CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1º SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje, dia 29 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”, com o 1º
secretário vereador Marcelinho da Saúde, 2º secretário vereador Jean Galvão e a
presença dos demais vereadores: Amilton Lima, Cicero Soares de Oliveira, Evandro da
Rocha “Vandinho”, Guanair dos Santos, Ghiovanny Kowalczuk do Nascimento, José
Eugênio Huller, Jeremias Pereira, Valdeci de Andrade, Weliton Figueiredo. 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 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: Neste momento acontece a entrega de Moção de Aplausos à
Senhora Aline Prieto e ao Senhor Cristiano de Lima Silva, em reconhecimento ao trabalho realizado
através da Escola de Cabeleireiros - Salão Bela Rosa.

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 159/2017 PROJETO DE LEI Nº 146/2017 Iniciativa: Ver. Jeremias Pereira
Dispõe sobre: CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE
PIRAQUARA AO “PASTOR JOÃO ANTÔNIO FERREIRA”. Parecer favorável das
Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA
SIMPLES 1ª DISCUSSÃO APROVADO
2.PROCESSO Nº 160/2017 PROJETO DE LEI Nº 147/2017 Iniciativa: Executivo Municipal
Dispõe sobre: ALTERA A LEI 1332/2014 PARA INSTITUIR A DATA DE 20 DE
NOVEMBRO COMO O DIA COMEMORATIVO DA CONSCIÊNCIA NEGRA. Discussão:
GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 1ª DISCUSSÃO APROVADO
3.PROCESSO Nº 161/2017 PROJETO DE LEI Nº 148/2017 Iniciativa: Ver. Amilton Lima Dispõe
sobre: A CRIAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DO TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO
CIVIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões Técnicas
competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 1ª
DISCUSSÃO APROVADO
PASSAMOS PARA ÀS EXPLICAÇOES PESSOAIS na qual o Sr. Presidente passa a
palavra aos vereadores:
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Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR fala sobre a possível criação de um
conselho antidrogas e pede auxilio a seus pares e comenta a importância do combate
às drogas para o futuro do município.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA comenta sobre a
denominação de rua Zacarias Vieira que em parceria com o vereador Lorusso será
realizada. Exalta o homenageado destacando as benfeitorias que fez no município.
Encerra comentando sobre a prestação de contas do ex-prefeito Gil Lorusso destacando
seu caráter.
Com a palavra o vereador GHYOVANNY LORUSSO fala sobre o projeto de
denominação de rua Zacarias Vieira e destaca as benfeitorias feitas por ele em Piraquara.
Comenta também sobre o mandato de Gil Lorusso e a prestação de contas de sua gestão.
Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO comenta o fechamento de entradas nos
bairros próximos a rodovia Leopoldo Jacomel. Versa sobre a Sanepar e as promessas
por ela feitas, citando algumas obras com erros que devem ser refeitas. Encerra
elogiando Gil Lorusso dizendo que irá analisar com cuidado a prestação de contas.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA inicia sua fala elogiando o construtor Luiz
Carlos Marrom contando que após uma conversa com ele resolveu criar o dia do
construtor civil. Comenta sobre seus projetos e sobre revisão de certos pontos, como o
plano diretor, para que se possa fazer a cidade crescer.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA fala sobre obras atendidas nas ruas do
Sta. Monica e sobre o despejo de lixo em certos pontos na Av. dos Ferroviários e
agradece ao executivo pela limpeza.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO parabeniza seus pares pela denominação
da rua Zacarias Vieira. Fala sobre a importância do homenageado para o município
destacando as benfeitorias por ele realizadas. Comenta sobre o contrato de concessão
da Sanepar.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO comenta sobre a duplicação
da rodovia e as discussões proveitosas que teve com os comerciantes. Fala sobre a
regional do Guarituba e a operação Cidade Segura. Lembra da reunião com a
representante da Sanepar que acontece na próxima quinta. Parabeniza seus pares pela
homenagem à Zacarias Vieira com a denominação de rua.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA comenta sobre obras nas ruas e
pintura e sinalização em determinados pontos. Fala sobre acessos à rodovia de
determinados bairros. Encerra sobre a homenagem à Zacarias para nomear uma rua e
elogia o homenageado e sobre a concessão da Sanepar.
Com a palavra o vereador PASTOR VALDECI exalta a importância da união entre seus
pares. Comenta sobre Zacarias Vieira, elogiando e se dizendo também honrado coma
homenagem. Comenta sobre a prestação de contas de Gil Lorusso se dizendo favorável
às contas. Encerra comentando sobre as obras na rodovia.
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Com a palavra o vereador WELITON FIGUEIREDO critica colocação de placa de
preferencial em ruas sem asfalto que cruzam ruas asfaltadas. Também critica os
fechamentos de ruas na rodovia, onde pessoas pulam as muretas para pegar ônibus, pis
as passarelas estão distantes. Fala sobre a prestação de contas do Gil Lorusso,
elogiando e se dizendo a favor de suas contas. Encerra elogiando também Zacarias
Vieira e falando sobre a Copa das Àguas.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAÚDE fala sobre a rua que será
denominada Zacarias Vieira, elogiando o homenageado. Concorda com seus pares
sobre as obras da rodovia Jacomel e o fechamento de ruas nas proximidades que
prejudica os moradores. Comenta sobre a visita dele e alguns vereadores ao médico
para exames preventivos e relata importância dos mesmos.
Não havendo mais nada para tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a presente
sessão. Para constar, eu, Marlon do Valle, lavrei esta ata.

