CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1º SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje, dia 12 de setembro 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, 1º
secretário 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”, Guanair Denílson Garcia Dos Santos, 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 AMILTON LIMA 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 EUGENIO HULLER deseja boa noite a todos e justifica sua
falta na sessão passada por motivo de doença. Comenta sobre a reunião com prefeito e
sobre o asfalto em ruas do município.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA deseja boa noite a todos e comenta sobre a
pavimentação de ruas na cidade e a ordem com que as obras se iniciarão nos bairros.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA deseja boa noite a todos e
comenta sobre o asfalto nas ruas e empresas que farão o serviço.
Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR deseja boa noite a todos e comenta sobre
obras nas ruas e a luta para realizá-las. Explica o processo pelo qual passam essas
obras até se concretizarem.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA deseja boa noite a todos e conta sobre
sanções de projetos dos vereadores. Parabeniza os atletas do Karatê pelo desempenho
nas competições. Encerra comentando sobre pavimentação das 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
comenta sobre a reunião com o prefeito sobre pavimentações nos bairros e a ordem das
obras em cada bairro. Comenta sobre a iluminação pública e audiência pública do
saneamento básico.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAÚDE comenta sobre asfalto nas ruas e
agradece ao prefeito por atender aos pedidos dos vereadores. Comenta sobre os
benefícios do asfalto nas ruas.
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Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO deseja boa noite a todos e fala sobre
pavimentação das ruas e os recursos para as obras. Explique sobre a escolha dos lotes
para tais obras.

Com a palavra o vereador VALMIR NANICO deseja boa noite a todos e comenta sobre
seus mandatos, enaltecendo a atual legislatura. Agradece a Ratinho Jr, ao prefeito e ao
governador pelos recursos destinados à cidade.
Com a palavra o vereador PASTOR VALDECI deseja boa noite a todos e comenta sobre
o saneamento básico no município. Convida a todos para participarem da audiência
pública.
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 093/2017 PROJETO DE LEI Nº 086/2017 Iniciativa: Ver. Vandinho
Dispõe sobre: INSTITUI COMO LEI A "SEMANA MUNICIPAL DA CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL
VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO 2ª DISCUSSÃO APROVADO
2.PROCESSO Nº 112/2017 PROJETO DE LEI Nº 104/2017 Iniciativa: Ver. Leonel de
Barros Castro Dispõe sobre: DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO
"BICHO DE PÉ", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões
Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO 2ª DISCUSSÃO APROVADO
3.PROCESSO Nº 116/2017 PROJETO DE LEI Nº 108/2017 Iniciativa: Ver. Guanair
Dispõe sobre: INSTITUI O DIA DO HOMEM EM PIRAQUARA QUE DISPÕE SOBRE O
CUIDADO COM A SAÚDE DOS HOMENS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL
VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO 2ª DISCUSSÃO APROVADO
4.PROCESSO Nº 120/2017 PROJETO DE LEI Nº 112/2017 Iniciativa: Ver. Marcelinho
da Saúde Dispõe sobre: INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE E PREVENÇÃO A HANSENÍASE NA CIDADE DE PIRAQUARA. Parecer favorável das Comissões
Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO 2ª DISCUSSÃO APROVADO
5.PROCESSO Nº 121/2017 PROJETO DE LEI Nº 113/2017 Iniciativa: Ver. Amilton Lima
Dispõe sobre: INSTITUI A SEMANA DE PREVENÇÃO E COMBATE A DEPRESSÃO
NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável
das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR
ARTIGO 2ª DISCUSSÃO APROVADO
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6.PROCESSO Nº 125/2017 PROJETO DE LEI Nº 117/2017 Iniciativa: Ver. Amilton Lima
Dispõe sobre: INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE ESCLEROSE MULTIPLA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 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 JOSE
EUGENIO HULLER comenta sobre a pavimentação nas ruas da cidade. Comenta
também sobre a necessidade de lombadas nas futuras ruas asfaltadas para a segurança
da população.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA comenta sobre a pavimentação das ruas e
sobre sua gestão de vereador. Fala de seus projetos e requerimentos pelo bem do
município.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA fala sobre pavimentação de
ruas. Comenta sobre o processo de pavimentação, valores, e diz que deve ser
reconhecido o trabalho dos deputados que colaboram com o município.
Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR comenta sobre o trabalho dos vereadores
e as cobranças ao prefeito. Chama a população para participar da audiência pública
sobre o saneamento básico. Critica quem fala mal dos vereadores sem conhecer seus
trabalhos.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA “VANDINHO” fala sobre o mérito de
vereadores nas conquistas da cidade. Continua versando sobre a pavimentação nas
ruas da cidade.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAÚDE elogia a população que vai à rua
lutar por seus direitos. Fala sobre a falta que irá fazer a cubana Dra. Oslares que muito
fez pelo município e retornou ao seu país.
Com a palavra o vereador WELITON SANTOS comenta sobre asfalto nas ruas e sua
insatisfação por não ter este asfalto em alguns bairros onde desejava. Prossegue falando
sobre a Copa das Águas e sobre a SANEPAR sugerindo mais vantagens para o
município. Encerra sugerindo que as lombadas sejam feitas ao mesmo tempo em que
se fizer o asfalto nas ruas.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA comenta sobre a pavimentação nas
ruas e agradece ao prefeito pelo desfile de 7 de setembro. Prossegue comentando sobre
a pintura de faixas nas ruas. Comenta sobre a ajuda do deputado Luciano Dutti ao
município.
Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO comenta sobre a pavimentação das ruas e a
necessidade de ser feito esgoto ao mesmo tempo. Comenta sobre a luta na
regularização dos terrenos da cidade. Encerra versando sobre a saúde pública e a
viabilização de recursos para a UPA 24h.
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Com a palavra o vereador VALMIR NANICO comenta sobre os investimentos para a
saúde no município vindo do deputado Luciano Dutti. Comenta sobre a audiência pública
do saneamento básico nesta semana e critica a SANEPAR pelas taxas abusivas.
Com a palavra o vereador PASTOR VALDECI comenta sobre pavimentação, sugerindo
que o esgoto seja aberto no momento em que se pavimenta a rua. Alerta sobre
queimadas, o perigo da fumaça e incêndios que podem ser causados. Encerra pedindo
colaboração da comunidade para ajudar na segurança dos bairros com denuncias.
Antes do encerramento da sessão, o Senhor Presidente Lê um oficio da secretaria de
meio ambiente solicitando que a audiência pública do saneamento básico seja filmada,
reforçando a importância do evento e da participação popular.
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.

