CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 1º Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da 1º Sessão Legislativa da
17º Legislatura, realizada hoje dia 21 de fevereiro 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 secretario Vereador
Marcelinho da saúde, e 2º Secretário, Vereador Jean Galvão e a presença dos
demais vereadores: Amilton Lima, Cícero Soares de Oliveira, Evandro da Rocha,
“Vandinho” Ghiovanny Kowalczuk do Nascimento, Guanair Denílson Garcia Dos
Santos, Jeremias Pereira, José Eugênio Huller, Valdecir de Andrade, e o Weliton
Santos Figueiredo. Verifica a existência de quórum regimental com a presença de
treze vereadores membros da casa, Sr. Presidente invoca as bênçãos de Deus, e
declara aberta a sessão. O. Presidente da mesa executiva convidou o vereador
Weliton Santos Figueiredo para fazer a leitura da passagem da bíblia que assim o
fez.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O senhor Presidente, Leonel de Barros Castro
solicita ao 1º Secretario Vereador Marcelinho da Saúde para fazer a leitura das
publicações, ofícios, requerimento, pedidos de informação e correspondências
recebidos pela mesa das quais terão encaminhamento regimental, que assim o fez.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador
Pastor Valdecir inicia dando boas-vindas a todos os presentes, agradecendo a
mesa executiva pelos trabalhos, e a parceria dos demais vereadores que estão
chegando, agradecendo também, a todos os funcionários da casa presentes, aos
funcionários da prefeitura e aos deputados que deram suporte.
Com a palavra O vereador VALMIR “Nanico” deseja Boa noite a todos os
presentes, homenageando o Sr. Osvaldo Pereira conhecido como “ESCURINHO”.
Falou também sobre o projeto do castra móvel apresentado por ele.
Com a palavra O vereador EVANDRO DA ROCHA “Vandinho” Deseja Boa noite a
todos presentes, homenageando também ao seu Osvaldo Pereira “Escurinho”
falou dos projetos apresentados como o de promover o servidor público. Pede aos
pares poder contar com os votos dos vereadores e assim passou brevemente sua
fala para o vereador Ghiovanny Kowalczuk do Nascimento que realizou o aparte
em poucas palavras. Assim, pediu os votos dos nobres vereadores para que esse
projeto fosse aprovado.
Com a palavra O vereador CÍCERO SOARES DE OLIVEIRA: Deseja boa noite a
todos e fala sobre os projetos e agradece aos familiares, do seu Osvaldo pereira,
que o projeto já foi aprovado pela comissão de Urbanismo assim como foi aprovado
o projeto do executivo para o calçamento da Rua Nova Tirol. Fez agradecimento
aos secretários e a todos da casa de leis.
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Com a palavra O vereador JÓSE EUGÊNIO HULLER: Deseja boa noite a todos,
agradece a DEUS e a todos que nele confiaram por mais um mandato mais uma
reeleição. Pediu união entre todos os vereadores e muita sabedoria, fez
agradecimento sobre o atendimento do requerimento 001/2017 sobre a limpeza da
cancha de areia que já se encontra em perfeito estado, fala que foi executada com
rapidez e falou também de todos os requerimentos pedidos que está de parabéns o
secretário fez agradecimento a todos os presentes.
Com a palavra O vereador MARCELO MARCAL MORINI “Marcelinho da saúde”
Deseja boa noite a todos os presentes. Fez agradecimento a toda a sociedade e a
todos vereadores, falou também sobre as gestantes de alto riscos e falou sobre a
crise econômica, e politica que a saúde está com menos recursos diz que o
município de Piraquara tem investido muito bem.19,84%. Sem mais, encerra sua
fala.
Com a palavra o Vereador LEONEL DE BARROS CASTRO: Desejou Boa noite a
todos os presentes fazendo agradecimento a todos os vereadores, e todos os
funcionários, assessore, jurídico e familiares do seu “ESCURINHO” aqui presentes,
e parabenizando, a todos os vereadores pelo projeto de calçamento da Rua Nova
Tirol no valor de (R$ 3.660.000,00) e agradecendo mais uma vez a todos e
concordando com o pedido do vereador” EVANDRO DA ROCHA “VANDINHO”
contra o voto secreto, está muito satisfeito com o trabalho dos vereadores,
assessória, secretário de infraestrutura.
Com a palavra o Vereador GUANAIR DENILSON GARCIA DOS SANTOS Boa
noite a todos os presentes primeiramente quero relatar, sobre a lei dos lixos sólidos
e questionando também sobre a guia de cegos no município fez agradecimento ao
secretário de leis e aos vereadores e o presidente LEONEL DE BARROS CASTRO
Com a palavra o Vereador WELITON SANTOS FIGUEIREDO: Boa noite a todos os
presentes: Gostaria de falar sobre vários requerimentos importantes que teve
muitos pedidos, mas somente 10 deles foi relatado, entre eles um que a demora
está de mais e cobrou o mesmo do secretário de obras providências urgentes. Fez
agradecimento a secretaria de educação que foi atendido com rapidez por ela, e
agradecendo também a presença de seus filhos aqui presente e ao presidente
dessa casa de leis.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO: Boa noite a todos presentes: Quero
falar um pouco sobre nosso trabalho e dizer que estamos presentes desde o início
do ano nós vereadores e assessores no geral, trabalhando pelo povo, falou dos
requerimentos, ofícios e pedidos de lombadas que assim o fez. Relatou também
que os moradores vão ficar exclusos de acesso à rodovia Leopoldo Jacomel e fez
agradecimentos em geral para toda população.
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O Sr. Presidente agradece a todos os oradores passando a ORDEM DO DIA:
Solicita ao 1º Secretário Vereador Marcelinho da Saúde para fazer a chamada dos
vereadores, que assim o fez constatando a presença de todos.
O Sr Presidente encaminha votação para prorrogação da Sessão por 40 minutos,
coloca o pedido em discussão e em votação, Os Vereadores favoráveis
permaneceram sentados aprovando o requerimento por unanimidade.

O Sr presidente solicita ao 1º Secretário que faça a leitura do processo 002/2017:
Processo 002/2017 Projeto de lei 002/2017 Iniciativa: Executivo Municipal Dispõe
Sobre: Denomina de Osvaldo pereira, a Praça do Centro de Artes e Esportes
Unificados – Céu, localizada no Conjunto Madre Tereza de Calcutá, no Bairro
Guarituba. Parecer favoráveis das comissões técnicas competentes, Discussão
global, votação simbólica por maioria simples, 1º discussão. Sr Presidente Coloca
em discussão o projeto de lei 002/2017 a qual teve participação dos vereadores
interessados. Coloca em votação Os Vereadores favoráveis permaneceram
sentados aprovando o projeto por unanimidade
EXPLICAÇAOES PESSOAIS: com a palavra o vereador VALMIR NANICO:
Gostaria primeiramente de fazer um agradecimento especial ao meu irmão e ao
filho. Agradecendo também a comunidade e ao secretário Girlei.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA: Faz seu agradecimento a população e
aos ouvintes online, aos funcionários, assessores e aos nobres vereadores diz que
é uma honra estar nessa casa de leis.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA: Sr. Presidente vereadores e
população presente fazendo meu agradecimento ao secretário Girlei e pedindo o
voto favorável aos nobres vereadores e agradecendo no geral sobre as trocas das
lâmpadas e dos encaminhamentos ao hospital Rocio.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA fez agradecimento a
todos aos funcionários e aos vereadores no geral e se disponibiliza para somar e
que podem contar com ele para tudo.
Com a palavra o vereador GUANAIR DENILSON GARCIA DOS SANTOS Sr
presidente e nobres vereadores eu quero agradecer a todos vocês e o nosso
secretário Girlei que tem nos atendidos que tem sido muito parceiro e que muitos
requerimentos lidos até o momento já foram executados e projetos que farão a
diferença.
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Com a palavra o vereador WELITON SANTOS FIGUEIREDO: parabenizando o
prefeito agradecendo aos vereadores e gostaríamos de fazer um projeto de lei para
avenida de nossa cidade e o projeto da linha do trem e sobre os perigos constante
meu muito obrigado.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO: gostaria de fazer um resumo sobre,
projetos de leis da minha equipe sobre os cadeirantes, ruas, parques e limpezas de
terrenos baldios e agradecer a todos.
Com a palavra o vereador GHIOVANNY KOWALCZUK DO NASCIMENTO: Sr.
presidente e nobres vereadores fez agradecimento pela presença de sua noiva e
amigos presente e assessores parabenizando a COHAPAR e vereador Amilton
Lima relatando também sobre seus projetos.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE gostaria de parabenizar a
todos os vereadores pelos seus projetos e falando também do novembro azul com
relação a saúde do homem.
Com a palavra o vereador VALDECI DE ANDRADE: gostaria de parabenizar o
vereador VANDINHO e falar um pouco de cada projeto dos nobres vereadores.
Terminada as explicações pessoais, o Senhor Presidente. Agradece a presença de
todos, agradece os servidores da casa, ao Cerimonial, ao Legislativo e ao DJ Cadu,
e não havendo mais nada a tratar, declara e encerrada a presente sessão. Para
constar ________________________________ eu (Luciane Barbosa Freitas) lavrei
a presente ata.

