CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 14º SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1ºSESSAO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje dia 30 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 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,
Jeremias Pereira e José Eugênio Huller. Verifica a existência de quórum regimental com
a presença de onze 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 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.
PASSAMOS PARA TRIBUNA LIVRE Passa a palavra para o Sr º MARCELO LUBRAS
da fundação de pesquisa florestais do Paraná que assim o fez.
PASSAMOS AO GRANDE EXPEDIENTE Com a palavra o vereador JOSE EUGENIO
HULLER Deseja boa noite a todos inicia falando sobre a visita a secretaria da saúde e
relatou sobre o kit de fisioterapia para o nosso município e mais R$ 80.000.00 (oitenta
mil reais) em dinheiro para raio x. termina discursando que todos trabalhando unidos
farão a diferença, captando recursos junto aos deputados.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA Deseja boa noite a todos inicia falando
sobre a reunião com o prefeito de Pinhais e que o município terá cursos de graduação
em Administração, na área da educação, engenharia e muitos mais. Salienta que fará
um protocolo de homenagem, ao Senhor Paulinho, primeiro taxista do município. Solicita
que o Vereador Marcelinho da Saúde, reveja junto a Secretária de Saúde a falta de
medicamentos no município.
Com a palavra o vereador CICIERO SOARES DE OLIVEIRA Deseja boa noite a todos
inicia fazendo seus agradecimentos sobre a cavalgada de domingo passado e aos
funcionários que apoiaram o evento, elogia a organização satisfatória. Termina
discursando sobre o secretário do meio ambiente, com relação as multas aplicadas para
os moradores que estão jogando as caliças na rua, acham que não a necessidade de
uma multa tão alta que uma conversa resolver, o município tem que achar um lugar para
desovar os lixos de caliças do município.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA Deseja boa noite a todos inicia fazendo seus
agradecimentos. Fala sobre um sonho pessoal que é ver no bairro do Guarituba um
armazém da família.
Com a palavra PASTOR GUANAIR Deseja boa noite a todos inicia falando sobre a
preocupação com a população de nosso município e sobre o assédio que ocorre dentro
do transporte coletivo, sobre a falta de respeito com nossas mulheres dentro dos ônibus.
Termina falando sobre as viaturas enviadas para o município.
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Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE Deseja boa noite a todos inicia
falando sobre a secretaria da saúde e falta dos remédios, diz que o município está num
momento de dificuldade.
Com a palavra o vereador LEONEL DE CASTRO BARROS Deseja boa noite a todos
inicia falando sobre a reunião com conselho tutelar e Ministério Público que foi muito
proveitoso. Termina discursando sobre prestação de contas e sobre finanças e
agradecendo a presença do Dr. Marcelo Lubras do Instituto Florestal.
Com a palavra a vereador VALMIR NANICO Deseja boa noite todos inicia falando sobre
a moção de aplausos para Lili Eduarda Barbosa e para o CMEI Nossa Senhora
Aparecida. Termina discursando sobre a cancha Manoel Ribas, fala sobe a academia ao
ar livre que vai ter uma iluminação melhor e sobre o UPA 24 Hrs e que nosso município
tem os melhores bens que é as nascentes de água.
Com a palavra o vereador Ghiovanny Lorusso Deseja boa noite a todos. Inicia falando
sobre a reclamação dos produtores rurais com relação a falta de vacinas contra a Febre
Aftosa. Discursa sobre os requerimentos protocolados de sua autoria.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO Deseja boa noite a todos inicia falando sobre
saúde, segurança e gestão pública. Fala termina discursando sobre melhorias para o
município e falta de médico e remédios questionados pela população e que fazemos
nossa cobrança para o secretário de obras sobre alagamentos e fazer meu
agradecimento ao Girlei e aos motoristas da ambulância e a todos envolvidos na área
da saúde.
Terminado o Grande Expediente o Senhor presidente determina a ORDEM DO DIA,
solicitando ao secretário que faça a chamada dos Senhores Vereadores. O Senhor
Presidente Solicita ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 043/2017.
PROCESSO Nº 069/2017 PROJETO DE VETO TOTAL Iniciativa: EXECUTIVO
MUNICIPAL Dispõe sobre: COMUNICAÇÃO DE VETO TOTAL DO PROJETO DE LEI
Nº 032/2017 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 nove votos sim, um voto não, e um voto
em branco, está mantido o Veto Total.
O Senhor Presidente Solicita ao primeiro-secretário que faça a leitura da Moção de
Aplausos. MOÇÃO DE APLAUSOS Iniciativa: Ver. Valmir Nanico Dispõe sobre:
HOMENAGEM A SENHORA ALICE EDUARDA BARBOSA GONÇALVES, SHAMIA
ARIALLE DA SILVA, MARLENE DIAS CARVALHO, MARIA FERNANDA RIBEIRO DA
SILVA E MARTA KONHISKI SILVEIRA. CONSIGNANDO VOTOS DE
RECONHECIMENTO E APLAUSOS. Discussão: ÚNICA VOTAÇÃO: ÚNICA, MAIORIA
QUALIFICADA 2/3. Está em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis
permanecem sentados aprovando a moção de aplausos.
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O Senhor Presidente Solicita ao primeiro-secretário que faça a leitura da Moção de
Aplausos. MOÇÃO DE APLAUSOS Iniciativa: Ver. Weliton Figueiredo Dispõe sobre:
HOMENAGEM AO SENHOR ANSELMO ROBERTO MAIA, CONSIGNANDO VOTOS
DE RECONHECIMENTO E APLAUSOS PELO TRABALHO SOCIAL REALIZADO
JUNTO AO PROJETO AMÉRICA DE FUTEBOL. Discussão: ÚNICA VOTAÇÃO: ÚNICA,
MAIORIA QUALIFICADA 2/3. Está em discussão, está em votação, os vereadores
favoráveis permanecem sentados aprovando a moção de aplausos.
O Senhor Presidente Solicita ao primeiro-secretário que faça a leitura do Processo nº
011. PROCESSO Nº 011/2017 PROJETO DE LEI Nº 011/2017 Iniciativa: Ver. Amilton
Lima Dispõe sobre: INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO
CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS NO MUNICÍPIO DE
PIRAQUARA. Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão:
GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 1ª DISCUSSÃO. Está em
discussão, está em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados aprovando
Projeto de Lei nº 011/2017 em 1ª discussão.
O Senhor Presidente Solicita ao primeiro-secretário que faça a leitura do Processo nº
046/2017 PROCESSO Nº 046/2017 PROJETO DE LEI Nº 041/2017 Iniciativa: Ver.
Amilton Lima Dispõe sobre: "INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA CÃOMINHADA E
CONSCIENTIZAÇÃO DA GUARDA RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO".
Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL
VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 1ª DISCUSSÃO Está em discussão, está
em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados aprovando Projeto de Lei
nº 041/2017 em 1ª discussão.
O Senhor Presidente Solicita ao primeiro-secretário que faça a leitura do Processo nº
070/2017 PROCESSO Nº 070/2017 PROJETO DE LEI Nº 064/2017 Iniciativa: Ver.
Ghiovanny Lorusso Dispõe sobre: INSTITUI O MAIO AMARELO NO MUNICÍPIO DE
PIRAQUARA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões
Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA
SIMPLES 1ª DISCUSSÃO. Está em discussão, está em votação, os vereadores
favoráveis permanecem sentados aprovando Projeto de Lei nº 064/2017 em 1ª
discussão.
O Senhor Presidente Solicita ao primeiro-secretário que faça a leitura do Processo nº
071/2017 PROCESSO Nº 071/2017 PROJETO DE LEI Nº 065/2017 Iniciativa: Ver.
Jeremias Pereira Dispõe sobre: O INCENTIVO AO CULTIVO DAS PLANTAS
“CITRONELA” E “CROTALARIA” COMO MÉTODO NATURAL DE COMBATE À
DENGUE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões Técnicas
competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 1ª
DISCUSSÃO Está em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis
permanecem sentados aprovando Projeto de Lei nº 065/2017 em 1ª discussão.
PASSAMOS AS EXPLICAÇOES PESSOAIS Com a palavra o vereador EVANDRO DA
ROCHA
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inicia falando sobre educação e a implantação de uma universidade particular em
Piraquara a universidade positivo. Fala sobre a vacina contra febre aftosa e que os
produtores não podem ser prejudicados. Sobre a iluminações publica estão precisando
de reparos e sobre a empresa contratada. Parabeniza o prefeito Marquinhos pelas
verbas citadas e que as obras chegaram a todas as localidades do município.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA Inicia falando sobre a vacina
contra aftosa e iluminação pública e que o parque das águas estava às escuras. Fala
sobre a Sanepar que nada faz pelo município. Diz que os vereadores devem sim cobrar
dos secretários municipais. Termina sugerindo ao prefeito que contrate mais maquinários
para o Município.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA Inicia falando que pretende lutar junto, para
aumentar a quantidade de ruas pavimentadas no município. Fala sobre as chuvas
constantes que vem atingindo o município, que em consequência vem prejudicando a
População, fala de seus requerimentos apresentados sugerindo a implantação de rede
de esgoto.
Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR Inicia falando sobre o contrato de
concessão da Sanepar, fala da falta de água em nosso município e considera uma falta
de respeito com a população. Termina pedindo o apoio dos vereadores para aprovação
da moção de aplausos que será concedida ao Cristiano do salão Bela Rosa.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE Retoma sua fala sobre a saúde
no município. Fala sobre o Hospital e o museu São Roque abordando o evento. Termina
explanando sobre os portadores de Lepra.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO Inicia falando sobre o projeto
dos servidores aposentados e que devemos ter reconhecimento por esses. Citou os
vários prefeitos que passaram pelo nosso município. Falou sobre o PIRAQUARAPREV,
sobre a Feira do Peixe. Termina falando sobre a SANEPAR e o reservatório que será
instalado na Bairro Santa Maria.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA Inicia falando sobre agradecimentos a
todos amigos presentes e termina discursando sobre o posto de saúde e minha conversa
com o prefeito.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO Inicia falando sobre o projeto de educação
florestal em nosso município e que pela importância que tem as nacentes. Fala Sobre o
Contrato de Concessão da SANEPAR. Fala sobre as florestas e a falta de rede de esgoto
no município.
Com a palavra o vereador GHIOVANNY LORUSSO Inicia falando sobre os andamentos
de coisas boas que vem para a cidade e sobre a vacina aftosa, e construção civil. Termina
discursando sobre o Ministério Público administrar a cidade, que isso e um absurdo.
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Com a palavra o vereador JEAN GALVAO Inicia falando sobre os vizinhos solidários que
tem no município de Pinhais e sobre assunto Sanepar e o evento que foi na semana
passada sobre o saneamento básico. Termina discursando sobre a falta de água e as
propostas dos vereadores para a Sanepar.
Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente, declara encerrada a presente
sessão, antes convocando outra para a próxima terça-feira em horário regimental. Para
constar, eu _______________________________, lavrei esta ata. (Luciane Barbosa
Freitas)

