CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA, realizada hoje, dia quatro de dezembro 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 (Justificado). 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 aos
vereadores:
Com a palavra o vereador Sr. JOSÉ EUGÊNIO HULLER comenta o retorno do
presidente à casa. Fala sobre a caminhada do novembro azul e agradece ao prefeito
pela quantidade de obras na cidade. Agradece ao secretário Eduardo pelo atendimento
aos requerimentos.
Com a palavra o vereador Sr. JEAN GALVÃO parabeniza a prefeitura pelas obras no
Guaritubinha. Fala sobre melhorias no mesmo bairro.
Com a palavra o vereador Sr. MARCELINHO DA SAÚDE comenta sobre seu projeto de
lei denominado dezembro verde que trata da conscientização e respeito aos animais de
rua. Fala sobre obras na cidade e investimentos que estão por vir nos bairros.
Com a palavra o vereador Sr. GUANAIR DOS SANTOS fala sobre seu projeto de
conscientização sobre violência contra a mulher. Parabeniza o secretário Girlei sobre o
atendimento ao seu pedido de um ponto de ônibus em determinada rua. Reclama do
secretário Fuval por não atender seus pedidos e contesta sua presença na Câmara.
Com a palavra o Sr. JEREMIAS PEREIRA justifica sua falta na última sessão por motivo
de doença e agradece ao secretário Eduardo pelo atendimento de seus pedidos e elogia
obras nas ruas.
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Com a palavra o vereador Sr. AMILTON LIMA se diz contente como retorno do
presidente à casa. Comenta sobre o abandono de animais de estimação e fala sobre seu
projeto de lei que cuida deste tema.
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 agradece a todos pelas
mensagens de apoio devido a sua cirurgia. Fala sobre as obras no centro, atendendo ao
pedido dos vereadores. Pede harmonia a todos seus pares com os secretários do
executivo.
Passamos a ORDEM DO DIA na qual o 1º secretário faz a chamada dos vereadores
constatando a presença de 12 vereadores e uma justificativa. 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 VALDIRENE FAGUNDES PELO TRABALHO QUE VEM REALIZANDO
JUNTO A COMUNIDADE PIRAQUARENSE. Parecer favorável das Comissões Técnicas
competentes. Discussão: ÚNICA VOTAÇÃO: ÚNICA, MAIORIA QUALIFICADA 2/3.
APROVADO POR UNANIMIDADE
2.PROCESSO Nº 114/2018 PROJETO DE LEI Nº 102/2018 Iniciativa: Ver. Ghiovanny Lorusso
Dispõe sobre: RECONHECE AS PROVAS EQUESTRES COMO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. Parecer favorável das
Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL. VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO.
2ª DISCUSSÃO (o projeto contém 6 artigos) APROVADO POR UNANIMIDADE
3.PROCESSO Nº 117/2018 PROJETO DE LEI Nº 105/2018 Iniciativa: Poder Executivo
Municipal. Dispõe sobre: AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL
NO ORÇAMENTO – PROGRAMA VIGENTE NO VALOR DE R$ 52.000,00
(CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável
das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL. VOTAÇÃO: SIMBÓLICA,
MAIORIA SIMPLES. 1ª DISCUSSÃO APROVADO POR UNANIMIDADE
Passamos às explicações pessoais:
Com a palavra o vereador Sr. CÍCERO DE OLIVEIRA comenta sobre os trabalhos dos
secretários e o atendimento de seus pedidos.
Com a palavra o vereador Sr. JEAN GALVÃO comenta sobre o atendimento do
executivo a alguns pedidos e elogia o trabalho. Fala sobre ruas do bairro Vila Nova e a
interrupção das obras pelo aumento do preço da massa asfáltica.
Com a palavra o Sr. EVANDRO DA ROCHA fala sobre transtornos passados no bairro
Santa Mônica pela péssima execução das obras pela empresa Fausto. Fala da
importância da fiscalização durante as obras desta empresa. Solicita agilidade no retorno
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da LOA.
Com a palavra o vereador Sr. MARCELINHO DA SAÚDE comenta sobre obras nos
bairros e fala sobre a caminhada do novembro azul.
Com a palavra o vereador Sr. GUANAIR DOS SANTOS comenta sobre o caso da creche
Tia Toto e cobra providências. Pede que nas sessões de 2019 sejam convidados mais
secretários para prestar contas sobre seus trabalhos.
Com a palavra o Sr. JEREMIAS PEREIRA agradece e parabeniza o presidente e o
prefeito pelos trabalhos.
Com a palavra o vereador Sr. AMILTON LIMA se diz indignado com os preços da
gasolina e pede a seus pares que lutem contra isto. Fala sobre multas na rodovia e o
abuso das mesmas.
Não havendo mais nada para tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a presente
sessão. Eu, Marlon do Valle, lavrei esta ata.

