CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1º SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje, dia 03 de outubro de 2017, às
dezenove horas de Brasília, com a presença da mesa executiva sob a Presidência do
vereador Leonel de Barros Castro, Vice-presidente vereador Valmir “Nanico, 1º
secretário Marcelinho da Saúde e 2º secretário vereador Jean Galvão e a presença dos
demais vereadores: Amilton Lima, Cicero Soares de Oliveira, Evandro da Rocha
“Vandinho”, Guanair Denílson Garcia Dos Santos, Ghyovanny Lorusso, Jeremias Pereira
José Eugenio Hulle,Weliton Santos Figueiredo, Valdeci de Andrade. Verificada a
existência de quórum regimental com a presença de doze vereadores membros da casa,
o Sr. Presidente invoca as bênçãos de Deus, e declara aberta a sessão. 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 deseja boa noite a todos e lembra so
movimento Piraquara Rosa, em alusão ao Outubro Rosa, que terá diversas atividades
na cidade em prevenção ao câncer de mama. O Sr. Presidente convida o vereador
AMILTON LIMA para fazer a leitura de uma passagem da bíblia, que assim o fez. O Sr.
Presidente solicita ao 1º secretário para que faça a leitura das publicações, ofícios,
requerimentos, pedidos de informação e correspondência recebidos pela mesa dos quais
terão encaminhamento regimental, que assim o fez. VOTOS DE PESAR pelo falecimento
da Senhora IVONE BRUDEK ZAMBÃO que ocorreu no dia 01 de novembro de 2017,
fato esse que veio entristecer a todos de seu convívio.
GRANDE EXPEDIENTE: O Sr. Presidente passa a palavra aos vereadores: Com a
palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA deseja boa noite a todos e inicia
sua fala comentando sobre o projeto de lei de eleição de diretores das escolas municipais
e afirma que será votado na íntegra.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAÚDE deseja boa noite a todos e inicia
seu discurso sobre o projeto de lei de votação de diretores das escolas municipais,
discordando apenas do voto duplo. Comenta sobre a saúde no município e o programa
Mais Médicos.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA deseja boa noite a todos e comenta
sobre a UPA e a complicada situação que o local se encontra. Encerra versando sobre o
projeto de lei de votação de diretores das escolas municipais.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA deseja boa noite a todos e inicia sua fala
sobre o projeto de lei de votação de diretores das escolas municipais. Prossegue falando
sobre seu projeto de lei Parada Segura.
Com a palavra o vereador JOSÉ EUGENIO HULLER deseja boa noite a todos e comenta
sobre o projeto de lei da votação de diretores das escolas municipais, colocando-se de
acordo e afirmando a colocação de uma emenda dos 4 anos. Encerra falando sobre a
saúde e na UPA.
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Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR deseja boa noite a todos e inicia seu
discurso sobre o Outubro Rosa. Fala sobre projeto de lei da votação de diretores nas
escolas municipais, confirmando votá-lo na íntegra.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA deseja boa noite a todos e comenta
sobre o projeto de lei de votação de diretores das escolas municipais, dizendo votar no
original. Fala sobre investimentos na cidade.
Com a palavra o vereador GHYOVANNY LORUSSO deseja boa noite a todos e inicia
sua fala comentando sobre o Outubro Rosa. Fala sobre o projeto de lei da votação de
diretores das escolas municipais, confirmando seu voto na íntegra.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO deseja boa noite a todos e
versa sobre a Operação Cidade Segura, sobre entrega do TCH da próxima sexta. Fala
sobre o projeto de lei da votação de diretores das escolas municipais, dizendo estar de
acordo na íntegra. Encerra falando sobre a saúde no município.
Com a palavra o vereador WELITON SANTOS deseja boa noite a todos e inicia sua fala
versando sobre o projeto de lei da votação de diretores das escolas municipais,
afirmando que fará uma ementa. Comenta sobre asfalto nas ruas e sobre saúde no
município.
Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO deseja boa noite a todos e comenta sobrea
falta de médicos nos postos de saúde. Fala sobre o projeto de lei da votação de diretores
das escolas municipais, e diz que pode ser que coloque emendas. Encerra falando sobre
a falta de lombadas nas vias públicas.
PASSAMOS À ORDEM DO DIA na qual é realizada a chamada dos vereadores
constatando a presença de 13 vereadores. O Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário que
faça a leitura dos processos:
1. MOÇÃO DE APLAUSOS Iniciativa: Ver. Vandinho Dispõe sobre: HOMENAGEM A
SENHORA PRISCILA VILAS BOAS, CONSIGNANDO VOTOS DE RECONHECIMENTO E APLAUSOS. Discussão: ÚNICA VOTAÇÃO: ÚNICA, MAIORIA QUALIFICADA 2/3. APROVADO
2.PROCESSO Nº 137/2017 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2017 Iniciativa: Ver.
Weliton Figueiredo Dispõe sobre: INSTITUI A GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA. Parecer favorável das Comissões Técnicas
competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO 2ª DISCUSSÃO
- (O PROJETO CONTÉM 3 ARTIGOS) APROVADO
3.PROCESSO Nº 139/2017 PROJETO DE LEI Nº 129/2017 Iniciativa: Executivo Municipal Dispõe sobre: O PROCEDIMENTO DE ESCOLHA PARA A FUNÇÃO DE DIRETOR
E VICE-DIRETOR DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões Técnicas
competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES. 1ª
DISCUSSÃO APROVADO
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4.PROCESSO Nº 138/2017 PROJETO DE LEI Nº 128/2017 Iniciativa: Executivo Municipal Dispõe sobre: A REVOGAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1616/2016 E 1617/2016
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES.
1ª DISCUSSÃO APROVADO
5.PROCESSO Nº 126/2017 PROJETO DE LEI Nº 118/2017 Iniciativa: Ver. Amilton Lima
Dispõe sobre: O INCENTIVO À CRIAÇÃO DA “PARADA SEGURA” E CRITÉRIOS
PARA DESEMBARQUE DE MULHERES, IDOSOS E DEFICIENTES FÍSICOS FORA
DA PARADA DE ÔNIBUS EM PERÍODOS NOTURNOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL
VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES. 1ª DISCUSSÃO APROVADO
PASSAMOS PARA AS EXPLICAÇOES PESSOAIS: Com a palavra o vereador CICERO
SOARES DE OLIVEIRA fala sobre cobranças ao executivo e sobre asfalto nos bairros.
Fala sobre a saúde na cidade.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAÚDE fala sobre a Operação Cidade
Segura e versa sobre o evento e a criminalidade no município. Encerra comentando
sobre investimentos nas vias públicas.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA fala sobre obras nas ruas e sobre a
família Zambão. Comenta sobre a Vila Militar e diz que está junto com as professoras.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA deixa seus sentimentos à família Zambão,
fala sobre projetos de leis e sobre o Outubro Rosa.
Com a palavra o vereador JOSÉ EUGENIO HULLER fala sobre a família Zambão e
reitera o convite para entrega de Título de Cidadão Honorário. Comenta sobre o projeto
de lei sobre a votação de diretores das escolas municipais, dizendo que irá colocar
emenda de 4 anos.
Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR fala do projeto de lei sobre a votação de
diretores das escolas municipais. Comenta sobre o saneamento básico. Justifica sua
ausência na sessão solene de sexta. Presta seus sentimentos à família Zambão e
comente sobre segurança pública.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA fala sobre obras nas ruas e
investimentos para asfalto nos bairros. Comenta sobre o projeto de lei para eleição de
diretores das escolas municipais.
Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO presta condolências à família Zambão e fala
sobre a educação e o projeto de eleição de diretores das escolas municipais. Comenta
sobre um evento no Guarituba de dia das crianças
O Sr. Presidente reforça o convite para a Sessão Solene de sexta.
Não havendo mais nada para tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a presente
sessão marcando a seguinte para às 19h do dia 11/10. Para constar, eu, Marlon do Valle,
lavrei esta ata.

