CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO DA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje, dia vinte e oito de maio de 2019,
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. Marcelinho da
Saúde, com o 1º secretário Vereador Sr. Evandro da Rocha, e 2º secretário Vereador Sr.
Weliton Santos Figueiredo e a presença dos demais vereadores: Srs. Amilton Lima,
Cicero Soares de Oliveira, Guanair Denílson Garcia Dos Santos, Ghiovanny Lorusso,
Jeremias Pereira, José Eugênio Huller, Prof. Pedro Alcino Zaro, Pastor Valdeci
(Justificado) e Valmir Nanico. 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. O Presidente da mesa executiva convidou o Sr.
AMILTON LIMA 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 ao
gerente de atividades dos Correios, Rodrigo Portes e ao gerente de atendimento e
vendas, João Mainardi.
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.PROCESSO Nº 046/2019 PROJETO DE LEI Nº 040/2019. Iniciativa: Mesa Executiva. Dispõe
sobre: REVOGA A LEI Nº 1871/2018. Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes.
Discussão: GLOBAL. VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA ABSOLUTA. 1ª DISCUSSÃO.
APROVADO COM UM VOTO CONTRÁRIO DO VEREADOR MARCELINHO DA
SAÚDE.
O Sr. Presidente lembra que no dia 29 de maio, às 10h, acontecerá a audiência pública
de prestação de contas da Secretaria de Saúde e às 14h da Secretaria de Finanças.
PASSAMOS ÀS EXPLICAÇÕES PESSOAIS:
Com a palavra o vereador Sr. CÍCERO DE OLIVEIRA pede atendimento do secretário
de obras ao Botiatuva. Critica a falta de compromisso do secretário com a população e
elogia obras feitas pelo prefeito.
Com a palavra o vereador Sr. JOSÉ EUGÊNIO HULLER comenta sua visita a uma
quadra esportiva no Guarituba que está em reforma e critica o péssimo estado dos
materiais utilizados. Fala da necessidade de fiscalização na obra, pois está tomada de
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desocupados que utilizam até tarde, incomodando os vizinhos.
Com a palavra o vereador Sr. PROFESSOR PEDRO ZARO comenta sobre o reajuste
dos servidores e do “vale-mais”, que necessita de reajuste. Fala sobre o programa
Avançar Cidades, parabenizando as empresas que estão trabalhando. Apela ao
secretário de obras que coloque lombadas em determinadas ruas, para evitar acidentes.
Com a palavra o vereador Sr. EVANDRO DA ROCHA fala sobre o desempenho do
secretário de infraestrutura, Rafael, criticando o trabalho feito. Parabeniza a secretaria
de educação, Carla, pelo trabalho realizado. Parabeniza a construtora VDL que, ao
contrário da maioria, está desempenhando um ótimo trabalho. Encerra denunciando a
empresa que construiu a praça na Vila Macedo cheia de defeitos.
Com a palavra o vereador Sr. MARCELINHO DA SAÚDE se solidariza com os
funcionários dos Correios e critica o Governo Federal por querer privatizar estatais. Fala
da importância do SUS para a população. Critica a reforma da presidência e assim
encerra sua fala.
Com a palavra o vereador Sr. PASTOR VALDECI agradece a secretaria Carla e comenta
a respeito da participação de todos os vereadores na fiscalização em determinadas
escolas. Comenta sobre a entrada no bairro Santa Monica que está confusa e com riscos
de acidentes.
Com a palavra o vereador Sr. JEREMIAS PEREIRA comenta sobre a reunião desta
semana com o prefeito. Agradece os gerentes dos Correios pela presença e explicações
dadas no Grande Expediente.
Com a palavra o vereador Sr. AMILTON reclama do tratamento que a Sanepar dá ao
município de Piraquara, em especial aos mais pobres. Diz que antes os vereadores eram
bem tratados, mas agora mal respondem seus questionamentos.
Com a palavra o vereador Sr. GUANAIR DOS SANTOS discorre sobre as péssimas
condições das ruas dos bairros e solicita a convocação do secretário de infraestrutura
para explicar o que tem feito na cidade. Fala sobre a Semana das Artes Marciais e do
evento realizado na Câmara, comentando sobre o convite enviado à secretária de
esportes que não enviou se quer um representante. Encerra comentando sobre a
necessidade de placas no Parque das Águas proibindo que adultos utilizem ou sentem
nos brinquedos.
Com a palavra o vereador Sr. VALMIR NANICO fala do uso da população em praças
que ainda não foram concluídas. Comenta sobre a entrada no Jardim Primavera e Santa
Mônica. Relata ruas intransitáveis no bairro Bela Vista e encerra dizendo
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a necessidade da reforma da previdência para o país crescer.
Não havendo mais nada para tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a presente
sessão. Eu, Marlon do Valle, lavrei esta ata.

