Ata da 4º Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da 1º Sessão Legislativa Da 17º
Legislatura, realizada hoje dia 21 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, 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, declarando aberta a sessão. O Presidente da mesa executiva
convidou o vereador PASTOR VALDECI para fazer a leitura da passagem da bíblia, que
assim o fez.
Dando cumprimento ao Artº. 102 do Regimento Interno o presidente passou a palavra para
o Senhor PAULO ZANETTI, Diretor do sindicato dos metalúrgicos da Grande Curitiba para
usar o espaço destinado a Tribuna Livre. O senhor Paulo Zanetti em seu discurso aborda o
Tema PEC 287 “Reforma da Previdência” elencando aos presentes os pontos negativos da
referida PEC. Ao terminar a fala, o Senhor Presidente abre a Palavra aos Vereadores para
questionamentos, tendo a participação dos Vereadores Jean Galvão, Valmir Nanico,
Marcelinho Da Saúde, Weliton Santos Figueiredo, que tiveram suas dúvidas esclarecidas
pelo orador.
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 presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador AMILTON LIMA
Deseja boa noite aos presentes, agradece ao Prefeito pelas obras que estão sendo
realizadas em algumas ruas do Guarituba.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO Deseja boa noite a todos e parabeniza seu
irmão pelo aniversário, agradecendo todo a sua família. Fala sobre os requerimentos
encaminhados e sobre o Projeto do campinho na vila Militar, discursa também sobre o
compromisso firmado com o prefeito sobre as pavimentações. Termina discursando sobre
a perda dos médicos no município.
Com a palavra o vereador GUANAIR DENILSON GARCIA DOS SANTOS: Deseja boa
noite a todos. Inicia falando sobre a PEC 287 Reforma da Previdência. Fala sobre o projeto
de lei da Automutilação. Salienta sobre a reunião para ouvir a proposta da SANEPAR.

Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE: Inicia retomando a fala do Vereador
Nanico sobre os médicos e salienta que o prefeito está vendo possibilidades para o
concurso público. Termina falando sobre as atribuições dos enfermeiros.
Com a palavra o vereador: CICERO SOARES DE OLIVEIRA Deseja Boa noite aos
presentes e fala sobre a reunião com a empresa RUMO para discutir vários assuntos, fala
sobre o encaibramento realizado na vila Militar. Termina falando sobre o contrato com a
SANEPAR.

Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA (VANDINHO). Deseja boa noite a todos
os presentes. E pronuncia sobre a Empresa ENGELUX, sobre a falta de iluminação pública
em alguns bairros. Salienta sobre a importância da reunião marcada para amanhã com a
SANEPAR, comenta que seu posicionamento partirá dos 3%. Agradece ao Secretário de
Obras pelos trabalhos executados nas ruas do Santa Mônica. Se posiciona contrário a
Reforma da Previdência. Informa sobre o Projeto de Lei que será protocolado com a
finalidade de conceder o Título de Cidadão Honorário ao Senhor Genário Ribeiro, por ser
um grande gerador de empregos no município.
Com a palavra o vereador WELITON SANTOS FIGUEIREDO Deseja boa noite a todos os
presentes, em especial ao Ex-prefeito João Guilherme. Fala sobre alguns cães que
precisam ser recolhidos no canil, de vido o falecimento da dona. Falou também sobre a rua
que precisa ser asfaltada urgentemente, pois o prefeito assumiu o compromisso de realizar
em seis meses.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO Deseja Boa noite a todos aqui presente fala dos
protocolos de requerimentos e sobre os pontos de iluminação, sobre a falta de médico, mas
que isso será resolvido. Salienta que a Rodovia Leopoldo Jacomel será fechada, e que
acarretará em transtorno a população, sugere a construção de rotatória ou trincheira. Fala
sobre os kits esportivos para a educação, e por fim, deve ser fiscalizado a iluminação
pública em todas as escolas.

Com a palavra o vereador GHIOVANNY KOWALCZUK DO NASCIMENTO Deseja Boa
noite a todos os presentes, inicia falando dos dois projetos de sua autoria, agradecendo o
apoio de cada um na primeira votação e a apresentação das emendas. Salienta sobre o
bom trabalho realizados pela câmara, pois apesar de muitas vezes estarem de mãos atadas,
devido a lei, sempre tem sido feito a parte de cada um.

Passando a ORDEM DO DIA o Presidente solicita ao 1º secretário vereador Marcelinho da
Saúde que realize a chamada dos vereadores, constatando a presença de todos.
O Presidente Solicita ao 1º secretário que faça a leitura do processo 007/2017. Processo
007/2017 Projeto de Lei 007/2017: Iniciativa Ver. Ghiovanny Lorusso. Iniciativa: Executivo
Municipal Dispõe Sobre: INSTITUI O NOVEMBRO AZUL NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões Técnicas Competentes
Discussão Global Votação Artigo Por Artigo 2º discussão. O projeto contém emendas, as
quais foram lidas, discutidas e aprovadas. Realizado a leitura e discussão do artº 1, sendo
aprovado. O projeto foi discutido e votado artigo por artigo, colocados em votação os
vereadores favoráveis permaneceram sentados aprovando o projeto 007/2017 em 2º
discussão.
Solicita ao primeiro-secretário que faça e 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 DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS Parecer Favoráveis das Comissões Técnicas
Competentes, Discussão Global, Votação Artigo Por Artigo 2º Discussão. O projeto de lei

contém emendas. Lidas, discutidas e aprovadas as emendas ao projeto. O presidente
solicita a leitura dos artigos do projeto, sendo os referidos artigos lidos discutidos e
aprovados. O projeto é colocado em discussão e votação, os vereadores favoráveis
permaneceram sentados aprovando o processo 008/2017 em 2º discussão.
Solicito ao primeiro-secretário para fazer a leitura do Processo 022/2017. Processo
022/2017 Projeto de Lei 022/2017: Iniciativa: Executivo Municipal Dispõe Sobre: ALTERA
E ACRESCENTA DISPOSITIVO, LEI MUNICIPAL Nº1151 DE 2011 QUE DISPÕE SOBRE
A POLITICA MUNICIPAL DO DIREITO A PESSOA IDOSA E DAS OUTRAS
PROVIDÊNCIAS Parecer Favoráveis das Comissões Técnicas Competentes Discussão
Global Votação Simbólica Maioria Simples, está em discussão e em votação vereadores
favoráveis permaneceram sentados aprovando em 1ºdiscussao o processo 002/2017
Solicito ao primeiro-secretário para fazer a leitura do processo 023/2017. Processo
023/2017 Processo de Lei 022/2017 Iniciativa Executivo Municipal Dispõe Sobre
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO –
PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 5.160,00 (CINCO MIL, CENTO E SESSENTA
REAIS) E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIA. Parecer Favoráveis das Comissões Técnicas
Competentes Discussão Global Votação Simbólica Maioria Simples 1º Discussão está em
votação os vereadores favoráveis permaneceram sentados aprovando em 1º Discussao o
Processo 023/2017.
Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 024/2017. Processo 024/2017
Projeto de Lei 023/2017 Iniciativa: Executivo Municipal Dispõe Sobre: AUTORIZA
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA
VIGENTE, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Parecer Favoráveis das Comissões Técnicas Competentes, Discussão
Global, Votação Simbólica, Maioria Simples 1º Discussão. Está em discussão o processo
024/2014 está em votação os vereadores favoráveis permaneceram sentados aprovando o
processo 024/2017 em 1º Discussao.
O Sr Presidente coloca em discussão o requerimento verbal de sua autoria para
prorrogação de prazo da Sessão por mais 60 mim, em votação, os vereadores favoráveis
permaneceram sentados aprovando o requerimento.
Solicito ao primeiro-secretário para fazer a leitura do Processo 025/2017. Processo
025/2017 Projeto de Lei 024/2017 Iniciativa: Ver. Guanair dos Santos Dispõe Sobre:
INSTITUI NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA A “SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO,
CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE A ALTOMUTILAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Parecer Favoráveis das Comissões Técnicas Competentes, Discussão Global, Votação
Simbólica, Maioria Simples 1ºdiscussao. Está em discussão e em votação, os vereadores
favoráveis permaneceram sentados aprovando em 1º discussão o processo 025/2017
Solicito ao primeiro-secretário para fazer a leitura do processo 026/2017. Processo
026/2017 Projeto de Lei 025/2017 Iniciativa: Leonel de Barros Castro Dispõe Sobre:
RECONHECE A UNIÃO DE CÂMARA, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO
PARANÁ - UVEPAR, COMO ENTIDADE REPRESENTATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PIRAQUARA E DA OUTAS PROVIDÊNCIAS. Parecer Favoráveis Das Comissões Técnicas
Competentes, Discussão Global, Votação Simbólica, Maioria Simples em 1º Discussão, em
discussão, está em votação, os vereadores favoráveis permaneceram sentados aprovando
em 1ºdiscussao o processo de lei 025/2017.

Solicito ao primeiro-secretário para fazer a leitura do processo 027/2017. Processo
027/2017 Projeto de Resolução 002/2017 Iniciativa: Presidente da Mesa Executiva Dispõe
Sobre: A SESSAO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA E DAS
OUTRAS PROVIDÊNCIAS Parecer Favorável das Comissões Técnicas competentes,
Discussão Global, Votação simbólica, Maioria Simples 1ºdicussao. Está em discussão e
em votação, os vereadores favoráveis permaneceram sentados aprovando o projeto de
resolução 002/2017 em 1º discussão.
Terminada a Ordem do dia, o Presidente iniciou as EXPLICAÇOES PESSOAIS Com a
palavra o vereador AMILTON LIMA parabeniza a todos os vereadores pelos projetos de lei
e ao prefeito. Fala que é um grande prazer estar nesta casa de leis. Diz estar muito feliz
com a união de todos. Termina desejando boa noite a todos.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO fala de um projeto muito importante que foi
elaborado pela deputada Cláudia Pereira, para homenagem as crianças portadoras de
Síndrome de Down, classifica como outro assunto importante a reunião com a Sanepar,
que irá ouvir e depois fazer suas propostas, pois o contrato da Sanepar e se suma
importância. Termina desejando boa noite a todos.
Com a palavra o vereador GUANAIR DENILSON GARCIA DOS SANTOS Salienta que irá
protocolar amanhã o projeto sobre a violência contra a mulher, pois acha necessário fazer
campanha. Termina agradecendo a presença de todos.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE retoma a fala sobre as ações do
enfermeiro prescrever medicações e solicitar exames de sangue, isso para conhecimento
da população. Agradece o Deputado Leo Machado pela luta contra a PEC 287 e termina se
posicionando contrário a PEC da Reforma da Previdência.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA fala sobre a reunião marcada
para amanhã com a SANEPAR e sobre a sua importância. Salienta que o contrato deverá
contemplar os bairros que não tem rede de esgoto.
Com a palavra o PASTOR VALDECI fala sobre a importância do contrato da SANEPAR
para o município, salientando que aguardará a reunião de amanhã para ouvir e discutir as
propostas.
Com a palavra o vereador Evandro da Rocha “Vandinho” da continuidade a fala sobre
iluminação pública e sobre a obrigação dos vereadores em fiscalizar como representante
da população. Fala sobre o contrato da Sanepar e sobre o patrolamento da Vila Militar.
Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO Sugere aos motoristas das ambulâncias a
criação se um Sindicato, para atender e lutar pelas demandas da categoria. Pede a
compreensão da população com relação as obras. Termina falando sobre a importância do
Contrato com a SANEPAR.
Com a palavra o vereador GHIOVANNY KOWALCZUK DO NASCIMENTO registra a
presença de seus amigos e da sua noiva Dr Maria Cristina. Convida a todos os vereadores
para em comitiva visitar a cidade de Jaguariaíva por ser um exemplo de cidade. Termina
falando sobre os recursos enviados pelo Deputado Nelson Justus em apoio ao produtor
rural.

Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA Deseja boa noite a todos e parabeniza ao
vereador MARCELINHO DA SAUDE pela iniciativa da moção contra a PEC 287 que se
aprovada vai prejudicar a todos. Agradecer a Secretaria de Infraestrutura pelas obras de
melhoria no Bairro Santa Mônica e agradecer o empenho de todos os vereadores. Termina
falando sobre a importância da reunião com a SANEPAR.
Terminada as Explicações Pessoais, o Sr Presidente informa que amanhã haverá a reunião
com SANEPAR e no dia cinco de abril a reunião com a empresa RUMO as 14:00h,
convocando a todos os Vereadores. Não havendo mais nada a tratar, o Sr Presidente
declara encerrada a presente sessão, antes convocando outra para a próxima terça-feira
em horário regimental. Nada mais a constar, eu_____________________________ lavrei
esta ata. (Luciane Barbosa Freitas)

