CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 12º SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1ºSESSAO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje dia 16 de maio 2017 às dezenove
horas de Brasília, com a presença da mesa executiva sob a Presidência do vereador,
Leonel de Barros Castro, com o 1º secretário 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”, 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 onze
vereadores, estando justificada a ausência dos vereadores Ghiovanny Kowalczuk do
Nascimento e Valmir “Nanico”, Sr. Presidente invoca as bênçãos de Deus, e declarou
aberta a sessão. O Presidente da mesa executiva convidou o vereador JEREMIAS
PEREIRA 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 senhor presidente convida o senhor LUIZ CARLOS LORENZETTI – Diretor do Grupo de Desbravadores Teen Lions para utilizar o espaço destinado a
tribuna livre.

Encerrada a Tribuna Livre o Senhor Presidente passa ao PEQUENO EXPEDIENTE,
solicita ao sr. 1º. secretário que faça a leitura das publicações, ofícios, requerimentos,
pedidos de informação e correspondências recebidas pela mesa, os quais terão
encaminhamento regimental. Terminado a Leitura do Expediente, iniciasse o Grande
Expediente.
O Senhor Presidente, informa que o GRANDE EXPEDIENTE de hoje será realizada a
entrega de moção de aplausos. Na sequência convida o vereador Amilton Lima autor da
proposição para realizar a entrega da homenagem e convida o senhor Emerson Olímpio
Campeão Mundial de Muay Thay para receberem a homenagem. Entregue a Moção de
Aplausos o Senhor Presidente passa a Palavra ao Vereador AMILTON LIMA que deseja
boa noite a todos e aborda em seu discurso a trajetória do Campeão Mundial de Muay
Thay Sr Emerson Olímpio.
Com a palavra vereador MARCELINHO DA SAUDE Deseja boa noite a todos inicia
falando sobre os usuários de Facebook fakes, orientando aos colegas vereadores que
denuncie as acusações realizadas por essas pessoas mal-intencionadas, fala sobre
denuncia efetuado por ele na delegacia especializada nesse tipo de crime virtual e que
já tem notícias do autor das postagens da pessoa que está usando de má fé, termina
dizendo que a pessoa será processada.
Com a palavra o vereador GUANAIR GARCIA DOS SANTOS Deseja boa noite a todos
inicia falando sobre os deficientes auditivos do município. Sugere que deveria se criar no
município de Piraquara um posto de saúde para atendimento especializado em Geriatria.
Termina discursando sobre o deputado GILBERTO RIBEIRO e festa do carneiro que
poderá voltar a ser realizada no nosso município.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA Deseja boa noite a todos inicia falando
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sobre suas atividades aborda na sua fala o projeto Emplaca Piraquara falando sobre a
importância da transferência do veículo para o município, contribuindo com o aumento
da arrecadação e com isso a melhoria dos investimentos em asfaltos e obras.
Com a palavra o vereador CICIERO SOARES DE OLIVEIRA Deseja boa noite a todos
inicia parabenizando o vereador Evandro Da Rocha. Aborda na sua fala a importância
dos Garis no município, sobre os Perfis Fake do Facebook e termina discursando sobre
as obras de patrolamento nos bairros.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO Deseja boa noite a todos inicia falando sobre
os requerimentos de patrolamentos limpezas apresentadas, fala sobre alagamentos,
sobre a compra de máquinas, contração de servidores, sobre a valorização dos
professores.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO Deseja boa noite a todos
inicia parabenizando o Campeão Mundial de Muay Thay Sr Emerson. Termina
informando que na próxima terça feita acontecerá sessão extraordinária para discussão
da reposição salarial dos servidores Públicos.
Com a palavra o vereador WELINTON FIGUEIREDO Deseja boa noite a todos inicia
falando sobre requerimentos que não foram atendidos e dizer que está indo até o
secretário que assim e melhor pois será atendido desta maneira. Discursa que foram
atacados pela votação da semana passada. Informa que esse será seu último mandato
como vereador no município.
Terminado o Grande Expediente iniciasse a ORDEM DO DIA O Sr. Presidente solicita ao
1º secretário que faça a chamada dos senhores vereadores que assim o fez constatando
a presença de 11 vereadores com 2 faltas justificadas.
Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 034/2017. PROCESSO Nº
034/2017 PROJETO DE LEI Nº 031/2017 Iniciativa: VER. VANDINHO Dispõe sobre:
INSTITUI A SEMANA DE COMBATE AO CÂNCER INFANTIL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 1ª
DISCUSSÃO. Está em discussão, está em votação os vereadores favoráveis
permaneçam sentados aprovando o projeto de lei 034/2017.
Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 049/2017 PROCESSO Nº
049/2017 PROJETO DE LEI Nº 044/2017 Iniciativa: EXECUTIVO MUNICIPAL Dispõe
sobre: ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI MUNICIPAL Nº 1152/2011,
QUE INSTITUI O TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO A SER
DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS E AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO, NA CONFORMIDADE DAS NORMAS GERAIS PREVISTAS
NO ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 1ª DISCUSSÃO está
em discussão está em votação os vereadores favoráveis permaneceram sentados
aprovando o projeto de lei 044/2017.
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Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 057/2017 PROCESSO Nº
057/2017 PROJETO DE LEI Nº 052/2017 Iniciativa: VER. VANDINHO Dispõe sobre:
INSTITUI COMO LEI A SEMANA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA
SIMPLES 1ª DISCUSSÃO. Está em discussão o projeto 057/2017 está em votação os
vereadores favoráveis permanecem sentados aprovando em 1º discussão o projeto de
lei 057/201
Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 058/2017 PROCESSO Nº
058/2017 PROJETO DE LEI Nº 053/2017 Iniciativa: VER. VANDINHO Dispõe sobre:
INSTITUI COMO LEI JULHO AMARELO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Discussão:
GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 1ª DISCUSSÃO está em
discussão está em votação os vereadores favoráveis permanecem sentados aprovando
o processo em 058/2017 em 1º discussão
Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 060/2017 PROCESSO Nº
060/2017 PROJETO DE LEI Nº 055/2017 Iniciativa: VER. JOSÉ EUGÊNIO HULLER
Dispõe sobre: DENOMINA DE RUA “FLORIANO BERNARDO DA SILVA”, A RUA SEM
DENOMINAÇÃO OFICIAL, LOCALIZADA NO BAIRRO GUARITUBA. Discussão:
GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 1ª DISCUSSÃO Está em
discussão está em votação o processo 060/2017 os vereadores favoráveis permanecem
sentados aprovando o projeto de lei 060/2017.

PASSAMOS PARA AS EXPLICAÇOES PESSOAIS
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA inicia falando sobre o lutador Émerson e
parabenizando-o. Fala sobre a CCJR, sobre a reposição salarial dos servidores da
prefeitura e da câmara. Parabenizou os Garis pela data em que se comemora o dia do
Gari, agradece ao Secretário Girlei pelo trabalho que vem realizando.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA inicia falando sobre a secretaria do
meio ambiente e sugere que leve a mensagem ao prefeito. Fala sobre a reposição
salarial dos servidores da prefeitura e da câmara.
Com a palavra o vereador CICIERO SOARES DE OLIVEIRA fala sobre conversas com
o prefeito para melhorias no município, termina falando sobre emendas parlamentares.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO inicia fazendo agradecimentos para o
secretário de obras e que devem contratar mais maquinários. Fala sobre a rua das
andorinhas que está precisando de obras para evitar alagamentos. Termina convidando
os colegas vereadores para a entrega das matrículas da regularização fundiária.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA agradece ao pessoal de iluminação
pública pelas trocas de lâmpadas.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE inicia falando sobre o reajuste
salarial dos servidores e agradecendo ao prefeito, pois muitos municípios com

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

concederam o reajuste aos seus servidores. Termina discursando sobre o fechamento
da UPA Rui Barbosa e do Hospital de São José dos Pinhais
Com a palavra o vereador PASTOR VALDECI inicia falando sobre o porquê o dia das
mães não ser comemorado na data certa. Termina discursando sobre os seminários e
projeto de leis.
Não havendo nada mais a tratar, Senhor Presidente declara encerrada a presente
sessão, antes convocando Sessão Extraordinária para amanhã as 09:00. Para constar,
eu ___________________________________Lavrei a presente (Luciane Barbosa
Freitas)

