ATA DA 3º SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1º SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17ºLEGISLATURA, realizada hoje dia quatorze de março 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 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, Jose 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 MARCELINHO DA SAUDE para fazer a leitura da
passagem da bíblia que assim o fez.
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.
O Sr. Presidente passa para o GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador VALMIR
“Nanico”: Boa noite ao Presidente aos vereadores e população presente. Falou sobre a
falta de água em Piraquara e sobre a reunião com o prefeito Marquinhos conversou com
todos os vereadores e que todos devem estar unidos falando também sobre os pedidos dos
requerimentos.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO: Boa noite ao Presidente aos
vereadores e população. Acompanhado a discussão do vereador nanico e tivemos a
primeira discussão com o presidente da Sanepar juntamente com os Vereadores e o
Secretário De Obras Girlei, diz que foi muito produtiva e já está marcada a próxima reunião
para o dia 22, salienta que a presença de todos os vereadores será de extrema importância.
Falou também sobre os velórios, que não serão mais permitidos e sim só para autoridades
concluiu agradecendo a atenção de todos.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA Boa noite a S.r Presidente aos vereadores e
população presente. Discursa sobre o tema falta de água no município, diz que ficou feliz
pois a cidade vai ganhar um reservatório de água na Vila Santa Maria, que esse reservatório
será de grande aproveitamento para a população, mas mesmo assim não concorda com
apenas 2% e sim concorda com os 3% salienta que população precisa de respeito e mais
saneamento básico termina agradecendo a atenção dos presentes.
Com a palavra o vereador: EVANDRO DA ROCHA (VANDINHO) Boa noite a Sr Presidente
vereadores e população presente. Deixa registrada a presença da 2º suplente Adriana
Martins e do Edson Nascimento. Diz também que esteve nesse fim de semana na Capela
São Jose no Bairro Esmeralda ressalta que o município deve assumir um compromisso
com aquela comunidade para uma construção de mais uma capela, que vai, não só
beneficiar os bairros vizinhos e diz que vai fazer um requerimento para essa obra. Salienta
que participou de reunião com o prefeito MARQINHOS e também com a Sanepar sendo as
duas de ótimo aproveitamento e que a população será beneficiada com mais um
reservatório no Bairro Santa Maria aqui nesse município tivemos uma visita inusitada do
deputado Nélson Padovani que segundo ele se comprometeu com emendas parlamentares.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE: Boa noite a todos aqui presente.
Diz que o vereador LEONEL E VALMIR NANICO foram precisos em suas palavras que a

Sanepar faz um descaso com o município de Piraquara que a Companhia deveria ter mais
respeito com a população no geral. Realiza a leitura de uma moção de repudio referente a
reforma da previdência.
Com a palavra o vereador GUANAIR DENILSON GARCIA DOS SANTOS: Boa noite a
todos aqui presente. Diz que todos foram bem nas suas pronuncias sobre a SANEPAR que
deve sim cobrar da Sanepar melhorias para o município e requer também audiências
públicas nos principais bairros, e que a população participe também nessa demanda.
Salienta também sobre a preocupação com os jovens que se alto mutilam -passa
brevemente a fala para o vereador MARCELINHO DA SAUDE que assim o fez- discursa
também sobre a necessidade de construir no município mais uma capela mortuária para
benefício da população falo mais em minhas explicações pessoais.
Com a palavra o vereador GHIOVANNY KOWALCUK DO NASCIMENTO: Boa noite a
todos aqui presente. Diz que estiveram numa reunião produtiva com a Sanepar e
recebemos a grande notícia de que teremos mais um reservatório para o benefício a
população no bairro santa maria que dar ao fim nessa falta de água em nosso município
quero também o apoio de todos os vereadores para meus projetos novembro azul, marchas
para Jesus, e para a proibição das flanelinhas no município seria isso. Obrigado pela
atenção.
Com a palavra o vereador: CICERO SOARES DE OLIVEIRA: Boa noite a todos aqui
presente. Boa noite a todos aqui presente. Agradece ao Secretário de Obras por ter
realizado o escavamento na Vila Fuck em que estava alagando o bairro. Falou sobre o
contrato com a Sanepar. Reclama sobre as obras de anti pó realizadas pela prefeitura no
Bairro Laranjeiras, pois não realizaram a rede de esgoto.
Com a palavra o vereador WELITON SANTOS FIGUEIREDO: Boa noite a todos aqui
presentes informa que não esteve na reunião da Sanepar por motivo de força maior, mas
que foi muito bem representado pelos vereadores. Parabeniza o secretário de obras por ter
atendido as suas solicitações. Registra os alagamentos constantes na Rua Barão do Rio
Branco.
Com a palavra o vereador VALDECIR DE ANDRADE: Boa noite a todos aqui presentes.
Na sua fala cita que a 1 º reunião com o prefeito foi de grande importância para todos.
Parabeniza o prefeito pela forma como recebeu e como ouviu cada um dos vereadores, respeitando a
particularidade de cada um e respondendo a todas as nossas perguntas. Com relação a Sanepar ficou
bem claro que devemos brigar mesmo lutar para que o povo ganhe mais com tudo isso. Relatou
também sobre os asfaltos mal feitos. Deixar registrado o voto de louvor ao prefeito diz que todos
ficaram satisfeito. Agradecer particularmente o Vereador Jeremias, parabeniza o Vereador Nanico e
agradecer ao presidente. Se coloca à disposição.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO: Boa noite a todos aqui presentes. Citou sobre a
reunião produtiva com o prefeito que nas trocas de ideias nos deu uma boa notícia que o
prefeito está formulando um projeto de pavimentação na rua Bosque Centenário, Jorge
Faustino e Jeremias Rodrigues e garantiu que essa obra vai ser executada. Fala também
sobre a reunião com o secretário do meio ambiente Rafael e o vereador MARCELINHO DA
SAUDE que falaram sobre resolver e dar uma solução para os animais abandonados.

O Sr presidente passa a ORDEM DO DIA E solicita ao primeiro-secretário vereador
MARCELINHO DA SAUDE para fazer a chamada dos vereadores que assim o fez e
constatando a presença de todos os vereadores.

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 ORIUNDO DO APORTE FINANCEIRO DO ANO DE 2016, RELATIVO AO PLANO DE
AMORTIZAÇÃO PARA O EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Parecer favoráveis das comissões técnicas competentes, Discussão

Global Votação Artigo por Artigo 2º Discussão. Solicito ao secretário que faça a leitura do
artigo 1º que assim o fez, o Presidente coloca o projeto em discussão, tendo a participação
dos vereadores interessados. O projeto foi votado globalmente, com solicitação aprovado
pelo plenário de autoria do Vereador pastor Valdeci. Em votação os vereadores favoráveis
permaneceram sentados Aprovando o Projeto em 2º discussão, com 12 votos favoráveis.
Sr Presidente solicita ao primeiro-secretário que faça a leitura do projeto 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 DAS
PROPOSTAS APROVADAS DE SUA AUTORIA, NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, ESTADO DO
PARANÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer Favorável das Comissões Técnicas

Competentes. Discussão Artigo por Artigo 2º discussão. o Presidente coloca o projeto em
discussão, tendo a participação dos vereadores interessados. Em votação os vereadores
favoráveis permaneceram sentados aprovando o projeto de lei 005/2017,com 12 votos
favoráveis
Sr Presidente solicita ao primeiro-secretário para fazer 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 Favorável das Comissões Técnicas Competentes. Discussão Artigo por Artigo 2º
discussão. Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura dos artigos do projeto. o
Presidente coloca o projeto em discussão, tendo a participação dos vereadores
interessados. Em votação os vereadores favoráveis permaneceram sentados aprovando o
em 2º discussão o projeto de lei 010/2017.
Sr presidente solicita ao primeiro-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
Favorável das Comissões Técnicas Competentes. Discussão Artigo por Artigo 2º
discussão. O Presidente solicita ao Secretário que faça a leitura do projeto artigo por
artigo, colocando os artigos em discussão, tendo a participação dos vereadores
interessados. Colocado o projeto em Votação, os vereadores favoráveis
permaneceram sentados aprovando em 2º discussão o projeto de lei 013/2017.
Sr Presidente solicita ao primeiro-secretário para fazer a leitura do processo 019/2017.
Processo 019/2017 Projeto de Resolução 019/2017 Iniciativa: Vereador Cicero Soares
De Oliveira Dispõe Sobre: ALTERA DISPOSITIVO DO REGIMENTO INTERNO CONFORME
ESPECIFICA. Parecer Favorável das Comissões Tecnicas Competentes, discussão global
votação artigo por artigo 2 º discussão. O presidente, solicita ao secretário que faça a leitura
das emendas, sendo as emendas lidas, discutidas e aprovadas. O projeto foi votado
globalmente, com solicitação aprovado pelo plenário de autoria do Vereador Guanair. O

projeto global foi colocado em discussão, tendo a participação dos vereadores interessados.
Os vereadores permaneceram sentados aprovando o projeto de resolução 019/2017 em 2º
discussão.
Sr presidente solicita ao primeiro-secretário para fazer a leitura do processo 007/2017.
Processo 007/2017 Projeto de Lei 007/2017 Iniciativa: Ver. Ghiovanny Lorusso Dispõe
Sobre: INSTITUI O NOVEMBRO AZUL, NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.Parecer Favorável das Comissões Técnicas Competentes. Discussão
Global Votação Simbólica maioria Simples 1º discussão. O projeto está em discussão, está
em votação, os vereadores favoráveis permaneceram sentados aprovando o projeto de lei
007/2017 em 1º discussão.
Sr presidente solicita ao primeiro-secretário para fazer a leitura do processo 008/2017.
Processo 008/2017 Projeto de Lei 008/2017 Iniciativa: Ver. Ghiovanny Lorusso Dispõe
Sobre: INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA MARCHA PARA JESUS, NO MUNICÍPIO DE
PIRAQUARA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer Favorável das Comissões
Técnicas Competentes. Discussão Global Votação Simbólica maioria Simples 1º
discussão. O projeto está em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis
permaneceram sentados aprovando o projeto de lei 008/2017 em 1º discussão.

EXPLICAÇAOES PESSOAIS Com a palavra vereador Valmir (Nanico) agradece a
presença dos seus irmãos, falou também das perdas de recurso a 3 anos atrás e diz que o
prefeito havia prometido anti po no recanto das águas, mas deu sua posição explicou que
está confiante que as obras vão ser executadas com toda a certeza. Agradece a presença
de todos.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA retomando sua fala, deixa seus agradecimentos
ao secretário de obras sobre o patrolamento, aos seus amigos, a população presente e ao
prefeito, diz que a reunião de hoje foi muito produtiva e de grande aproveitamento, ficou
muito feliz com a pavimentação que será realizada, pois esse pedido foi seu e sobre os
calçamentos de ruas em geral está muito grato. Deseja a todos uma ótima noite.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA (Vandinho) Retomando o assunto
parabeniza o pastor Valdecir e o vereador Eugênio e se coloca à disposição dos moradores
da Vila Macedo, dizer que esteve com o deputado ALEXANDRE GUIMARES falando sobre
assuntos dos recursos para Piraquara que mais ou menos uma renda de R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais). Termina informando que protocolará um projeto de lei
concedendo o título de cidadão honorário ao Sr. Genario Ribeiro.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE: Retomando o assunto diz ser muito
gratificante ver a câmara com bastante população e falou também da previdência
aposentadoria, fala sobre o encontro com o secretário do estado da saúde que foi muito
produtiva, pois os assuntos principais foram consultas do Hospital Angelina Caron, a
transferência de pacientes, sobre o Hospital Rocio, sobre os recursos para UPA. Terminou
agradecimentos a todos.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA: Fez agradecimento aos
amigos presentes relatou sobre sua reunião com o Marcos Caron do Hospital Angelina
Caron juntamente com o prefeito ambos falaram sobre os benefícios para o município.
Deixa registrado a indignação dos moradores da rua Rio branco que estão revoltados com
a situação do alagamento.

Com a palavra o vereador Pastor Valdecir Complementado sobre o Parque Linear que e
uma obra muito bonita e devo agradecer ao prefeito Marquinhos a Elza e Katia que estão
a par do assunto e sobre as emendas que soa muito importantes e que devem mesmo estar
sempre unidos brigando pelo nosso município e comunidade.
Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO retomando o assunto fala sobre uma rifa a qual
ganhou no projeto Gato na Tuba no Guarituba, e conforme prometido, estará doando o
prêmio novamente a instituição. Fala sobre os recursos que serão enviados para o
município através do deputado Luciano Ducci no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) para aquisição de maquinários.
Terminada as explicações pessoais, o Senhor Presidente Agradece a presença de todos, e
não havendo mais nada a tratar, declara encerrada a presente sessão. Para constar eu
_______________________ (Luciane Barbosa Freitas) lavrei a presente ata.

