CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 2º Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da 1º Sessão Legislativa da 17º
Legislatura, realizada hoje dia 07 de março 2017 às dezenove horas de Brasília, com a
presença da Mesa Executiva sob a Presidência do Vereador Leonel de Barros Castro, Vicepresidente Vereador Valmir “Nanico”, 1º Secretário Vereador Marcelinho da Saúde, 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, Jose Eugênio Huller,
Valdecir de Andrade, e o Weliton Santos Figueiredo. Verifica a existência de quórum
regimental com a presença de doze vereadores membros da casa, Sr. Presidente invoca
as bênçãos de Deus, declarando aberta a sessão. O Presidente da Mesa Executiva
convidou o vereador Amilton Lima para fazer a leitura da passagem da bíblia que assim o
fez. Colocando em seguida a Ata da sessão passada em votação. Os vereadores favoráveis
permaneceram sentados aprovando a Ata.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, Leonel de Barros Castro solicita ao
vereador 1º Secretário “Marcelinho da Saúde” que realize a leitura das publicações, ofícios,
requerimento, pedidos de informação e correspondências recebidos pela mesa das quais
terão encaminhamento regimental, que assim o fez. Para constar o Vereador Valmir Nanico
Apresenta seus Votos de Pesar pelo falecimento do Senhor Secilino Moreira dos Santos
Neto ocorrido no dia 04 de março e 2017, fato esse que entristeceu todos de seu convívio.
O Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador AMILTON
LIMA: Deseja Boa Noite ao Sr. Presidente, aos nobres vereadores e a população presente.
Agradece aos Secretários Municipais pela atenção dada na execução de seus projetos e
requerimentos solicitados. Parabeniza o Prefeito Municipal, os Policiais e o Governador do
Estado pelo modulo policial no bairro Guarituba.
Com a palavra o Vereador JEAN GALVÃO: Deseja Boa noite ao Sr. Presidente, vereadores,
a população presente e os internautas. Relatou sobre o policiamento no bairro Guarituba,
ao qual cedeu a palavra ao Vereador Guanair. Relatou também sobre os assaltos
frequentes na região do Guarituba e que a vinda do módulo será muito benéfica aos
moradores.
Com a palavra o vereador GUANAIR DENILSON GARCIA DOS SANTOS: Deseja Boa
noite ao Sr. Presidente, vereadores e população. Inicia falando sobre as divulgações, as
críticas e sobre as explicações dos comandantes pelo policiamento levado até o bairro
Guarituba, comenta que todos os bairros deveriam ser beneficiados, que o Sr. governador
deveria dar uma atenção melhor para nosso município. Concluí informando sobre o projeto
de automutilação que envolve os jovens.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA: Deseja Boa noite ao Sr.
Presidente, aos vereadores e a comunidade presente. Se posiciona diferente sobre o
policiamento pensa que deve sim ter no bairro Guarituba, mas não concorda com a saída
do Batalhão do Centro, ressalta também sobre a frequência dos assaltos em todos os
bairros. Parabeniza o Vereador Marcelinho da Saúde por abrir as portas do hospital
Angelina Caron em prol da população e salienta que o apoio de todos os vereadores é
muito importante, se colocando à disposição para conversar com Dr. Marcos Caron.
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Com a palavra o vereador: MARCELINHO DA SAUDE: Deseja Boa noite ao Sr. Presidente
e aos nobres vereadores, e a população. Elogia as palavras do vereador CICIERO que foi
muito feliz em sua fala, e que a saúde realmente precisa de uma atenção especial e as
gestantes de alto risco também salienta que a conversa com o Dr MARCOS CARON foi
muito produtiva, com a presença do nosso Prefeito, ressalta também sobre os assaltos
frequentes na cidade e que se realmente houver oportunidade do batalhão se deslocar para
o bairro do Guarituba serão bem-vindos.
Com a palavra vereador: LEONEL DE BARROS CASTRO: Inicia relatando sobre o
questionamento da população sobre o deslocamento do Batalhão de Polícia de Piraquara,
diz que graças a Deus era só um mal-entendido. Agradece ao comandante que explicou
todo esse mal-entendido para a população e as Vereadores. Salienta que os boletins de
ocorrência poderão ser feitos no Guarituba. Agradece a presença do servidor Cristovão que
faz parte do conselho PiraquaraPrev e diz que segundo o Secretário Pedrosa o Prefeito
receberá o Conselho para reunião. Concluí falando sobre o projeto aprovado para
pavimentação da Nova Tirol, e sobre os projetos que virão pela frente.
Com a palavra o vereador: GHIOVANNY LORUSSO: Deseja Boa noite ao Sr Presidente,
aos nobres vereadores e população presente. Fala sobre os muitos requerimentos
apresentados, que está trabalhando pela população e tentado fazer o melhor para atender
a todos. Na questão do batalhão salienta que é uma pena se realmente ocorrer a mudança
para o Guarituba, pois é no Centro da cidade que se localizam os comércios, bancos e
escolas.
Com a palavra o vereador: PASTOR VALDECIR: Deseja Boa noite ao Sr. Presidente,
vereadores e a população presente. Direciona sua fala aos internautas, dizendo que tinha
o hábito de divulgar seu trabalho nas redes sociais, diz que acabou aprendendo que era
mais criticado do que elogiado, e resolveu por não tomar mais essa ação. Salienta que é
interessante que pessoas cultas e inteligentes, que conhecem um pouco a função do
Legislativo que sabem que o Vereador não tem tinta na caneta, critiquem e não reconheçam
o trabalho realizado.
Com a palavra o vereador WELITON SANTOS FIGUIREDO: Deseja Boa noite Sr.
Presidente, nobres vereadores e a população presente. Fala que ficou muito chateado com
a situação, em saber que a companhia do batalhão vai sair do centro, acha isso um pecado,
reconhece que a região do Guarituba precisa e merece, mas ainda assim acha que vai
prejudicar a sociedade. Relembra sua fala da sessão passada, onde disse que iria criticar
o secretário caso seus pedidos de requerimentos não fossem atendidos. Exemplifica a
situação citando um pedido que a mais de quarenta e cinco dias não foi atendido. Termina
falando sobre a falta de água e de energia frequentemente na região, sugerindo uma
reunião com a Sanepar para tratar do assunto.
Com a palavra o vereador VALMIR SOARES MACIEL (NANICO): Fala sobre a segurança
pública de Piraquara, que foi recebido pelo Tenente coronel ERONI e pelo 1º Tenente
ANTONIO sobre as discussões de segurança pública de Piraquara, achou muito estranho
não ser comunicado da reunião dos vereadores na prefeitura. Salienta que recebeu também
pela manhã ligações de comerciantes de lotéricas, diz que foi chamado de agitador, mas
antes de tudo isso, procurou o prefeito e acabou falando com o SILVIO. Falou que ficou no
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aguardo de resposta sobre a situação da companhia juntamente com o vereador
GHIOVANNY concluindo que falta contrapartida para o município.
O Sr. presidente passa a ORDEM DO DIA solicitando ao 1º Secretário Vereador Marcelinho
da Saúde que faça a chamada dos vereadores, que assim o fez e constatando a presença
de 12 vereadores com a justificativa da ausência do vereador (Vandinho) que encontra-se
em curso em Santa Catarina.
Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para que faça a leitura do processo 002/2017.
Processo 002/2017 Projeto de Lei 002/2017 Iniciativa: Executiva Municipal Dipõe 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 artigo por artigo 2º discussão. Sr. Presidente solicita ao 1º
Secretário que faça a leitura do Artigo 1º. Coloca o Art 1º em discussão, e em votação, os
vereadores favoráveis permanecem sentados aprovando o artº1. O Vereador José Eugênio
faz pela ordem um requerimento Verbal pedindo que o projeto seja votado global, O
presidente coloca o pedido em discussão e em votação, os Senhores Vereadores
permanecem sentados, aprovando o Pedido. Na sequencia o Presidente coloca o Projeto
em Discussão e em votação, os Vereadores permanecem sentados, aprovando o projeto
em 2º discussão.
Sr. Presidente solicita ao primeiro-secretário que faça a leitura do projeto de lei 003/2017:
Processo 003/2017 Projeto de Lei 003/2017: Iniciativa: Executivo Municipal Dispõe Sobre:
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR O
PARCELAMENTO DO DÉBITO DO APORTE FINANCEIRO DO ANO DE 2016 RELATIVO
AO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA O EQUACIONAMENTO DO DÉFCIT ATUARIAL E
DA OUTRA PROVIDÊNCIA. Parecer favoráveis das comissões técnicas competentes,
Discussões Global, Votação Simbólica por Maioria Simples 1º discussão. Está em
discussão com a palavra o vereador Valmir nanico que assim o fez continua em discussão.
Está em votação os vereadores favoráveis permaneceram sentados aprovando o projeto
de lei em 1º discussão.
Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo de lei 005/2017
Processo 005/2017 Projeto de lei 005/2017 Iniciativa: Vereador Leonel de Barros Castro
Dispõe Sobre: A INTRODUÇÃO DO NOME DO VEREADOR NO PREÂMBULO DA
PROPOSTAS APROVADAS DE SUA AUTORIA NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA DO
ESTADO DO PARANÁ E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer Favoráveis das
Comissões Técnicas Competentes. Discussão Global, Votação Simbólica por maioria
Simples 1º discussão. O Processo está em discussão com a palavra o vereador
GHIOVANNY que assim o fez continua em discussão está em votação os vereadores
favoráveis permaneceram sentados aprovando o processo em 1º discussão.
Sr. Presidente solicita ao 1º secretário que faça a leitura do processo 010/2017. Processo
010/2017 Projeto de Lei 010/2017: Iniciativa: Vereador Jean Galvão Dispõe Sobre:
DENOMINA DE RUA LORIANE DE FÁTIMA GARCIA A RUA SEM DENOMINAÇÃO
OFICIAL LOCALIZADA NA VILA MARUMBI EM PIRAQUARA, CONFORME ESPECIFICA.
Parecer Favoráveis das Comissões Técnicas Competentes, Discussão Global Votação
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Simbólica por Maioria Simples 1º discussão. Está em discussão e em votação os
vereadores favoráveis permanecem sentados aprovando o projeto em 1º discussão.
Sr Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo 013/2017 Processo
013/2017 Projeto de Lei 013/2017 Iniciativa: Vereador Amilton Lima Dispõe Sobre:
INSTITUI O DIA DO CIRCULO DE ORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA Parecer
Favoráveis das Comissões Técnicas Competentes, Discussão Global, Votação Simbólica
1º discussão. Está em discussão com a palavra o vereador AMILTON LIMA que assim o
fez está em discussão, está em votação os vereadores favoráveis permaneceram sentados
aprovando o Processo em 1ª Discussão.

Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para fazer a leitura do processo 019/2017. Processo
019/2017 Projeto de Lei 019/2017 Iniciativa: Vereador Cicero Soares De Oliveira Dispõe
Sobre: ALTERA DISPOSITIVO DO REGIMENTO INTERNO CONFORME ESPECIFICA.
Parecer Favorável das Comissões Técnicas Competentes, Discussão global, Votação
Simbólica Maioria Simples 1º discussão. Está em Discussão e em votação, os vereadores
favoráveis permaneceram sentados aprovando o Projeto de lei 019/2017.

E passamos para as EXPLICACÕES PESSOAIS Com a palavra o vereador AMILTON
LIMA: Fez um rápido agradecimento a todos os presentes, a população, aos vereadores,
aos policias.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO: Falou sobre segurança pública que são muito
bem representados pelos oficias aqui presentes, disse conversou com o prefeito e falei
sobre o sonho de uma guarda municipal em nosso município, da breve inauguração do
CMEI ,sobre o presídio e obras no município e que a secretaria Karla reveja a situação do
escolar distância e quilometragem .
Com a palavra o vereador GUANAIR DENILSON GARCIA DO NASCIMENTO: Falou do
seu respeito para com os vereadores e que haja respeito entre os secretários, as vezes têm
desrespeito com os funcionários da câmara. Diz que os vereadores vão a prefeitura e nunca
desrespeitam ninguém. Deixa o agradecimento também somos todos uma família e aos
policias aqui presentes e que DEUS abençoe a todos.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE: Elogiou os policias presentes que
são muito prestativos se coloca à disposição e que a conversa com o dono do Angelina
Caron foi muito produtiva. Termina agradecendo a todos.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO: Fala sobre a falta de água na
região e informa que está com uma reunião marcada com a Sanepar e com a presença do
prefeito.
Com a palavra o vereador GHIOVANNY KOWALCZUK DO NASCIMENTO: Fez seu
agradecimento ao amarelinho, falou também sobre a falta da água e luz no município e que
estará junto para falar com a Vice-Governadora CIDA buscando soluções para segurança
pública. Parabeniza o Vereador Cicero e agradece a todos presentes.
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Com a palavra vereador PASTOR VALDECI: Falou do respeito para com o funcionário
público, sobre requerimentos e fez seus agradecimentos a todos.
Com a palavra vereador WELITON SANTOS FIGUEIREDO: Falou sobre segurança pública,
a falta de água e luz, relatou sobre as casas do Vista da Serra que estão sendo alugadas
informa que vai fazer um ofício e entregar pessoalmente pedindo para os locatários não
pagarem mais aluguel e não sair das casas.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO falou sobre a segurança pública, que estará
falando com EVERALDO na antiga viação de Piraquara. Falou sobre os benefícios para o
Município de Piraquara, sobre iluminação pública e sobre a discussão de mais vagas no
CMEI, sobre a pista de skates e sobre os anti pó para os bairros do município, sobre a falta
de água e luz devemos fazer um ofício para a Copel para dar uma explicação.

Com a palavra o TENENTE CORONEL ERONI: Fez seus cumprimentos a todos os
vereadores, ao Presidente e a comunidade presente e fez seus esclarecimentos sobre a
segurança pública falando sobre estar conversando com o governo para ajudar, falou sobre
a preocupação com os presídios. Conta que tiveram o apoio do prefeito Marquinhos que
trouxe 5 viaturas para o município de Piraquara, que o modulo móvel está sempre em
alguns dos diferentes bairros. Coloca que a grande preocupação do batalhão é dar apoio a
todo o comércio do centro da cidade. Termina se colocando à disposição.
Terminada as explicações pessoais o Presidente agradece a presença do Tenente Coronel
ERONI pelas explicações e por demostrarem que estão preocupados com o município, se
colocando à disposição da Câmara Municipal para esclarecimentos.
Comunicar a todos os vereadores que amanhã ocorrerá a sessão solene para homenagem
do dia internacional da mulher. Não havendo mais nada a tratar agradece a presença de
cada funcionário da câmara e declara encerrada a presente sessão, antes convocando uma
sessão
Solene
para
amanhã
ás
19:00hs.
Para
constar
eu_____________________________ lavrei esta ata. (Luciane Barbosa Freitas)

