CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 6º SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1º SESSÃO LEGISLATIVA
DA 17º LEGISLATURA realizada hoje dia 04 de abril 2017.as 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, José 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 declarou aberta a sessão. O
Presidente da Mesa Executiva convidou o vereador GUANAIR G. DOS SANTOS 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
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 vereador JOSE EUGENIO HULLER
Deseja boa noite a todos e inicia fazendo seus agradecimentos ao secretário e ao prefeito discursou
também sobre as emendas e projetos firmados com o prefeito e termina discursando sobre os seus
projetos.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA (VANDINHO) deseja boa noite a todos, inicia
falando sobre projetos esportivos na comunidade Santa Mônica, e sobre seu pedido de Concessão
do Título de Cidadão Honorário para o senhor Genário e solicitando o voto favorável dos colegas
para o mesmo.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO Deseja boa noite a todos, inicia falando
sobre a pavimentação e o projetos de antipo da rua Barão do Rio Branco e reivindicação sobre o
vale mais, pede uma análise para o prefeito.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA Deseja boa noite a todos quero iniciar agradecendo
sobre os projetos de leis e das mulheres do círculo de orações e termina discursando sobre os
projetos de leis importantíssimo e que devemos fazer de tudo para somar juntos.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA Deseja boa noite a todos quero iniciar
falando sobre as emendas do vereador Eugênio Huller e sobre as contratações de máquinas uma
exclusive para a área rural e a dificuldade na realização do ensaibramento nas ruas, termina
pedindo a resolução do problema.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE Deseja boa noite a todos inicia falando dos
meus agradecimentos e termina discursando e convidando todos os vereadores para a reunião do
dia mundial contra a depressão que será realizada nessa casa de leis no dia 07/04/2017 as 8 hs da
manhã.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO Deseja boa noite a todos iniciou falando sobre o vale
mais e citou também sobre o cancelamento em seu comércio. Termina discursando sobre os
comerciantes e sobre patrolamento.
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Com palavra o vereador JEAN GALVAO Deseja boa noite a todos, inicia falando sobre as
pontuações de requerimentos nossos solicitados e dizer também sobre os patrolamentos,
ensaibramentos e obras do mesmo. Termina discursando sobre pedido de iluminação pública e
manilhamento pedidos de caçambas e segurança pública e pontos de alagamento e redes de
esgoto.
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 Aplausos. MOÇÃO DE APLAUSOS
Iniciativa: Ver. Valdeci de Andrade. Dispõe sobre: Homenagem Ao Senhor José Luiz Xavier
Pedroza pelo trabalho que vem realizando junto à Comunidade Piraquarense. Discussão:
Única Votação: Única, Maioria Qualificada 2/3. Em seguida coloca a moção em discussão, e em
votação, os vereadores favoráveis permaneceram sentados aprovando em discussão única a
Moção de Aplausos.
Solicita ao 1º secretário que faça leitura do Processo 021/2017. PROCESSO Nº 021/2017
PROJETO DE LEI Nº 020/2017 Iniciativa: Ver. Valdeci de Andrade. Dispõe sobre: a apresentação
de artista de rua nos logradouros públicos do município de Piraquara. Discussão: Global
Votação: Simbólica, Maioria Simples. 1ª Discussão. Coloca o projeto em discussão, e em votação,
os vereadores favoráveis permaneceram sentados o projeto de lei nº 020/2017 foi aprovado em, 1ª
discussão.
Solicita ao 1ª secretário que faça leitura do processo 028/2017. PROCESSO Nº 028/2017
PROJETO DE LEI Nº 026/2017 Iniciativa: Ver. Vandinho. Dispõe sobre: Concede o Título De
Cidadão Honorário do Município de Piraquara ao Senhor “Genário Rissato Ribeiro”.
Discussão: Global Votação: Simbólica, Maioria Simples. 1ª Discussão. Coloca o projeto em
discussão, e em votação, os vereadores favoráveis permaneceram sentados aprovando o projeto
de lei nº 026/2017 em 1ª discussão.
Solicita ao 1ª secretário que faça leitura do processo 030/2017. PROCESSO Nº 030/2017
PROJETO DE LEI Nº 028/2017 Iniciativa: Ver. Amilton Lima. Dispõe sobre: Concede o Título
de “Cidadão Honorário do Município de Piraquara” ao Pastor Atenil Das Chagas Sozinho.
Discussão: Global Votação: Simbólica, Maioria Simples. 1ª Discussão. Coloca o projeto em
discussão, e em votação, os vereadores favoráveis permaneceram sentados, o projeto de lei nº
028/2017 foi aprovado em, 1ª discussão.
Solicita ao 1ª secretário que faça leitura do processo 031/2017. 5. PROCESSO Nº 031/2017
PROJETO DE LEI Nº 029/2017 Iniciativa: Ver. Guanair dos Santos. Dispõe sobre: Institui No
Município de Piraquara o “Dia Municipal de Mobilização dos Homens Pelo Fim Da Violência
Contra as Mulheres e dá outras providências. Discussão: Global Votação: Simbólica, Maioria
Simples. 1ª Discussão. Coloca o projeto em discussão, e em votação, os vereadores favoráveis
permaneceram sentados aprovando o projeto de lei nº 029/2017 em 1ª discussão.
PASSAMOS AS EXPLICAÇOES PESSOAIS. Com a palavra o vereador Evandro Da Rocha
VANDINHO Retomando minha fala quero fez seus agradecimentos e falou também sobre
gratificação e servidor público e termina discursando sobre sua ausência amanhã e que estará em
uma reunião com o deputado federal.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS DE CASTRO Início a minha fala aqui sobre
cargos de salários nas comissões competentes e proposta da educação um bem favorável amanhã
teremos a rumo aqui para discutirmos sobre o fechamento do cruzamento da linha férrea e termina
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discursando a reivindicação sobre a linha do trem e para a votação do vale mais e dizer também
que amanhã as 15:30 teremos as protetoras dos animais e vamos falar sobre o projeto ideal e viável.
Com a palavra GHIOVANNY KOWALCZUK DO NASCIMNETO inicia registrando os meus
agradecimentos ao vice-prefeito JOSIMAR FROES grande amigo e parabenizar os vereadores
Eugênio pelas emendas e Leonel pelo vale mais e quero dizer da indignação que estou de ver em
redes sociais críticas sobre nossos projetos Marcha para Jesus e termina discursando sobre o
empenho dos vereadores.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA Inicia falando que amanhã estará no Palácio Iguaçu
com a Deputada Mara Lima para a busca de mais uma ambulância para o município e aparelhos
de fisioterapia e termina discursando sobre as obras do PAC, pavimentação e sobre o vale mais.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA Início minha fala e quero deixar minha
indignação sobre os comissionados que estão nos criticando em redes sócias e que vamos apoiar
sim as professoras e que as emendas do vereador Eugênio estão de parabéns e termino
discursando sobreo ensaibramento e patrolamento nas ruas e que devemos muito ter o apoio do
nosso prefeito Marquinho.
Com a palavra o vereador GUANAIR DENILSON GARCIA DOS SANTOS Início minha fala sobre
nossas emendas e projetos de requerimentos e dizer que a secretaria demora muito pelas respostas
de nossos requerimentos e cito aqui sobre lixos sólidos e termina discursando que não estamos
aqui pra agradar e sim para trabalhar pelo melhor. Termina falkanso sobre o almoço da APAE.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO Início falando sobre os agradecimentos ao secretário
e que nós devemos sim a população e termina discursando sobre que não devemos criticar a
secretaria Maristela e dizer que fui muito criticado em redes sócias e emendas e duplicações da
Leopoldo Jacomel.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA Início minha fala com meus agradecimentos ao
Eduardo e Amarildo e dizer que os moradores da vila militar me ligaram agradecendo pelas obras
executadas.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE início falando que o vereador Nanico foi muito
feliz em sua fala e quero deixar aqui também que o problema com relação a saúde está nas
secretarias e termina discursando sobre o dia mundial da depressão e sinto também o pronto
atendimento e outras patologias ligadas a saúde mental e que devem sim defender os recursos
financeiros e devemos prevenir doenças.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO início falando primeiramente o vale mais e um benefício
bom e que não deve ser retirado do funcionário que se ausente por mais de quinze dias de suas
tarefas e sim só os dias proporcionais de falta, sou a favor de um salário melhor para os professores
e termina discursando sobre projetos de leis e secretaria de urbanismos e obras do Guarituba.
Não havendo mais nada a tratar o Presidente declara encerrada a presente sessão, antes marcando
a próxima para a próxima terça-feira em horário regimental. Nada mais a constar, eu
___________________________________ lavrei esta ata. (Luciane Barbosa Freitas)

