CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DA 2º SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje, dia dezoito de setembro de 2018,
às dez 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 (Justificado), 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
(Justificado), 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. JEREMIAS PEREIRA 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. JEREMIAS PEREIRA fala sobre o canal do Guarituba e a
limpeza que aconteceu no local. Comenta sobre seu chefe de gabinete que aceitou a
proposta de outro político para com ele trabalhar, fato que veio a o entristecer.
Com a palavra o vereador Sr. PASTOR GUANAIR fala sobre as eleições presidenciais
e a importância da conscientização dos eleitores nesta época. Critica a ideologia de
gênero
Passamos a ORDEM DO DIA na qual o 1º secretário faz a chamada dos vereadores
constatando a presença de 11 vereadores.
Passamos às explicações pessoais:
Com a palavra o vereador Sr. AMILTON LIMA pede orações a seu assessor submetido
a uma cirurgia.
Não havendo mais nada para tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a presente
sessão. Eu, Marlon do Valle, lavrei esta ata.

