CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 5º SESSAO ORDINÁRIA DO 1ºPERIODO ORDINÁRIO DA 1ºSESSAO LEGISLATIVA DA
17ºLEGISLATURA realizada hoje dia 28 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” com o 1ºsecretario 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 Eugenio 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 declarou aberta a sessão. O
Presidente da Mesa Executiva convidou o vereador VALMIR NANICO para fazer a leitura da
passagem da bíblia que assim o fez. O S.r. Presidente informa que a Ata da Sessão anterior está
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.
No PEQUENO EXPEDIENTE: O senhor Presidente, Leonel de Barros Castro solicita ao vereador
1ºsecretario 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. Entre as publicações consta dois votos de pesares pelo falecimento do
Sr VEROLIN BELÃO LINTIO que ocorreu no dia 23/03/2017 fato esse que veio entristecer a todos
de seu convívio externando nossos sentimentos a família enlutada.
O presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE Com a palavra o vereador VALMIR NANICO
Deseja boa noite a todos os presentes e discursa na tribuna sobre a produtividade das reuniões
quinzenais. Registra a presença da Srª Ester representante dos protetores de animais. Sugere a
criação de uma comissão unindo as protetoras e vereadores, juntamente com o Poder executivo,
para a criação de um projeto que venha a atender essa demanda.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA VANDINHO. Deseja Boa noite a todos os
presentes. Inicia falando que todos estão cobrando realmente do prefeito uma ação de proteção
aos animais e se coloca à disposição. Agradece a prefeitura pelos trabalhos executados, e ao
atendimento do pedido sobre a iluminações pública. Informa que no dia cinco de abril estará
viajando para Brasília, onde sua pauta principal será o Parque Linear, pretende também falar com
o ministro da Saúde Ricardo Barros sobre o UPA 24H.
Com a palavra o vereador GUANAIR DENILSON GARCIA DOS SANTOS. Deseja Boa noite a os
presentes. Fala sobre a reunião com o Prefeito para discutir a proteção animal. Sugere ao
presidente a convocação de uma Audiência Pública com os representantes da proteção animal para
conhecer seus pareceres e explicações sobre o tema. Aborda o tema do projeto sobre a
Automutilação e a Violência conta a Mulher no Município. Fala sobre o aumento que ocorrerá no
número de detentos no presídio do município. Termina tratando do assunto da SANEPAR.
Com a palavra o vereador. LEONEL DE BARROS CASTRO Deseja Boa noite a todos os presentes.
Diz que vai criar um projeto viável para que realmente seja executado e se coloca à disposição de
todas as protetoras. Discursa também sobre a fala desagradável da professora Luciane Leal que
ressaltaria em processo por danos morais dos vereadores contra ela. Terminou discursando que
Ester e suas colegas são bem-vindas nessa casa de leis.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA. Deseja Boa noite a todos presente. Fala sobre a
Proteção Animal e parabeniza o trabalho realizado pelas protetoras.
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Com a palavra o vereador GHIOVANNY KOWALCZUK DO NASCIMENTO Deseja Boa noite a
todos presentes deixa registrado a presença das representantes dos animais e diz que a população
não acompanha seu trabalho pela internet e por isso acham que nunca se é feito nada, termina
falando sobre o trabalho dos vereadores em respeito à proteção animal.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE Deseja Boa noite a todos presentes. Inicia
saldando a todos os protetores dos animais pelo brilhante trabalho. Discursa sobre o trabalho
realizado em prol da população nesses três primeiros meses de mandato. Enfatiza sobre os projetos
que tramitam pela casa sobre a proteção animal.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA Deseja Boa noite a todos os presentes.
Enfatiza a respeito do projeto para proteção animal e que já existem conversas com o Prefeito.
Coloca seu gabinete a disposição e faz um agradecimento ao secretário de infraestrutura. Termina
discursando sobre os projetos de sua autoria.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO Deseja Boa noite a todos os presentes. Agradece a
ESTER e suas colegas presente e fala sobre o trabalho que elas vêm realizando com relação a
proteção dos animais. Sugere a criação de leis para instalação de câmeras elevadas não só para
proteção dos animais abandonados nas ruas e sim também a favor da população. Fala sobre o
projeto da semana de conscientização da segurança pública e, por fim, se coloca à disposição de
todos.
Com a palavra o vereador WELINTON SANTOS FIGUEIREDO Deseja Boa noite a todos presentes
e as protetoras dos animais. Pede a colaboração dos vereadores com relação a rua Barão do Rio
Branco. Termina discursando sobre a veterinária que não pode castrar animais, e que isso deve ser
reveristo.
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.
Solicita ao 1º secretário que faça leitura da Moção De Repúdio. MOÇÃO DE REPÚDIO. Iniciativa:
Ver. Marcelinho da Saúde. Dispõe sobre: Repudia a Proposta do Governo Federal encaminhada
ao Congresso Nacional, através a Emenda à Constituição – PEC 287/2016, que trata da
Reforma da Previdência Social. Discussão: única Votação: Simbólica, Maioria Qualificada 2/3.
Coloca a moção em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis permaneceram sentados
aprovando a moção em discussão única.
Solicita ao 1ª secretário que faça leitura do Processo 022/2017. PROCESSO Nº 022/2017
PROJETO DE LEI Nº 021/2017 Iniciativa: Executivo Municipal. Dispõe sobre: Altera e acrescenta
dispositivos à Lei Municipal Nº 1151/2011, que dispõe sobre A Política Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa e dá outras providências. Parecer favorável das Comissões Técnicas
competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO. Solicita ao
1º secretário que faça a leitura do processo artigo por artigo. Lido e discutido todos os artigos do
projeto. O projeto global está em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados
aprovando o projeto de Lei nº021/2017 em 2º Discussão.
Solicita ao 1ª secretário que faça leitura do Processo 023/2017. PROCESSO Nº 023/2017
PROJETO DE LEI Nº 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 outras providências. Parecer favorável das Comissões
Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO.
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Solicita ao 1º secretario que faça a leitura do projeto, discutindo e votando artigo por artigo. O projeto
está em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados aprovando
o projeto de lei nº 022/2017 em 2ª discussão.
Solicita ao 1ª secretário que faça leitura do Processo 024/2017. PROCESSO Nº 024/2017
PROJETO DE LEI Nº 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 favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO
POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO. Solicita ao 1º secretario que faça a leitura do projeto, discutindo e
votando artigo por artigo. O projeto está em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis
permanecem sentados aprovando o projeto de lei nº 023/2017 em 2ª discussão.
Solicita ao 1ª secretário que faça leitura do Processo 025/2017. PROCESSO Nº 025/2017
PROJETO DE LEI Nº 024/2017 Iniciativa: Ver. Guanair Denilson Garcia dos Santos Dispõe sobre:
INSTITUI NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA A “SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO,
CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO
POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO. Solicita ao 1º secretario que faça a leitura do projeto, discutindo e
votando artigo por artigo. O projeto está em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis
permanecem sentados aprovando o projeto de lei nº 024/2017 em 2ª discussão.
Solicita ao 1ª secretário que faça leitura do Processo 026/2017. PROCESSO Nº 026/2017
PROJETO DE LEI Nº 025/2017 Iniciativa: Ver. Leonel de Barros Castro Dispõe sobre: RECONHECE
A UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ – UVEPAR,
COMO ENTIDADE REPRESENTATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão:
GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO. Solicita ao 1º secretario que faça a
leitura do projeto, discutindo e votando artigo por artigo. O projeto está em discussão, está em
votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados aprovando o projeto de lei nº 025/2017
em 2ª discussão.
Solicita ao 1ª secretário que faça leitura do Processo 027/2017. PROCESSO Nº 027/2017

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2017 Iniciativa: Presidente da Mesa Executiva. Dispõe sobre:
A CESSÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL
VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO. Solicita ao 1º secretario que faça a leitura
do projeto, discutindo e votando artigo por artigo. O projeto está em discussão, está em votação, os
vereadores favoráveis permanecem sentados aprovando o projeto de resolução 002/2017 em 2ª
discussão.
Solicita ao 1ª secretário que faça leitura do Processo 009/2017. PROCESSO Nº 009/2017
PROJETO DE LEI Nº 009/2017 Iniciativa: Ver. Ghiovanny Lorusso. Dispõe sobre: A PROIBIÇÃO
DA ATIVIDADE DENOMINADA DE FLANELINHA, NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação;
Parecer contrário da Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. Discussão: GLOBAL
VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES. 1ª DISCUSSÃO. O presidente informa que foi
protocolado requerimento de autoria do Vereador Cícero Soares, solicitando vistas do projeto pelo
prazo de 15(quinze) dias, o presidente solicita a leitura do requerimento colocando-o em discussão
e votação. Os vereadores favoráveis permaneceram sentados aprovando o requerimento.
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Passamos agora para EXPLICAÇAOES PESSOAIS Com a palavra o vereador VALMIR NANICO
venho nessa tribuna falar sobre nossa reunião que foi de suma importância sobre o assunto do
abandono dos animais e da saúde pública conversamos com a secretaria da saúde que nos
informou que 11 de nossos médicos pediram demissão então precisamos muito de novos médicos
para que a população tenha atendimentos dignos solicitado mais uma agente de saúde e acho
também muito necessário outra unidade de saúde mas sabemos que nossa arrecadação para nosso
município e muito pouco cobramos também do secretário Girlei os maquinários serão mandados e
encaminhados para vila militar estamos sempre cobrando do poder executivo uma ótima noite a
todos.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA VANDINHO quero falar sobre a reunião com o
prefeito que foi de muito aproveitamento foi citado sobre saúde infraestrutura sobre os cuidados de
abandono contra os animais quero dizer também que temos algumas ruas que precisam de atenção
melhor e que meu pedido foi atendido com relação a iluminação pública obrigado a todos.
Com a palavra o vereador GUANAIR DENILSON GARCIA DOS SANTOS quero agradecer a
presença do pastor Émerson aqui nesta casa “o boca” e o seu benedito ex assessor do vereador
Mamede e dizer também que estamos trabalhando fazendo nossos requerimentos e sobre o projeto
de combate as drogas de suma importância e sobre os presos que virão para nossa cidade que
devemos muito rever essa situação também uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO Nossa conversa sobre a pavimentação
da rua Barão do Rio Branco, e que amanhã estaremos lá para reivindicar essa pavimentação e
sobre os animais faremos o melhor possível para fazer um projeto de lei viável sobre a Sanepar
devemos muito estar todos unidos e fazer nossa proposta a eles boa noite a todos obrigado.
Com a palavra o vereador PASTOR VALDECIR eu quero começar falando que esses debates que
não levam a lugar nenhum tem que ser evitados e quero dizer que na gestão passada fiz mais de
500 requerimentos foram atendidos sim alguns nem todos mas estamos fazendo o melhor possível
pela população quero dizer que nos vereadores devemos ser a soma de tudo e estar sim unidos
para uma Piraquara melhor e que devemos montar uma comissão sobre o assunto Sanepar e
discutirmos juntos nossos propostas e meu muito obrigado a todos.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA quero dizer que minha parte eu fiz com relação os
animais que fiz adoção de 7 cachorros e que cada um deve fazer sua parte e quero falar da
importância da deputada MARA LIMA que se empenha muito, está sempre em prol da população
para constar aqui quero dizer que ela está enviando a 3º ambulância para o município e falou
também sobre as verbas encaminhas ao município estamos aqui para somarmos juntos obrigados
a todos.
Com a palavra o vereador GHIOVANNY KOWALCZUK DO NASCIMNETO quero deixar registrado
a presença de meus amigos aqui nesta casa de leis e falando também sobre os flanelinhas da
cidade e que devemos pedir ajuda sim para nosso município sim e devemos buscar apoio do
governo. Uma ótima noite a todos.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE falou sobre reformas trabalhista e
previdenciária e sobre o projeto de cuidados aos animais que o serviço publico pode vir a diminuir
por uma possibilidade de serviços terceirizados a população deveria ficar mais antenadas com as
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informações do município e com relação a UPA 24 Hs precisamos de recurso. Quero agradecer a
presença de todos aqui boa noite.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA fiz o pedido de vista por que achei
necessário e que é favorável sim e quero dizer que o vereador AMILTON LIMA foi feliz em sua fala
e que a emenda de sua irmã MARA LIMA foi muito boa citado também outras emendas e
precisamos estar unidos nessa casa de leis precisamos de sabedoria e nada de alfinetadas e
conflitos. Obrigado pela presença de todos aqui e de minha ESPOSA aqui presente também e uma
ótima noite a todos.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO foi falado sobre os requerimentos e sobre o Jardim dos
Estados que teve sua manutenção quero aqui dizer que fiz um agendamento com Pinhais para
saber como funciona a segurança da mesma com relações as câmeras estaladas no município e
sobre a duplicação de Leopoldo Jacomel que se fechada aonde querem fechar vai prejudicar muitos
comerciantes no geral e pedidos de lombadas para Leopoldo Jacomel para que os pedestre tenham
mais segurança na sua travessia pela mesma quero deixar meus pêsames ao falecimento de dona
Creusa e dona MARIA a MARINHAZINHA como conhecíamos . Uma ótima a noite a todos.
Não havendo mais nada a tratar o Presidente declara encerrada a presente sessão, antes
convocando outra para a próxima terça-feira no horário regimental. Para constar, Eu
________________________________ lavrei essa ata. (Luciane Barbosa Freitas)

