CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1º SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje, dia 07 de novembro 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” 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
e Weliton Figueiredo. 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 PASTOR VALDECI para fazer a leitura de uma passagem da bíblia, que assim
o fez. O Sr. Presidente convida o vice-presidente VEREADOR VALMIR NANICO, para
exercer a função de 1º Secretário e solicita 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: Neste momento a SENHORA PRISCILA VILAS BOAS é
homenageada através de Moção de Aplausos proposta pelo vereador EVANDRO DA
ROCHA.
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 152/2017 PROJETO DE LEI Nº 141/2017 Iniciativa: Executivo
Municipal Dispõe sobre: AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ATRAVÉS DA LINHA DE CRÉDITO DENOMINADA FINISA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão:
GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO 2ª DISCUSSÃO (O PROJETO CONTÉM 8
ARTIGOS) APROVADO
2.PROCESSO Nº 148/2017 PROJETO DE LEI Nº 138/2017 Iniciativa: Ver. Evandro da
Rocha “Vandinho” Dispõe sobre: DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A
"ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA CONSTRUIR VIDAS - ASCV", 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 deseja boa noite a todos e elogia o vereador Vandinho e elogia
também a gestão do presidente. Parabeniza o prefeito pelos asfaltos nas ruas e pede
que outros bairros sejam contemplados.
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Com a palavra o VEREADOR GHYOVANNY LORUSSO deseja boa noite a todos e
parabeniza o vereador Vandinho pela Moção de Aplausos. Comenta sobre o projeto de
lei que muda o nome da rodovia João Leopoldo Jacomel e critica esta sugestão.
Comenta sobre a verba liberada para uma van para a saúde.
Com a palavra o VEREADOR EUGÊNIO HULLER deseja boa noite a todos e comenta
sobre a reunião com o prefeito e o elogia sobre as futuras obras que estão para acontecer
nos bairros. Comenta sobre seus feitos como vereador neste ano e afirma que fica feliz
em ver o trabalho de cada vereador na busca de recursos para a cidade.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA deseja boa noite a todos e comenta
sobre a reunião com o prefeito elogiando a colocação de câmeras nas ruas.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA deseja boa noite a todos e fala sobre as
críticas recebidas durante o mandato e fala sobre requerimentos, reuniões e todo o
trabalho que o vereador tem. Encerra comentando sobre futuras obras na cidade.
Com a palavra o vereador PASTOR VALDECI deseja boa noite a todos e parabeniza o
vereador Vandinho pelo trabalho e pela Moção de Aplausos. Sugere que as pessoas
ligadas aos esportes tenham um representante nas próximas eleições. Agradece o
secretário Girlei pelo trabalho e comenta sobre a sessão solene do dia 08.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO deseja boa noite a todos e a família do José
Coelho. Cita gestões passadas que trabalharam em prol de questões pessoais. Comenta
sobre a atual gestão, enaltecendo seus pares.
Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO deseja boa noite a todos e parabeniza a
gestão do secretário Girlei, comentando sobre as obras feitas e as melhorias na cidade.
Fala sobre a construção do parque estadual no Guarituba. Fala sobre o projeto das
câmeras de monitoramento na cidade e a segurança que isso trará ao município,
parabenizando o prefeito. Encerra comentando sobre o fechamento das alças de acesso
na br.
Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR deseja boa noite a todos e comenta sobre
a qualificação de pessoas em órgãos públicos para atender pessoas surdas. Critica
secretários que atrapalham o município e elogia o Fuval que liberou uma capela
mortuária para um munícipe que já tinha tido respostas negativas. Encerra falando sobre
o Novembro Azul e a importância dos exames preventivos.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA deseja boa noite a todos e agradece
o voto dos vereadores para a declaração de utilidade pública da associação por ele
proposta. Versa sobre o respeito no diálogo com o executivo e fala sobre bairros
contemplados com pavimentação. Finaliza falando sobre a competição de Karatê neste
final de semana.
O Sr, Presidente lembra da reunião com o prefeito no dia seguinte e também das duas
sessões solenes que acontecerão.
Não havendo mais nada para tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a presente
sessão. Para constar, eu, Marlon do Valle, lavrei esta ata.

