CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1º SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje, dia 29 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, 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. 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 EVANDRO DA ROCHA deseja boa noite a todos e inicia sua fala
agradecendo ao secretário de infraestrutura por ter reestabelecido a iluminação pública.
Prossegue comentando sobre o projeto Escola Sem Partido do vereador Valdeci,
criticando seu teor.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA deseja boa noite a todos e
também comenta sobre ser contra o projeto Escola Sem Partido. Agradece ao secretário
de infraestrutura e exige a cobrança sobre a chegada de materiais para a pavimentação
de ruas.
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 sobre o projeto Escola Sem Partido, respeitando a discussão na CCJ.
Comenta sobre a visita ao comando da PM para reivindicar mais segurança e prossegue
contando sobre a visita ao reservatório da SANEPAR, que está com as obras bem
adiantadas. Finaliza comentando sobre o problema da administração pública que foi
resolvida e sobre a próxima audiência pública, dia 14, às 19h na Câmara, sobre o
saneamento básico.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA deseja boa noite a todos e começa sua
fala sobre a urgência da colocação de lombadas nas ruas. Encerra versando sobre a
visita à COMEC e pedidos de novas linhas e novos horários.
Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO deseja boa noite a todos e fala também da
visita à COMEC e pedidos de ampliação de linhas. Fala sobre a necessidade de obras
em ruas e encerra comentando sobre necessidade de melhorias nas escolas.
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Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR deseja boa noite a todos e inicia seu
discurso comentando sobre o projeto da Escola Sem Partido. Prossegue contando de
sua visita à Quatro Barras e o relacionamento dos munícipes com a SANEPAR. Encerra
comentando sobre a iluminação pública.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA deseja boa noite a todos e inicia sua fala
comentando sobre o projeto de lei Escola Sem Partido, o qual se mostrava a favor
anteriormente, mas após analisar, ficou contrário ao projeto. Continuou versando sobre
o reservatório da SANEPAR e sobre obras nas ruas.
Com a palavra o vereador GHIOVANNY LORUSSO deseja boa noite a todos e
parabeniza seus pares sobre a cobrança na Polícia Militar. Continua falando sobre o
reservatório da SANEPAR que está sendo feito, conforme combinado. Encerra
comentando sobre o projeto Escola sem Partido, alegando que todos estão dispostos a
discutir.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAÚDE deseja boa noite a todos e inicia
seu discurso sobre o projeto Escola Sem Partido, acreditando que foi feito de forma
equivocada e confiando que será revisto pelo vereador que o criou. Na sequência lê um
artigo sobre o tema.
Com a palavra o vereador PASTOR VALDECI deseja boa noite a todos e agradece aos
professores que discutiram juntos sobre o projeto. Agradece seus pares pelas
discussões e posicionamentos sobre o mesmo e confirma sua retirada.
PASSAMOS AO GRANDE EXPEDIENTE: MOÇÃO DE APLAUSOS Neste momento é
homenageada a SENHORA ELIZABETE DE MELLO.
PASSAMOS À ORDEM DO DIA na qual é realizada a chamada dos vereadores
constatando a presença de 13 vereadores. O Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário que
faça a leitura dos processos:
1.PROCESSO Nº 117/2017 PROJETO DE LEI Nº 109/2017 Iniciativa: Executivo
Municipal Dispõe sobre: ALTERA REDAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1691/2017 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes.
Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO APROVADO
2.PROCESSO Nº 118/2017 PROJETO DE LEI Nº 110/2017 Iniciativa: Executivo
Municipal Dispõe sobre: AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO – PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE
R$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL
VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃOAPROVADO
3.PROCESSO Nº 119/2017 PROJETO DE LEI Nº 111/2017 Iniciativa: Executivo
Municipal Dispõe sobre: AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO – PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE
R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer
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favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO:
ARTIGO POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO APROVADO
PASSAMOS PARA ÀS EXPLICAÇOES PESSOAIS: Com a palavra o vereador
EVANDRO DA ROCHA “VANDINHO” inicia versando sobre o projeto Escola Sem
Partido, exaltando o respeito às opiniões diversas. Continua comentando sobre a
iluminação pública e exalta a democracia no país.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA comenta sobre o projeto
Escola Sem Partido. Prossegue comentando sobre a SANEPAR e a lentidão no processo
de concessão.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO comenta sobre o projeto Escola Sem
Partido, fala sobre o respeito às opiniões e versa sobre a democracia no país e suas
posições políticas. Parabeniza seus pares e exalta esta gestão. Encerra comentando
sobre uniformes escolares e reformas nas escolas.
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 parabeniza e destaca o
trabalho do jurídico da Câmara e destaca a harmonia com seus pares. Prossegue
relatando sobre pessoas desinformadas que criticam a Câmara dizendo o que se deve
fazer com o dinheiro. Continua versando sobre a SANEPAR e a próxima audiência
pública sobre o saneamento básico. Encerra relatando que a comunidade não tem
participado destas audiências, de suma importância para a cidade
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA agradece ao Eduardo pelos
requerimentos respondidos e assim encerra seu discurso.
Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO comenta a retirada do projeto Escola Sem
Partido e versa sobre o ensino da democracia nas escolas. Alerta ao cuidado ao seguir
projetos em Brasília no município. Parabeniza o vereador Valdeci e comenta sobre a falta
de lombadas nas ruas das escolas e outras obras necessárias. Encerra comentando a
reunião na COMEC sobre a integração do transporte coletivo.
Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR comenta sobre a democracia e
parabeniza o vereador Valdeci pela retirada do projeto. Elogia seus pares e diz que
sempre será votado o que for melhor para a população. Encerra comentando sobre o
destino dos valores direcionados à Câmara e sobre a iluminação pública.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAÚDE parabeniza o vereador Valdeci e
sua retirada do projeto. Comenta temas discutidos nas escolas e o quanto seriam
prejudicados com a lei. Versa sobre a importância de lutar por aquilo que beneficie as
pessoas.
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Com a palavra o vereador PASTOR VALDECI elogia o jurídico da casa. Fala sobre o
projeto Escola sem Partido e as benéficas discussões que fizeram com que o mesmo o
retirasse. Elogia a disponibilidade dos professores para o debate sobre o projeto e os
vereadores pelo trabalho.
Com a palavra o vereador WELITON FIGUEIREDO comenta sobre a concessão da
SANEPAR e a necessidade de esgoto em diversas localidades. Prossegue relatando a
necessidade de lombadas nas ruas, em especial em frente as escolas. Encerra
comentando sobre a Copa das Águas e propõe diversos campeonatos em várias
modalidades para a 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.

