CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1º SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje, dia 08 de agosto 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 2º secretário vereador Jean Galvão e a
presença dos demais vereadores: Amilton Lima, Cicero Soares de Oliveira, Evandro da
Rocha “Vandinho”, Ghiovanny Kowalczuk do Nascimento, Guanair Denílson Garcia Dos
Santos, José Eugênio Huller, Valdeci de Andrade e Weliton Santos 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. O
Presidente da mesa executiva convidou o vereador PASTOR GUANAIR 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 dos quais terão encaminhamento regimental, que
assim o fez.
PASSAMOS AO GRANDE EXPEDIENTE no qual o Sr. Presidente passa a palavra aos
vereadores.
Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR deseja boa noite a todos e inicia seu
discurso a respeito da SANEPAR, que desmarcou mais uma vez uma reunião para
explicações sobre seus planos para a cidade, protelando os trabalhos a respeito do
assunto. O vereador prossegue criticando pessoas, que, sem ter conhecimento dos
trabalhos nesta Casa de Leis, reclamam do trabalho dos vereadores nas redes sociais.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA deseja boa noite a todos e inicia sua fala
comentando sobre o projeto de Lei de denominação de rua Thereza Maria de Jesuz e
pede apoio a seus pares. Prossegue citando outro projeto de Lei sobre a Semana do
Agricultor, exaltando esta classe. Continua seu discurso parabenizando o prefeito pela
indicação de uma mulher protetora dos animais ao canil e comenta sobre a castração de
animais. Encerra sua fala defendendo uma melhor merenda nas escolas e criticando o
serviço de fornecimento de energia na cidade.
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 deseja boa noite a todos e
inicia seu discurso comentando sobre o atraso na licitação para que sejam trocadas as
lâmpadas na cidade e pede agilidade ao prefeito e secretários a respeito do assunto.
Continua sua fala versando sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, a ser
realizado no dia 10/08, no Centro da Juventude e convida os vereadores a participarem
deste importante debate sobre a votação da concessão da água. O vereador convida
também cada secretário e o procurador da cidade a comparecerem na próxima sessão
para prestarem alguns esclarecimentos.
Com a palavra o vereador GHIOVANNY LORUSSO deseja boa noite a todos e ressalta
a importância da participação nesta audiência pública sobre o Plano Municipal de
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Saneamento. Reclama do trabalho da Procuradoria do Município que está atrasando os
trabalhos dos vereadores com relação à licitação das lâmpadas.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAÚDE deseja boa noite a todos e inicia
seu discurso relatando sua visita a uma UPA de outro município. Exalta o trabalho da
organização social que faz a gestão desta UPA, bem como a estrutura da unidade. O
vereador se diz feliz pois esta organização tem interesse em disputar a gestão das UPA´s
em Piraquara, não implicando em custos na folha da cidade e facilitando nas licitações
e compras de insumos necessários ao bom atendimento ao público.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA deseja boa noite a todos e parabeniza
todos os funcionários da rede pública de educação. Reitera a audiência pública sobre o
Plano Municipal de Saneamento e comenta sobre a montadora Renault que empregou
várias pessoas de São José dos Pinhais e Piraquara. Encerra seu discurso reclamando
das críticas injustas nas redes sociais e enaltece o trabalho dos vereadores.
Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO deseja boa noite a todos e inicia sua fala
sobre a iluminação pública sugerindo aos moradores que se achem lesados que se
defendam, pedindo restituição dos valores pagos por trabalhos não atendidos pela
COPEL. Prossegue versando sobre o Plano Municipal de Saneamento, ressaltando a
importância do assunto. Encerra o discurso se dizendo surpreso com a colocação de
esgotos em algumas ruas, por parte da SANEPAR, elogiando o trabalho.
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 do processo que segue e convida os vereadores
GHIOVANNY LORUSSO, PASTOR GUANAIR e CICERO DE OLIVEIRA para que façam
a conferência das sobrecartas e vistoria da urna, que assim os fizeram. Concluída a
votação, os vereadores VALMIR NANICO, JOSÉ EUGÊNIO HULL E VALDECI DE
ANDRADE são designados para a abertura da urna e contagem dos votos.
1. PROCESSO Nº 105/2017 PROJETO DE VETO Iniciativa: Executivo Municipal. Dispõe
sobre: COMUNICAÇÃO DE VETO AO ANEXO – I DO PROJETO DE LEI Nº 039/2017.
Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SECRETA, MAIORIA ABSOLUTA. DISCUSSÃO
ÚNICA MANTEVE-SE O VETO (9 VOTOS A FAVOR, DOIS CONTRA E UM EM
BRANCO)
O Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário que faça a leitura dos processos que seguem:
2. MOÇÃO DE APLAUSOS Iniciativa: Ver. Leonel de Barros Castro Dispõe sobre:
HOMENAGEM AO SENHOR MARCELO FRANÇA E SENHOR SÉRGIO RODRIGUES,
CONSIGNANDO VOTOS DE RECONHECIMENTO E APLAUSOS. Discussão: ÚNICA
VOTAÇÃO: ÚNICA, MAIORIA QUALIFICADA 2/3. APROVADO
3.PROCESSO Nº 090/2017 PROJETO DE LEI Nº 083/2017 Iniciativa: Ver. Marcelinho
da Saúde Dispõe sobre: A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DA
CADERNETA DE VACINAÇÃO INFANTIL NO ATO DA MATRÍCULA EM CRECHES E
ESCOLAS DAS REDES DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO DE PIRAQUARA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes.
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Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES. 1ª DISCUSSÃO
APROVADO
4.PROCESSO Nº 101/2017 PROJETO DE LEI Nº 094/2017 Iniciativa: Ver. Amilton Lima
Dispõe sobre: DENOMINA DE “RUA THEREZA MARIA DE JESUZ, A RUA SEM
DENOMINAÇÃO OFICIAL LOCALIZADA NO CAMPO DO MEIO”, CONFORME
ESPECIFICA. Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão:
GLOBALVOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES. 1ª DISCUSSÃO APROVADO
5.PROCESSO Nº 102/2017 PROJETO DE LEI Nº 095/2017 Iniciativa: Ver. José Eugênio
Huller Dispõe sobre: DENOMINA DE “RUA ODINEI VIEIRA LAUBER” A RUA SEM
DENOMINAÇÃO OFICIAL, LOCALIZADA NO BAIRRO GUARITUBA. Parecer
favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO:
SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES. 1ª DISCUSSÃO APROVADO
6.PROCESSO Nº 103/2017 PROJETO DE LEI Nº 096/2017 Iniciativa: Ver. Vandinho
Dispõe sobre: INSTITUI A “SEMANA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO
MATERNO”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões
Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA
SIMPLES. 1ª DISCUSSÃO APROVADO
7.PROCESSO Nº 104/2017 PROJETO DE LEI Nº 097/2017 Iniciativa: Ver. Valmir Soares
Maciel “Nanico” Dispõe sobre: CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO
MUNICÍPIO DE PIRAQUARA AO EXMO. DEPUTADO “CARLOS ROBERTO MASSA
JUNIOR”. Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão:
GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES. 1ª DISCUSSÃO APROVADO
8.PROCESSO Nº 108/2017 PROJETO DE LEI Nº 100/2017 Iniciativa: Ver. Vandinho
Dispõe sobre: DENOMINA DE RUA “HERMANN BUTZKE” A RUA SEM
DENOMINAÇÃO OFICIAL, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM MARIA ALICE, SUB.
LOTE 164, CONFORME ESPECIFICA. 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 PASTOR
GUANAIR parabeniza o Sr. Juliano Schmidt que tem feito um excelente trabalho com o
time de basquete nos jogos estudantis, divulgando o município e conquistando vários
títulos. O vereador questiona o porquê da audiência pública do Plano Municipal de
Saneamento Básico não ser realizada na Câmara e diz que ninguém se quer solicitou
que a audiência acontecesse nesta Casa de Leis. Encerra falando sobre os títulos de
Cidadão Honorário que, em diversos casos, foram concedidos a qualquer pessoa no
passado, mas que esta gestão está moralizando esta questão.
Com a palavra o vereador GHIOVANNY LORUSSO conta que esteve em um ato de
liberação de recursos para o SAMU. Relata que terão mais cinco ambulâncias e um
helicóptero para atender às cidades de Piraquara, Pinhais e Colombo. Elogia e agradece
a Secretaria de Educação e Saúde pela agilidade sempre que entra em contato com as
mesmas. Finaliza pedindo que seja feita uma melhor divulgação do trabalho dos
vereadores nos canais de comunicação da Câmara.
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Antes de passar a palavra ao próximo vereador, o Sr. Presidente diz que já está em
andamento um trabalho que visa suprir a esta falta.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA comenta sobre o Título de Cidadão Honorário
ao Ratinho Jr. e exalta seu trabalho. Discorre sobre a pavimentação nas ruas da cidade
e agradece o apoio do prefeito e do Ratinho Jr. Comenta sobre as estradas de chão que
precisam ser molhadas devido à poeira nestes tempos de seca. Encerra sobre o
alinhamento de postes e fios de luz que estão soltos.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA inicia sua fala sobre a
iluminação pública e o fornecimento de água que estão precários na cidade. Encerra seu
discurso comentando sobre a pavimentação de ruas no município.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAÚDE comenta sobre a audiência
pública que é de grande importância para o município. Contesta o critério de divisão de
fornecimento de água pela SANEPAR a Piraquara, que recebe menos que outras
cidades. Comenta sobre a convocação de médicos concursados que tende a desafogar
as filas nas unidades de saúde. Encerra seu discurso relatando comentários “fakes” nas
redes sociais que são feitos para criticar o trabalho dos vereadores.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO discorre sobre as reformas
feitas na Câmara e projeta futuras obras. Comenta também sobre a visita de
representantes da COPEL na sessão passada. Destaca as mudanças no plano de cargo
e salário dos funcionários da Câmara e encerra seu discurso desejando um feliz dia dos
pais antecipado a todos os pais.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA “VANDINHO” comenta sobre a
urgência na contratação de uma concessionária para substituir as lâmpadas da cidade e
questiona os motivos que suspenderam a licitação das mesmas. Encerra seus
comentários versando sobre o compromisso assumido pelo prefeito na pavimentação de
ruas do município e sobre a Capela Mortuária no bairro Jd. Esmeralda, que será
contemplado com recursos da economia da Câmara.
Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO comenta sobre a pavimentação nas ruas da
cidade e parabeniza o Governo Federal e Estadual que colaboraram para isso. Encerra
seu discurso sobre o Plano de Saneamento Básico.
Com a palavra o vereador WELITON SANTOS FIGUEIREDO comenta sobre a votação
secreta do veto do executivo e justifica seu voto contra o veto, afirmando que não votaria
contra suas próprias emendas. Continua sua fala comentando sobre a licitação na
iluminação pública e pede ao prefeito que faça alguma coisa para a cidade não ficar no
escuro. Encerra versando sobre títulos de Cidadão Honorário e sobre projetos no esporte.
Não havendo mais nada para tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a presente
sessão marcando a seguinte para às 19h da próxima terça-feira e deseja boa noite a
todos. Para constar, eu, Marlon do Valle, lavrei esta ata.

