CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 11º SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1ºSESSAO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje dia 09 de maio 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 secretario
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,
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 declarou
aberta a sessão. O Presidente da mesa executiva convidou o vereador EVANDRO DA
ROCHA VANDINHO para fazer a leitura da passagem da bíblia que assim o fez. A Ata
da sessão anterior esta publicada no Diário da Câmara e no site para conhecimento dos
vereadores. A ata está em votação. Os vereadores favoráveis permaneceram sentados
aprovando a ata.
Passando a TRIBUNA LIVRE o S.r. Presidente passa a palavra para a Senhora ANA
MAZON TESSEROLI primeira dama do município, que fez uma singela homenagem e
procedeu a apresentação das misses de Piraquara.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O senhor Presidente, Leonel de Barros Castro solicita ao
vereador 1º secretario 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.
Passamos ao GRANDE EXPEDIENTE Com a palavra o vereador Eugenio Huller.
Deseja Boa noite a todos iniciou falando sobre o alvará das funerárias e a cobranças e
questionou o alvará liberado para uma única funerária.
Com a palavra o vereador Evandro Da Rocha Deseja boa noite a todos aborda no seu
discurso a questão do alvará concedido a uma única funerária, fala sobre a sua posição
contrária a reforma da previdência social, e termina discursando sobre projetos
protocolados de sua autoria.
Com a palavra o vereador Cicero Soares De Oliveira Deseja Boa noite a todos
parabenizou o vereador Eugênio Huller com sua fala sobre o alvará deveria ser para
todos as funerárias e não beneficiar somente uma. Fala sobre a COHAPAR e termina
agradecendo ao prefeito sobre obras nos bairros.
Com a palavra o vereador Jean Galvão Deseja boa noite a todos, inicia falando sobre
alvarás da cidade e sobre as dificuldades para o mesmo e termina discursando sobre a
Sanepar e proposta da mesma em respeito ao saneamento básico para nosso município.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Com a palavra o vereador Marcelinho Da Saúde Deseja Boa noite a todos iniciou
falando sobre os alvarás das funerárias. Termina discursando sobre as obras e vias para
que não seja fechada a via e sobre a entrada do santo Mônica e bela vista.
Com a palavra o vereado Leonel De Barros Castro Deseja boa noite a todos inicia
discursando sobre os alvarás e a sugestão de criar no município uma central de luto.
Fala sobre seus requerimentos protocolados pedindo melhoria em pontos de ônibus e
operação tapa buracos. Termina falando sobre a falta de água no município.

Com a palavra o vereador Guanair Denílson Dos Santos Deseja Boa noite a todos
inicia falando sobre alvarás para funerárias, sobre as guias de cegos, discursa sobre os
requerimentos apresentados. Termina discursando sobre o Domingo Solidário realizado
no Conjunto Residencial Madre Tereza de Calcutá.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO Deseja boa noite a todos iniciou fazendo
seus agradecimentos. Fala sobre a questão. Termina discursando sobre a SANEPAR e
a falta de água no município.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA Deseja boa noite a todos inicia falando sobre
a reunião com o prefeito. Discursa sobre os fios soltos nas vias e ruas do município,
sobre pavimentação, armazém da família e o trânsito caótico na Leopoldo Jacomel.
PASSAMOS A ORDEM DO DIA: Solicita ao 1º Secretário Vereador Marcelinho da Saúde
que realize a chamada dos vereadores, que assim o fez, constatando a presença de 12
vereadores.
Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 043/2017. PROCESSO Nº
043/2017 VETO PARCIAL 2017 Iniciativa: EXECUTIVO MUNICIPAL Dispõe sobre:
COMUNICAÇÃO DE VETO PARCIAL DO PROJETO DE LEI Nº 007/2017 Discussão:
ÚNICA VOTAÇÃO: SECRETA, MAIORIA ABSOLUTA, coloca o processo em discussão.
Iniciado o processo de votação, o S.r. Presidente designa uma comissão para proceder
a conferência na urna de votação, cédulas, sobrecartas e sala de votação, onde se
encontra tudo em conformidade. Terminada a votação obedecendo a lista de chamada,
iniciasse o processo de escrutinação por comissão destinada para esse fim, realizado a
contagem dos votos, com onze votos sim e um voto não, está mantido o Veto Parcial.
Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 044/2017. PROCESSO Nº
044/2017 VETO PARCIAL 2017 Iniciativa: EXECUTIVO MUNICIPAL Dispõe sobre:
COMUNICAÇÃO DE VETO PARCIAL DO PROJETO DE LEI Nº 008/2017 Discussão:
ÚNICA VOTAÇÃO: SECRETA, MAIORIA ABSOLUTA, coloca o processo em discussão.
Iniciado o processo de votação, o S.r. Presidente designa uma comissão para proceder
a conferência na urna de votação, cédulas, sobrecartas e sala de votação, onde se
encontra tudo em conformidade. Terminada a votação obedecendo a lista de chamada,
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iniciasse o processo de escrutinação por comissão destinada para esse fim, realizado a
contagem dos votos, com onze votos sim e um voto não, está mantido o Veto Parcial.
Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 033/2017.PROCESSO Nº
033/2017 PROJETO DE LEI Nº 030/2017 Iniciativa: VER. GHIOVANNY LORUSSO
Dispõe sobre: INSTITUI A SEMANA DO MUTIRÃO DA CASTRAÇÃO EM ANIMAIS
DOMÉSTICOS. Discussão: ARTIGO POR ARTIGO VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA
SIMPLES 2ª DISCUSSÃO Lido e discutido o projeto, o presidente coloca em votação
artigo por artigo, os vereadores favoráveis permanecem sentados aprovando o
processo 033/2017 em 2ª Discussão
Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 039/2017. PROCESSO Nº
039/2017 PROJETO DE LEI Nº 036/2017 Iniciativa: VER. GHIOVANNY LORUSSO
Dispõe sobre: INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE AO BULLYING
Discussão: ARTIGO POR ARTIGO VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 2ª
DISCUSSÃO, o projeto contém emenda, sendo estas lidas, discutidas e aprovadas. Lido
e discutido o projeto, o presidente coloca em votação artigo por artigo, os vereadores
favoráveis permanecem sentados aprovando o processo 039/2017 em 2ª Discussão
O senhor presidente coloca em apreciação do plenário o pedido de prorrogação da
sessão por 1 (uma0 hora), sendo a solicitação aprovada pelo plenário.
Solicito ao primeiro-secretário que fala a leitura do processo 040/2017. PROCESSO Nº
040/2017 PROJETO DE LEI Nº 037/2017 Iniciativa: VER. GHIOVANNY LORUSSO
Dispõe sobre: O ATENDIMENTO PRIORITÁRIO PARA PORTADORES DE DIABETES
NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. Discussão: ARTIGO POR ARTIGO VOTAÇÃO:
SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 2ª DISCUSSÃO Lido e discutido o projeto, o presidente
coloca em votação artigo por artigo, os vereadores favoráveis permanecem sentados
aprovando o processo 037/2017 em 2ª Discussão
Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 045/2017.PROCESSO Nº
045/2017 PROJETO DE LEI Nº 040/2017 Iniciativa: VER. AMILTON LIMA Dispõe sobre:
DENOMINA DE RUA “TEREZA MARIA DE JESUZ” A RUA SEM DENOMINAÇÃO
OFICIAL LOCALIZADA NO JARDIM DOS ESTADOS, CONFORME ESPECIFICA.
Discussão: ARTIGO POR ARTIGO VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 2ª
DISCUSSÃO. Lido e discutido o projeto, o presidente coloca em votação artigo por artigo,
os vereadores favoráveis permanecem sentados aprovando o processo 040/2017 em
2ª Discussão.
PASSAMOS PARA AS EXPLICAÇOES PESSOAIS. Com a palavra o vereador
EUGENIO HULLER Fala sobre o Parque das águas, solicitação de bebedouros,
reclamações do banco ITAÚ e sobre as funerárias.
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Com a palavra o vereador CICERO DE OLIVEIRA discursa sobre as faixas amarelas na
rua é desnecessário em frete a oficina, pois está atrapalhando o comércio.
Com a palavra o vereador GHIOVANNY LOURRUSO Fala sobre os alvarás do serviço
funerário e sobre o reservatório prometido pela SANEPAR.
Com a palavra o vereador Evandro Da Rocha VANDINHO Fala sobre reunião com o
prefeito e reforça o pedido de reconstrução asfálticas. Discursa sobre o Parque Linear,
agradece as Secretárias Carla e Maristela. Fala sobre a capela mortuária do município
e se posiciona contra a Reforma Da Previdência.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO inicia falando sobre as necessidades dos
bairros e recursos para que sejam instaladas uma praça para lazer da comunidade. Fala
sobre as obras paradas no Guarituba. Salienta sobre o Colégio Estadual Professora
Rosilda com pedido de uma ação regularizando os terrenos do bairro. Termina
discursando sobre a entrega de matrículas sobre a regularização fundiária.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE Inicia fazendo agradecimento as
misses, fala sobre o assunto Sanepar e a indignação com a falta de água no nosso
município. Termina discursando sobre a reforma trabalhista e previdenciária.
Com a palavra vereador JEREMIAS PEREIRA inicia fazendo seus agradecimentos, fala
sobre a reunião com o prefeito, discursa sobre as obras nos bairros e funerárias.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO inicia falando sobre pavimentação e
compromissos com a população no geral e que o município terá muitas mudanças após
a duplicação. Fala sobre a vila militar que merece pavimentação.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA inicia falando sobre salários e agradece ao
prefeito e governador. Fala sobre pavimentação e roçadas. Discursa sobre
requerimentos apresentados. Termina parabenizando as Mães pelo seu dia.
Terminada as explicações pessoais, o Senhor Presidente. Agradece a presença de todos,
e declara encerada a presente sessão, antes convocando outra para a próxima terçafeira em horário regimental. Para constar eu _____________________________ lavrei
a presente ata. (Luciane Barbosa Freitas)

