CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1º SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje, dia 24 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 Huller, 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 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.
GRANDE EXPEDIENTE: O Sr. Presidente passa a palavra ao soldado Guilherme
Kowalczuk de Oliveira, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária e responsável pelo
programa PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência),
que faz o uso da palavra e explica sobre o programa, pedindo o apoio dos vereadores.
PASSAMOS À ORDEM DO DIA na qual é realizada 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.PROCESSO Nº 146/2017 PROJETO DE LEI Nº 136/2017 Iniciativa: Ver. Guanair Dispõe sobre: INSERÇÃO NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA,
A SEMANA DO PROERD – PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA. Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO 2ª DISCUSSÃO (- projeto contém 2
artigos-) APROVADO
2.PROCESSO Nº 147/2017 PROJETO DE LEI Nº 137/2017 Iniciativa: Executivo Municipal Dispõe sobre: ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI MUNICIPAL Nº
1475/2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões Técnicas
competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO 2ª DISCUSSÃO
(- projeto contém 5 artigos-) APROVADO
3.PROCESSO Nº 149/2017 PROJETO DE LEI Nº 139/2017 Iniciativa: Ver. José Eugênio
Huller E Ver. Valmir Nanico Dispõe sobre: DENOMINA DE RUA “FÉLIX KRUPA” A RUA
SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, LOCALIZADA NO BAIRRO PLANTA IRMÃOS MICHEL. Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL
VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO 2ª DISCUSSÃO (- projeto contém 2 artigos-) APROVADO
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Neste momento, o Senhor presidente passa a palavra à Coordenadora da Central de
Ambulâncias, Ester Moreira de Lima, para falar sobre seu trabalho. O senhor residente
pede votação para aumento da Sessão por uma hora, conforme determina o regimento.
PASSAMOS PARA AS EXPLICAÇOES PESSOAIS: Com a palavra o vereador
PASTOR GUANAIR deseja boa noite a todos e comenta sobre seu projeto de lei e
agradece ao soldado Guilherme pelo trabalho. Reclama da mídia que dá espaço às
notícias ruins e não abordam o que de bom acontece. Fala da falta de conhecimento da
Lei Orgânica por parte de alguns procuradores.
Com a palavra o vereador GHYOVANNY LORUSSO deseja boa noite a todos e inicia
seu discurso sobre a retirada do Corpo de Bombeiros da cidade e publicações falsas
sobre esse tema e outras mentiras que surgem nas redes sociais.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA deseja boa noite a todos e
comenta também sobre mentiras em redes sociais e sobre as ambulâncias do município.
Versa também sobre o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e agradece ao executivo as
obras nas ruas da cidade.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA deseja boa noite a todos e comenta sobre
reunião com a deputada Mara Lima e reivindicações feitas para crianças e adolescentes
do município. Fala sobre mentiras em redes sociais e problemas de fechamento de
acesso à BR, além de obras de asfalto nas ruas.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA deseja boa noite a todos e fala sobre
recursos nos bairros da cidade. Elogia o programa do soldado Guilherme e fala sobre o
ensino municipal. Comenta sobre mentiras nas redes sociais e assim encerra sua fala.
Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO deseja boa noite a todos e fala sobre o setor
de ambulâncias na cidade. Relata sua satisfação como Lote 3 das obras que saiu
recentemente. Fala sobre mentiras nas redes sociais e sobre a questão dos bombeiros
e pavimentações nas ruas.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA deseja boa noite a todos e fala da Ester,
agradecendo o trabalho prestado. Conta sobre a reunião com o prefeito e agradece pelos
requerimentos atendidos. Encerra falando sobre a Vicente Macedo com Vila Militar,
pedindo extensão de horário de ônibus nessa região.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO deseja boa noite a todos e comenta sobre
seus pares, elogiando a união dos vereadores. Comenta sobre obras no município e a
busca por novas melhorias na cidade.
Com a palavra o vereador PASTOR VALDECI deseja boa noite a todos e comenta sobre
a questão da saúde e as dificuldades pelas quais passa esse setor. Fala sobre
pavimentação e obras no município e os benefícios para saúde e segurança que isso
resulta.
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Com a palavra o vereador JOSÉ EUGENIO HULLER deseja boa noite a todos e conta
sobre a produtiva reunião com o prefeito. Fala sobre os bombeiros e dificuldades que
passam. Fala sobre o UPA e a necessidade de um maior espaço. Comenta sobre
acidente de transito envolvendo animais
Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a presente sessão.
Para constar, eu, Marlon do Valle, lavrei esta ata.

