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ATA DA 7º SESSAO ORDINARIA DO 1º PERIODO ORDINARIO DA 1ºSESSAO LEGISLATIVA
DA 17º LEGISLATURA realizada hoje dia 11 de abril 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 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 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 JEREMIAS PEREIRA para fazer a leitura da
passagem da bíblia que assim o fez. O Sr 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 Secretário 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 para o GRANDE EXPEDIENTE Com a palavra o vereador AMILTON LIMA
Deseja boa noite a todos iniciou discursando sobre os professores da educação, discursa sobre a
duplicação da rodovia e diz que o prefeito está por dentro da situação, e quando tiver que cobrar,
cobrará. Falou também sobre a COHAPAR.
Com a palavra o vereador VALDECIR Deseja boa noite a todos, iniciou discursando sobre os
requerimentos, as pavimentações e sobre a Sanepar. Fez agradecimentos sobre as emendas
recebidas em seus projetos aos quais vieram a somar. Termina discursando sobre a reunião com o
Prefeito Marquinhos sobre as ruas a serem pavimentadas, agradecendo sobre a conversa de horas
específicas para carga e descarga em nosso município.
Com a palavra vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA Deseja boa noite a todos inicia
discursando sobre o emsaibramento e pavimentação de vias, sobre as cobranças ao prefeito, sobre
os servidores municipais e sobre a Sanepar. Discursa a respeito do esgoto e pavimentação nos
bairros da cidade. Fala que votará com os servidores com certeza.

Com a palavra o vereador JEREMIASPEREIRA Deseja boa noite a todos iniciou falando sobre sua
conversa com o prefeito, sobre a pavimentação com antipo nas ruas citadas. Falou também sobre
verbas recebidas e concluiu fazendo agradecimento a todos.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA VANDINHO Deseja boa noite a todos iniciou
discursando sobre a injustiça e falou sobre aposentaria de sua mãe e no geral citou também sobre
a gratificação dos servidores. Falou sobre polos de cursos para os servidores estudarem para o
crescimento profissional dos mesmos. Termina discursando sobre conversa com deputado referente
à educação a distância e parabeniza os vereadores.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE Deseja boa noite a todos iniciou
parabenizando a todos os servidores e o vereador EVANDRO DA ROCHA VANDINHO e sobre
planos e carreira e salários e termina discursando sobre os votos a favor dos trabalhadores para a
melhoria dos mesmos.
Com a palavra o vereador GHIOVANNY KOWALCZUK DO NASCIMNETO iniciou falando sobre a
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presença de seus amigos nesta casa de leis citou sobre vereadores serem a base dos prefeito e
parabeniza o prefeito. Termina discursando sobre os educadores e servidores e que seu voto será
a favor dos servidores.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO Deseja boa noite a todos inicia fazendo seus
agradecimentos em especial a sua ex professora presente no plenário discursa sobre o plano de
carreira para os educadores e servidores da educação, fala sobre o impacto financeiro e termina
discursando sobre salário baixos e comissões e a união dos vereadores nessa cada de leis para
aprovação dos projetos dos municípios.
Com a palavra o vereador WELITON SANTOS FIGUIREDO Deseja boa noite a todos inicia falando
sobre o projeto de aumento de salários dos educadores e servidores e termina discursando sobre
sua fala com o prefeito Marquinhos. Fala também sobre o projeto de regularização de terrenos e
pagamento de imposto dos mesmos.
Com apalavra o vereador JEAN GALVAO Deseja boa noite a todos inicia falando sobre a
importância do projeto de lei da área da educação e que será a favor dos 10% de aumento de
salários dos educadores e servidores. Termina parabenizando aos responsáveis por esse projeto.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO Deseja boa noite a todos iniciou falando
sobre a mensagem dos pareceres favoráveis e a aprovação do projeto de lei de aumento de salário
aos educadores e servidores e termina discursando sobre APAE, parabenizado os funcionários da
mesma.
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 primeiro-secretário que faça a leitura do processo 032/2017 . PROCESSO
Nº 032/2017 PROJETO DE VETO TOTAL Iniciativa: Executivo Municipal. Dispõe sobre:
COMUNICAÇÃO DE VETO TOTAL DO PROJETO DE LEI Nº 010/2017. Discussão: GLOBAL
VOTAÇÃO: SECRETA, MAIORIA ABSOLUTA. DISCUSSÃO ÚNICA o presidente convoca três
vereadores para fazer a conferencia da urna, cédula e sala de votação, comissão essa formada
pelos vereadores Evandro da Rocha, Ghiovanny Lourruso, e Pastor Valdecir. Constatada a
conformidade dos itens pela comissão, se inicia o processo de votação obedecendo a ordem de
chamada dos vereadores. Concluída a votação o presidente designa uma comissão formadas pelos
vereadores Jean Galvão, Marcelinho da Saúde, e Valmir Nanico, a fim de proceder o processo de
contagem dos votos. Terminada a apuração, o plenário decidiu por manter o Veto do Executivo
Municipal.
O presidente solicita ao primeiro-secretário que faça a 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: ARTIGO POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO O projeto
contém emendas, as quais foram lidas, discutidas e aprovadas. Em votação artigo por artigo, o
projeto de lei nº 020/2017foi aprovado pelo plenário.
O presidente solicita ao primeiro-secretário que faça a 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: ARTIGO POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO.
Em votação artigo por artigo, o projeto de lei nº 026/2017foi aprovado pelo plenário.
O presidente solicita ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 030/2017 . PROCESSO
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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: ARTIGO POR ARTIGO. 2ª
DISCUSSÃO Em votação artigo por artigo, o projeto de lei nº 028/2017foi aprovado pelo plenário.
O presidente solicita ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 031/2017 . 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: ARTIGO POR ARTIGO. 2ª DISCUSSÃO O projeto contém
emendas, as quais foram lidas, discutidas e aprovadas. Em votação artigo por artigo, o projeto de
lei nº 020/2017foi aprovado pelo plenário. O projeto contém emendas, as quais foram lidas,
discutidas e aprovadas. Em votação artigo por artigo, o projeto de lei nº 029/2017foi aprovado pelo
plenário.
Passamos agora para EXPLICAÇAOES PESSOAIS Com a palavra o vereador Amílton LIMA
iniciou sua fala sobre o kit de fisioterapia e verbas e as reuniões que tiveram com o prefeito, o
mesmo relata uma reunião importante com ratinho JUNIOR e sobre as obras das ruas que serão
executadas em breve e terminou explanando a transparência do prefeito e estamos aqui para somar
juntos.
Com a palavra o vereador Pastor VALDECIR inicia falando sobre o projeto de educação e vários
projetos importantes, parabeniza o prefeito Marquinhos e o vereador CICERO SOARES DE
OLIVEIRA e diz que estará sempre cobrando mais pavimentação para nossos bairros. Termina
agradecendo a todos.
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA iniciou agradecendo Thiago e Valter
representando os guardas da prefeitura, discursou sobre suas cobranças ao prefeito e a SANEPAR,
salienta que deverá corrigir muitas coisas com relação a pavimentação e esgoto das ruas na
assinatura do contrato da SANEPAR. Termina agradecendo a todos.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA iniciou falando sobre a APAE, agradecendo pelo
trabalho prestado a comunidade, e se dispõe a captar recursos para a mesma. Termina
agradecendo a presença de todos.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA VANDINHO Iniciou parabenizando aos
profissionais da educação, salientando a importância do projeto. Discursa sobre sua ida a Brasília
para conversas a respeito do Parque Linear e a criação de empregos no município. Termina
agradecendo a sua esposa, amigos e parabenizando o Prefeito.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE Iniciou agradecimentos a todos os servidores
da educação e gestão municipal. Discursou sobre as pavimentações, sobre o Parque das Águas e
a Duplicação da Rodovia João Leopoldo Jacomel. Termina falando em transformar a Piraquara em
uma cidade diferente mesmo com poucos recursos.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO inicia relatando também sobre as nascentes de
Piraquara e sobre o contrato com a Sanepar sobre as verbas para concluir as redes de esgoto
sendo este, um dos deveres que a Sanepar tem com o município de Piraquara.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO iniciou falando sobre verbas e poucos recursos que o
município tem e sobre os IPTU para as famílias começarem a pagar termina discursando sobre a
falta de médicos no município e a falta de CEP no município e dominação de ruas.
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Terminada as Explicações Pessoais, o Senhor Presidente Leonel de Barros Castro, e não havendo
mais nada a tratar declara encerrada a presente sessão agradecendo a presença de cada um dos
presentes marcando a próxima para terça-feira no horário regimental. Nada mais há constar, Eu
____________________________________________ lavrei a presente ATA.(Luciane Barbosa
Freitas).

