, estando todos presentes. Com a ausência
justificada dos vereadores; pastor Valdeci, justificado.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
037/2016: que assim o fez, Processo 037/2016 projeto de lei 031/2016,
iniciativa vereador José Machado, que dispõe sobre: Restringe o consumo
de bebidas alcoólicas nos logradouros públicos do município de Piraquara
Parecer favorável das comissões técnicas e competentes, discussão global,
votação simbólica, maioria simples 1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o
projeto em discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e
contrários se levantem. Projeto em 1ª discussão projetos de lei 031/2016:
Que dispõe sobre: Restringe o consumo de bebidas alcoólicas nos
logradouros públicos do município de Piraquara.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
041/2016: que assim o fez, Processo 041/2016 projeto de lei 035/2016,
iniciativa vereador José Machado, que dispõe sobre: Regulamenta a
atividade de veiculação de propaganda através de uso de alto-falantes e caixas
de som ou aparelhos sonoros instalados em veículos em Piraquara, e da outras
providências: Parecer favorável das comissões técnicas e competentes,
discussão global, votação simbólica, maioria simples 1ª discussão. O Sr.
Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto em 1ª discussão
projetos de lei 035/2016: Regulamenta a atividade de veiculação de
propaganda através de uso de alto-falantes e caixas de som ou aparelhos
sonoros instalados em veículos em Piraquara, e dá outras providências.

O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
043/2016: que assim o fez, Processo 043/2016 projeto de lei 036/2016,
iniciativa vereador Sidnei Cesar Mamede, que dispõe sobre: Denomina de
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rua José Rodrigo dos Santos a rua sem denominação oficial conhecida como
rua José Rodrigues dos Santos, localizada no bairro do Guarituba: Parecer
favorável das comissões técnicas e competentes, discussão global, votação
simbólica, maioria simples 1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em
discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. Projeto em 1ª discussão projetos de lei 036/2016: Denomina de
rua José Rodrigo dos Santos a rua sem denominação oficial conhecida
como rua José Rodrigues dos Santos, localizada no bairro do Guarituba.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
047/2016: que assim o fez, Processo 047/2016 projeto de lei 040/2016,
iniciativa vereador Adriano Cordeiro, que dispõe sobre: Denomina de rua
José Soares da Rocha a rua sem denominação oficial conhecida como rua que
dá acesso ao morro do canal: Parecer favorável das comissões técnicas e
competentes, discussão global, votação simbólica, maioria simples 1ª
discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação,
vereadores favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto em 1ª
discussão projetos de lei 040/2016: Denomina de rua José Soares da
Rocha a rua sem denominação oficial conhecida como rua que dá acesso
ao morro do canal.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
048/2016: que assim o fez, Processo 048/2016 projeto de lei 041/2016,
iniciativa vereador Adriano Cordeiro, que dispõe sobre: Denomina de rua
José Rocha de Barros a rua sem denominação oficial conhecida como estrada
da melancia: Parecer favorável das comissões técnicas e competentes,
discussão global, votação simbólica, maioria simples 1ª discussão. O Sr.
Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Projeto em 1ª discussão
projetos de lei 041/2016: Denomina de rua José Rocha de Barros a rua
sem denominação oficial conhecida como estrada da melancia.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
050/2016: que assim o fez, Processo 050/2016 projeto de lei 043/2016,
iniciativa vereador Sidnei Cesar Mamede, que dispõe sobre: Denomina de
rua Valdevino Martins Braga a rua sem denominação oficial conhecida pelo
mesmo nome no bairro do Guarituba, conforme croqui em anexo: Parecer
favorável das comissões técnicas e competentes, discussão global, votação
simbólica, maioria simples 1ª discussão. O Sr. Presidente coloca o projeto em
discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis sentados e contrários se
levantem. Projeto em 1ª discussão projetos de lei 043/2016 Denomina de

5

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
rua Valdevino Martins Braga a rua sem denominação oficial conhecida
pelo mesmo nome no bairro do Guarituba, conforme croqui em anexo.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
051/2016: que assim o fez, Processo 051/2016 projeto de lei 044/2016,
iniciativa vereador Erondi Lopes, que dispõe sobre: Concede o título de
cidadão honorário no município de Piraquara ao Sr. Aurazil de Lima Rodine
Neto: Parecer favorável das comissões técnicas e competentes, discussão
global, votação simbólica, maioria simples 1ª discussão. O Sr. Presidente
coloca o projeto em discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis
sentados e contrários se levantem. Projeto em 1ª discussão projetos de lei
044/2016 Concede o título de cidadão honorário no município de
Piraquara ao Sr. Aurasil de Lima Rodine Netto.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
062/2016: que assim o fez, Processo 062/2016, iniciativa vereador Gilmar
Luis Cordeiro, que dispõe sobre: Recurso nº. 22 contra a decisão do plenário
referente ao projeto de lei 019/2016, discussão global, votação simbólica,
maioria simples discussão única. O Sr. Presidente pede ao 1º secretário para
fazer a leitura do recurso, que assim o fez. O Sr. Presidente pede ao 1º
secretário para fazer a leitura do parecer do CCJ, que assim o fez. O Sr.
Presidente coloca em votação o parecer da CCJ, vereadores favoráveis
sentados e contrários se levantem. Com três votos contra dos vereadores
Gilmar, Miguel e Mamede, foi aprovado.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
063/2016: que assim o fez, Processo 063/2016, iniciativa vereador Miguel
Scrobot, que dispõe sobre: Recurso nº. 03 contra a decisão do plenário
referente ao projeto de lei 029/2016, discussão global, votação simbólica,
maioria simples discussão única. O Sr. Presidente pede ao 1º secretário para
fazer a leitura do recurso, que assim o fez. O Sr. Presidente pede ao 1º
secretário para fazer a leitura do parecer do CCJ, que assim o fez. O Sr.
Presidente coloca em votação o parecer da CCJ, vereadores favoráveis
sentados e contrários se levantem. Com três votos contra dos vereadores
Gilmar, Miguel e Mamede, foi aprovado.
O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo
064/2016: que assim o fez, Processo 064/2016, iniciativa vereador Sidnei
Cesar Mamede que dispõe sobre: Recurso nº. 10/2016 contra a decisão do
plenário referente ao projeto de lei 029/2016, discussão global, votação
simbólica, maioria simples discussão única. O Sr. Presidente pede ao 1º
secretário para fazer a leitura do recurso, que assim o fez. O Sr. Presidente
pede ao 1º secretário para fazer a leitura do parecer do CCJ, que assim o fez.
6

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ
O Sr. Presidente coloca em votação o parecer da CCJ, vereadores
favoráveis sentados e contrários se levantem. Com três votos contra dos
vereadores Gilmar, Miguel e Mamede, foi aprovado.
O Sr. Presidente abre mão das EXPLICAÇÕES PESSOAIS. E devido ao
tempo declara encerrada a presente sessão.
Para constar __________________________________________________ eu
(Charles Eloy Santos) lavrei a seguinte ata.
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