CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1º SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje, dia 16de 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”, com o 1º
secretário vereador Marcelinho da Saúde e a presença dos demais vereadores: Amilton
Lima, Cicero Soares de Oliveira, Evandro da Rocha “Vandinho”, Ghiovanny Kowalczuk
do Nascimento, José Eugênio Huller, Jeremias Pereira, Valdeci de Andrade. Verificada a
existência de quórum regimental 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 Jeremias Pereira 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 aos vereadores: Com a
palavra o vereador JOSÉ EUGÊNIO HULLER deseja boa noite a todos e fala sobre seu
projeto que prevê a cassação de alvará para lugares que realizarem festas raves com
menores de idade e pede os votos de seus pares para a aprovação do projeto.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA deseja boa noite a todos e
comenta também sobre o projeto do vereador Eugênio alertando que os pais têm papel
fundamental nestes casos. Comenta sobre a entrega de títulos de cidadão honorário na
igreja do Pastor Valdeci, elogiando o evento.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAÚDE deseja boa noite a todos e
comenta sobre os resultados positivos do outubro rosa, além de alertar a todos sobre o
novembro azul e os exames preventivos que os homens devem fazer. Convida a todos
sobre a audiência pública que acontece no dia 16 e ressalta a importância do evento.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA deseja boa noite a todos e inicia sua fala
comentando sobre o papel do vereador. Agradece aos funcionários da saúde pelos
trabalhos na cidade. Comenta sobre a secretaria de obras e elogia todos os envolvidos.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA deseja boa noite a todos e começa sua
comentando sobre sua ida à SANEPAR e diz que no início do ano que vem começarão
obras em alguns pontos de esgoto.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA deseja boa noite a todos e versa sobre
o final de semana e as atividades que desenvolveu no Guaritubinha. Também comenta
sua ida na Vila Militar, na qual ouviu as necessidades dos munícipes. Comenta sobre a
declaração de utilidade pública da instituição Construindo Vidas, que será votada ainda
nesta sessão. Comenta sobre obras nas ruas de alguns bairros. Encerra convidando a
todos para a audiência pública.
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Com a palavra o vereador PASTOR VALDECI deseja boa noite a todos e agradece pela
sessão solene realizada na sua igreja. Comenta sobre a importância da educação e
religião quando crianças.
PASSAMOS À ORDEM DO DIA na qual é realizada a chamada dos vereadores
constatando a presença de 10 vereadores e três justificativas. O Sr. Presidente solicita
ao 1º Secretário que faça a leitura dos processos:
1.PROCESSO Nº 148/2017 PROJETO DE LEI Nº 138/2017 Iniciativa: Ver. 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: ARTIGO POR
ARTIGO 2ª DISCUSSÃO (- projeto contém 4 artigos -)
APROVADO
2.PROCESSO Nº 151/2017 PROJETO DE LEI Nº 140/2017 Iniciativa: Ver. Ghiovanny
Lorusso Dispõe sobre: DENOMINA DE RUA AVENOR DE SOUZA COSTA A RUA SEM
DENOMINAÇÃO OFICIAL LOCALIZADA NA PLANTA SUBURBANA ESTENDENDOSE ATÉ A PLANTA DEODORO. Parecer favorável das Comissões Técnicas
competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 1ª
DISCUSSÃO APROVADO
3.PROCESSO Nº 154/2017 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2017 Iniciativa:
Presidente da Mesa Executiva Dispõe sobre: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR - PROGRAMA VIGENTE, ALTERA METAS FINANCEIRAS DO
PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2017, NO VALOR DE R$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS),
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões Técnicas
competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 1ª
DISCUSSÃO APROVADO
PASSAMOS PARA ÀS EXPLICAÇOES PESSOAIS: Com a palavra o vereador
GHIOVANNY comenta sobre o novembro azul e a importância dos exames preventivos.
Fala sobre a audiência pública sobre o saneamento básico e a importância da
participação de todos.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA comenta sobre a SANEPAR
e defende uma taxa diferenciada à população de Piraquara. Exige maior cobrança para
essas taxas de água e esgoto, mas que deve ser dado o contrato.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA pede à secretaria de esportes que atue no
Guarituba, pois o bairro necessita de quadras de esporte para os moradores. Comenta
sobre o abandono de ruas nas proximidades do colégio Edília e outras da região.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA comenta sobre o problema nas
Laranjeiras sobre esgoto e as obras necessárias.
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O Sr. Presidente convida o vereador VALMIR NANICO para assumir a mesa para que
possa fazer o uso da palavra.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO comenta sobre a SANEPAR
e as exigências que seus pares devem fazer à SANEPAR para a devida concessão.
Comenta sobre a inauguração do novo reservatório e da necessidade da discussão
sobre o plano do saneamento básico e a importância da participação de todos.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO comenta sobre a audiência do saneamento
básico. Explica que Piraquara possui muitas nascentes e exige maiores benefícios ao
município. Fala sobre a fama de ter um presídio em Piraquara e o não reconhecimento
de que as nascentes também são da cidade, e não de Pinhais como dizem.
Com a palavra o vereador PASTOR VALDECI agradece à sua esposa pelo esforço.
Comenta sobre a SANEPAR e diz que as exigência tem que ser também em cima do
executivo.
Neste momento a palavra é concedida ao Sr. José Coelho, da Associação Construir
Vidas, que explica sobre o trabalho da Associação.
Não havendo mais nada para tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a presente
sessão. Para constar, eu, Marlon do Valle, lavrei esta ata.

