CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DA 2º SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje, dia sete de agosto de 2018, às
dezoito horas, horário de Brasília, com a presença da mesa executiva sob a Presidência
do Vereador Sr. Leonel de Barros Castro, Vice-presidente Vereador Sr. Valmir “Nanico”,
com o 1º secretário Vereador Sr. Marcelinho da Saúde, e 2º secretário Vereador Sr. Jean
Galvão e a presença dos demais vereadores: Srs. Amilton Lima, Cicero Soares de
Oliveira, Evandro da Rocha “Vandinho”, Guanair Denílson Garcia Dos Santos, Ghiovanny
Lorusso, Jeremias Pereira, José Eugênio Huller, Pastor Valdeci, Weliton Santos
Figueiredo. Verificada a existência de quórum regimental com a presença de treze
vereadores membros da casa, o Sr. Presidente invoca as bênçãos de Deus, e declara
aberta a sessão. O Presidente da mesa executiva convidou o Sr. GUANAIR DOS
SANTOS para fazer a leitura da passagem da bíblia que assim o fez. A Ata da sessão
anterior está publicada no Diário da Câmara e no site para conhecimento dos vereadores
a qual foi aprovada.
PEQUENO EXPEDIENTE O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para que faça a
leitura das publicações, ofícios, requerimentos, pedidos de informação e
correspondência recebidos pela mesa das quais terão encaminhamento regimental, que
assim o fez.
PASSAMOS AO GRANDE EXPEDIENTE no qual o Sr. Presidente passa a palavra à
secretária Rebekka Alves da Secretaria Municipal de Assistência Social
Passamos a ORDEM DO DIA na qual o 1º secretário faz a chamada dos vereadores
constatando a presença de 12 vereadores. O Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário que
faça a leitura dos processos:
1. MOÇÃO DE APLAUSOS Iniciativa: Ver. Pastor Valdeci. Dispõe sobre: HOMENAGEM A
SENHORA AVANI MENEZES VALLES PELO TRABALHO QUE VEM REALIZANDO
JUNTO A COMUNIDADE PIRAQUARENSE. Discussão: ÚNICA. VOTAÇÃO: ÚNICA,
MAIORIA QUALIFICADA 2/3. APROVADO POR UNANIMIDADE
2. MOÇÃO DE APLAUSOS Iniciativa: Ver. Pastor Valdeci. Dispõe sobre: HOMENAGEM AO
SENHOR RAUL VALLES PELO TRABALHO QUE VEM REALIZANDO JUNTO A
COMUNIDADE PIRAQUARENSE. Discussão: ÚNICA. VOTAÇÃO: ÚNICA, MAIORIA
QUALIFICADA 2/3. APROVADO POR UNANIMIDADE
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Passamos às explicações pessoais:
O Sr. Presidente convida o vereador Sr. VALMIR NANICO para assumir a mesa para
que possa fazer o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Sr. LEONEL DE BARROS CASTRO comenta sobre o início
do segundo semestre e versa sobre locações no valor de 3 milhões de reais para
secretarias do executivo. Fala sobre a relação de ruas a serem asfaltadas, as quais não
eram de conhecimento dos vereadores para a aprovação da quantia solicitada pelo
executivo.
Com a palavra o vereador Sr. AMILTON LIMA fala sobre os 12 anos da Lei Maria da
Penha. Agradece o atendimento de seus requerimentos sobre iluminação em vias. Fala
sobre o avanço das obras no Guarituba.
Com a palavra o vereador Sr. CÍCERO DE OLIVEIRA comenta sobre o aluguel de
barracões para as secretarias do executivo. Fala sobre o contrato com a Sanepar e se
diz satisfeito com a assinatura do mesmo.
Com a palavra o vereador Sr. MARCELINHO DA SAÚDE fala sobre evento do seu
partido e elogia os candidatos.
Com a palavra o vereador Sr. GHIOVANNY LORUSSO comenta uma mensagem do
governo sobre honorários sucumbenciais dos procuradores do município. Comenta que
os procuradores devem investir mais em preparação e qualificação.
Com a palavra o vereador Sr. VALMIR NANICO fala sobre o aluguel de galpões para
secretarias do executivo afirmando que a população próxima das futuras instalações
será beneficiada. Comenta sobre benfeitorias que serão feitas na Vila Macedo.
Com a palavra o vereador Sr. JEREMIAS PEREIRA fala sobre ruas que serão asfaltadas
e outras que já receberam asfalto.
Com a palavra o vereador Sr. PASTOR VALDECI fala sobre seu trabalho e de seus
pares, comentando o pedido de lombadas em algumas vias.
Com a palavra o vereador Sr. JEAN GALVÃO fala sobre o pedido de 30 milhões de reais
do executivo e a espera do legislativo para ver se as ruas indicadas pelos vereadores
constam nos projetos. Fala sobre as locações dos galpões e os benefícios para o bairro
Guarituba. Fala sobre as obras do PAC e a lentidão da execução em algumas áreas.
Com a palavra o vereador Sr. GUANAIR DOS SANTOS fala sobre a dificuldade de as
carretas virarem próxima a rua do trilho do trem. Comenta sobre as obras do hospital e
drenagem do centro.
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Não havendo mais nada para tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a presente
sessão. Eu, Marlon do Valle, lavrei esta ata.

