CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 8º SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1º
SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ºLEGISLATURA, realizada hoje dia 18 de abril
2017.as dezenove horas de Brasília, com a presença da mesa executiva sob a
Presidência do vereador, Leonel de Barros Castro, Vice-presidente vereador
Valmir “Nanico” com o 1º secretario 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, 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 JEAN GALVÃO para fazer
a leitura da passagem da bíblia que assim o fez. Em seguida informa que a ata
da sessão anterior esta publicada no Dario da Câmara e no site para
conhecimento dos vereadores. A ata está em votação. Os vereadores favoráveis
permanecem 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 vereador
CICERO SOARES DE OLIVEIRA Deseja boa noite a todos iniciou agradecendo
o secretário de obras pelos trabalhos executados nas ruas e patrolamento.
Termina parabenizando o vereador EUGENIO HULLER pelo aniversário.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO Deseja boa noite a todos iniciou
discursando na tribuna sobre a Sanepar e a assinatura do reservatório de água
em Piraquara. Termina discursando sobre a pavimentação com paralelepípedo
da nova Tirol e sobre excussão de obras.
Com a palavra o vereador WELINTON SANTOS FIGUEIREDO Deseja boa noite
a todos inicia falando sobre os requerimentos de obras e termina discursando
sobre o asfalto novo concluído.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA VANDINHO Deseja boa noite
a todos inicia falando sobre informações sobre a triunfo e citou sobre
requerimento de tráficos pesados e termina discursando sobre a LDO que está
em análise na comissões de finanças.
Com a palavra o vereador GHIOVANNY KOWALCZUK DO NASCIMNETO
Deseja boa noite a todos inicia falando sobre sua indignação com a Sanepar e
sobre as cobranças dos eleitores e parabenizando o secretario Girlei pelos
ensaibramentos nas ruas. Fala sobre saneamento básico. E termina discursando
sobre a UPA de Piraquara e a dificuldade do seu funcionamento.
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Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE Deseja boa noite a todos
inicia falando sobre a reforma da previdência e aposentadoria e tempo de
contribuições dos trabalhadores e parabeniza os profissionais da Educação pelo
plano cargos e salários, fala sobre a importância do plano para o quadro geral e
fez agradecimentos. Discursa sobre a vacinação contra a gripe.
Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO Deseja boa noite a todos inicia
falando sobre pedidos que os vereadores fizemos para que enviem mais
maquinários para nosso município e sobre encaibramento. Discursou também
sobre s SANEPAR. Reitera o pedido dos moradores para uma lombada na
Avenida João Leopoldo Jacomel, faz agradecimento a prefeitura e ressalta o
pedido de lombadas elevadas na frente de escolas.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO Deseja boa noite a
todos iniciou discursando sobre Sanepar e as nascentes de Piraquara, falando
também sobre a proposta que será apresentada a Sanepar e que a mesma deve
ser apresentada conhecendo o que a população pensa, pois é um descaso o
que a Sanepar está fazendo com a nossa cidade.
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 12 vereadores sendo a ausência justificada do Vereador Pastor
Valdeci.
Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 041/2017.
PROCESSO Nº 041/2017 PROJETO DE LEI Nº 038/2017 Iniciativa: Mesa
Executiva. Dispõe sobre: ALTERA A LEI Nº 1502/2015 CONFORME ESPECIFICA.
Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: ARTIGO POR ARTIGO, 2ª DISCUSSÃO. O
projeto foi lido, discutido, e em votação artigo por artigo, os vereadores
favoráveis permaneceram sentados, aprovando o projeto de Lei nº 038/2017
em 2ª discussão.
Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 035/2017.
PROCESSO Nº 035/2017 PROJETO DE LEI Nº 032/2017 Iniciativa: Ver. Jean
Galvão. Dispõe sobre: DENOMINA DE RUA “ABÍLIO COLVEIRO” A RUA SEM
DENOMINAÇÃO
OFICIAL,
CONHECIDA PELO
MESMO
NOME,
LOCALIZADA NO BAIRRO VILA NOVA NO GUARITUBA, CONFORME
ESPECIFICA. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA
SIMPLES 1ª DISCUSSÃO. está em discussão o processo, está em votação os
vereadores favoráveis permaneceram sentados aprovando o processo
035/2017 em 1º discussão.
Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 036/2017.
PROCESSO Nº 036/2017 PROJETO DE LEI Nº 033/2017 Iniciativa: Executivo
Municipal. Dispõe sobre: AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
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ESPECIAL NO ORÇAMENTO – PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE
R$ 394.200,00 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS
REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO:
SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 1ª DISCUSSÃO. Está em discussão o
processo, está em votação os vereadores favoráveis permaneceram sentados
aprovando o processo 036/2017 em 1ª discussão.
Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura do processo 038/2017.
PROCESSO Nº 038/2017 PROJETO DE LEI Nº 035/2017 Iniciativa: Executivo
Municipal. Dispõe sobre: AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL NO ORÇAMENTO – PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$
255.036,09 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, TRINTA E SEIS REAIS
E NOVE CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Discussão: GLOBAL
VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES 1ª DISCUSSÃO Está em
discussão o processo, está em votação os vereadores favoráveis permaneceram
sentados aprovando o processo 038/2017 em 1ª discussão.
Passamos agora para EXPLICAÇAOES PESSOAIS Com a palavra o vereador
CICERO SOARES DE OLIVEIRA retoma discursando sobre as máquinas e
cobranças ao prefeito de Piraquara e termina discursando sobre o descaso da
SANEPAR com o saneamento básico nos bairros.
Com a palavra o vereador EUGENIO HULLER inciou fazendo seus
agradecimentos ao secretário pelos trabalhos muito bem-feitos e terminou
discursando sobre as funerárias no município e sobre as críticas que fazem
sobre nosso prefeito.
Com a palavra o vereador WELINTON SANTOS FIGUEIREDO iniciou sobre
assunto Sanepar e que devemos resolver esse problema que vem acarretando
em nosso município e termina discursando sobre as críticas que andam
comentado sobre nosso mandato e sobre a união dos vereadores.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO retomando minha fala só quero
dizer que devemos buscar obras para o município. Discursa sobre os CEMEI’s
que o município precisa e benefícios para a população e sobre as críticas que
recebe sobre o seu mandato e citou Sanepar.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA VANINHO Inicia falando sobre
a aprovação do plano de cargo e carreiras dos educadores e logo vamos
providenciar os demais servidores e termina discursando que devemos honrar
com nossa palavra aos nossos eleitores e o caso Sanepar.
Com a palavra o vereador GHIOVANNY KOWALCZUK DO NASCIMENTO
inciou falando sobre as vacinas contra a gripe e agradecimentos a todos.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA iniciou agradeçendo ao
secretário de obras e dizer que a população está muito agradecidos.
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Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE iniciou falando sobre a
vacina contra a gripe e sobre os presos que tem o direito de receber as vacinas
e termina discursando sobre o caso Sanepar e a calamidade que está em alguns
bairros e saneamentos básicos e o contrato que devemos retomar com a mesma.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO inicia falando sobre o pedido de
informação e secretaria de urbanismo e que tivemos a resposta da mesma que
foi lido a todos. Discursa dizendo que nosso município e muito pobre e a
arrecadação e verbas e sobre documentação de terrenos e imposto e IPTU
iluminações públicas e segurança e LDO e emendas e sobre um abaixo assinado
para o não fechamento da travessia dos moradores na Rodovia João Leopoldo
Jacomel pela duplicação e sobre urbanismo.
Com a palavra vereador LEONEL DE BARROS CASTRO inicia falando sobre
LDO emendas e que devemos cobrar dos deputados, fala sobre a aprovação do
plano de cargos e salários dos professores. Discursa sobre a obra da nova Tirol
e convidamos os secretários para apresentar os projetos no geral e os maus
comentários sobre nos vereadores.
Não havendo nada mais a tratar o Senhor Presidente declara encerrada a
presente sessão, antes convocando a próxima para terça-feira no horário
regimental. Para constar, eu _____________________________ Lavrei a
presente ata. (Luciane Barbosa Freitas)

