CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1º SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje, dia 22 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, Jeremias Pereira 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. 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 Guanair 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: O Sr. Presidente passa a palavra aos vereadores: Com a
palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA deseja boa noite a todos e inicia sua fala
comentando sobre o que esperam os eleitores de seus representantes. Fala sobre o
contrato de emergência da empresa para trocar as lâmpadas queimadas na cidade e
critica a licitação feita.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO deseja boa noite a todos e conta sobre o
evento na APAE do qual participou, que contou com a entrega de um parquinho adaptado
às crianças. Conclui sobre a iluminação pública, a qual foi cobrada pelos vereadores há
tempos e agora saiu um plano emergencial para resolver a questão.
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
comenta sobre a visita a APAE e o parque adaptado. Ressalta que do dia 21 a 28 de
agosto é a semana da pessoa com deficiência. Segue exaltando todos que participam
do projeto na APAE. Finaliza relatando as cobranças sobre a iluminação pública e a
contratação emergencial da empresa para as trocas das lâmpadas.
Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR deseja boa noite a todos e inicia seu
discurso questionando sobre a saúde no município que precisa ser revista. Relata que a
população está sofrendo com os problemas na cidade e pede explicação ao prefeito
sobre tais problemas, afirmando que o papel dos vereadores está sendo feito. Encerra
pedindo que seja feito um pedido de informações para saber o que está acontecendo no
executivo.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA deseja boa noite a todos e
começa sua fala parabenizando os vereadores e o trabalho que está sendo feito.
Comenta sobre a iluminação pública e ressalta que o papel dos vereadores é cobrar e
questionar.
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Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO deseja boa noite a todos e fala sobre um
veículo que será doado ao município. Discorre sobre a falta de lugar para sentar e se
encostar nos pontos de ônibus. Sugere também cobertura nos pontos que ainda não têm.
Sugere aos seus pares que façam pedidos de informação para ter tudo documentado.
Encerra propondo um mecanismo para saber se o executivo está lendo os projetos
sugestivos.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA deseja boa noite a todos e inicia sua fala
comentando sobre a tramitação de seu projeto sobre Semana do Agricultor e enaltece a
categoria. Prossegue se dizendo indignado com a segurança pública na cidade. Sugere
a união para chegar ao govenador e pedir explicações para o abandono que está a
cidade. Encerra relatando a falta de sinalização nas ruas o que está causando muitos
acidentes.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAÚDE deseja boa noite a todos e inicia
seu discurso sobre a segurança pública apresentando dados sobre o município.
Prossegue comentando sobre o Programa Escola Sem Partido, citando seu retrocesso.
Com a palavra o vereador EUGÊNIO HULLER deseja boa noite a todos e inicia sua fala
comentando a retirada do processo para extinção das festas raves, por existir uma Lei
regulamentando essas festas e critica que a mesma não é cumprida. Encerra
comentando sobre a saúde que está crítica nos postos de saúde e promete rigor na
fiscalização das festas raves.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA deseja boa noite a todos e começa sua
fala sobre barulho nos lugares públicos que incomodam os vizinhos, após às 22h.
Encerra comentando a necessidade de lombada nas ruas.
Com a palavra o vereador GHIOVANNY LORUSSO comenta sobre a falta de iluminação
que dá margem à ação de criminosos e sobre a cobrança em cima do executivo para
resolver esse problema. Critica a segurança pública que multa automóveis no centro e
esquece de agir nos bairros. Encerra criticando pessoas que recebem honrarias e não
se orgulham das mesmas.
MOÇÃO DE APLAUSOS Neste momento são homenageados os senhores MARCELO
FRANÇA e SÉRGIO RODRIGUES.
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 106/2017 PROJETO DE LEI Nº 098/2017 Iniciativa: Executivo
Municipal Dispõe sobre: INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA
IGUALDADE RACIAL – COMPIR. Parecer favorável das Comissões Técnicas
competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO
APROVADO
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2.PROCESSO Nº 109/2017 PROJETO DE LEI Nº 101/2017 Iniciativa: Executivo
Municipal Dispõe sobre: ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1252/2013,
ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1651/2016 E PELA LEI MUNICIPAL Nº
1735/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões Técnicas
competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO
APROVADO
3.PROCESSO Nº 110/2017 PROJETO DE LEI Nº 102/2017 Iniciativa: Ver. Amilton Lima
Dispõe sobre: INSTITUI A SEMANA DO AGRICULTOR NO MUNICÍPIO DE
PIRAQUARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões
Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO. 2ª
DISCUSSÃO APROVADO
4.PROCESSO Nº 111/2017 PROJETO DE LEI Nº 103/2017 Iniciativa: Ver. Jean Galvão
Dispõe sobre: DENOMINA DE RUA ANTENOR PEDRO DE OLIVEIRA, A RUA SEM
DENOMINAÇÃO OFICIAL, LOCALIZADA NO LUGAR DENOMINADO MATO
GRANDE EM PIRAQUARA, CONFORME ESPECIFÍCA. Parecer favorável das
Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR
ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO APROVADO
5.PROCESSO Nº 113/2017 PROJETO DE LEI Nº 105/2017 Iniciativa: Ver. Marcelinho
da Saúde Dispõe sobre: CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO
MUNICÍPIO DE PIRAQUARA À SENHORA FRANCISCA BARROS DA SILVA (DIDE).
Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL
VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO APROVADO
6.PROCESSO Nº 115/2017 PROJETO DE LEI Nº 107/2017 Iniciativa: Ver. Cícero de
Oliveira Dispõe sobre: CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO
MUNICÍPIO DE PIRAQUARA À SENHORA “CASTORINA MACHADO FAVORETO
KLASS”. Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL
VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO APROVADO
PASSAMOS PARA AS EXPLICAÇOES PESSOAIS: Com a palavra o vereador
EVANDRO DA ROCHA “VANDINHO” inicia versando sobre a administração pública
deficiente no município. Comenta sobre os serviços básicos que devem ser contínuos.
Encerra sua participação afirmando que os vereadores estão fazendo sua parte,
autorizando créditos ao executivo e que exigem a mesma eficiência nas execuções.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO exalta o trabalho feito pelo ex-prefeito
Zacarias Vieira e diversas melhorias que ele trouxe para a cidade e sugere uma placa
na Câmara ao político. Continua relatando a importância dos projetos de leis feitos na
Câmara para contribuir com os munícipes. Conclui sobre a fraca participação feminina
nas eleições.
Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR informa que a iluminação pública já será
consertada nesta semana. Homenageia suas assessoras Jaqueline e Aline,
aniversariantes deste mês. Continua versando sobre o patrolamento e obras nas ruas.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA comenta sobre as reformas
na Câmara, homenageia Édna e seu marido, aniversariantes do mês.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAÚDE homenageia seu amigo Roberto
e comenta sobre a empresa SANEPAR que gasta quase 500 mil reais com café gourmet,
para alguns funcionários e questiona o retorno da empresa à cidade.
Com a palavra o vereador WELITON FIGUEIREDO versa sobre a iluminação pública e
reclama da demora nas providências sobre o tema. Questiona a demora de licitações na
prefeitura e a quantidade reduzida de viaturas na cidade.
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.

