CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Ata da 09º Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da 1º Sessão Legislativa da
17º Legislatura, realizada hoje dia 25 de abril 2017 às dezenove horas de Brasília, com
a presença da mesa executiva sob a Presidência do vereador, Leonel de Barros Castro,
Vice-presidente vereador Valmir “Nanico”, 1º secretario Vereador Marcelinho da saúde,
e 2º Secretário, Vereador Jean Galvão e a presença dos demais vereadores: Amilton
Lima, Cícero 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 declara aberta a sessão. O. Presidente da
mesa executiva convidou o vereador GUANAIR DENILSON GARCIA DOS SANTOS
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
1º Secretario Vereador 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 Sr. Presidente passa ao GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador
CICERO SOARES DE OLIVEIRA Deseja boa noite a todos iniciou falando sobre a volta
da festa do carneiro que seria muito viável, e citou sobre obras dos bairros e termina
fazendo seus agradecimentos.
Com a palavra o vereador VALDECI DE ANDRADE Deseja boa noite a todos inicia
falando sobre os requerimentos e planos de trabalhos e fez seus agradecimentos e
termina discursando sobre obras e bairros.
Com a palavra vereador VALMIR NANICO deseja boa noite a todos inicia falando sobre
o grupo da Vila Macedo e projetos. Termina discursando sobre Esportes dos jovens, e
sobre o transportes.
Com a palavra vereador GHIOVANNY DO NASCIMENTO Deseja boa noite a todos
inicia falando sobre corrida de cavalos na raia em Piraquara e termina falando sobre o
contrato da Sanepar e outros projetos.
Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR Deseja boa noite a todos iniciou sobre o
assunto baleia-azul e alto mutilação e termina discursando sobre a secretaria da
educação e secretaria da saúde.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA Deseja boa noite a todos, inicia fazendo
agradecimento e manda seu abraço para o Sr. João serralheiro. Fala sobre os projetos
de leis e requerimentos, sobre serviços e obras de iluminação pública, e termina
discursando sobre o abandono de incapaz e proteção dos animais.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA VANDINHO Deseja boa noite a
todos inicia falando sobre a necessidade do município da cancha reta e sobre aceso
nas ruas do bairro devido a duplicação da Rodovia. Discursa sobre iluminação pública,
fala sobre o caso Sanepar e sua falta de comprometimento para com os vereadores,
não cumprindo os combinados.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO Deseja boa noite a todos inicia falando
sobre requerimentos e projetos, sobre o bairro Guarituba e termina discursando sobre a
lombada solicitada na Leopoldo Jacomel e sobre a Sanepar.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO Deseja boa noite a todos
inicia falando sobre assunto IMPEACHMENT e termina discursando sobre Sanepar e
suas porcentagens e agradecimentos.
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.
Sr. Presidente solicita ao primeiro-secretário para ler a Moção de aplausos que foi lida
discutida e aprovada pelo plenário.
Solicita ao primeiro-secretário para fazer 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: ARTIGO
POR ARTIGO 2ª DISCUSSÃO. Lido e discutido o projeto, o presidente coloca em
votação artigo por artigo, os vereadores favoráveis permanecem sentados aprovando
o processo 035/2017 em 2ª Discussão
Solicita ao primeiro-secretário para fazer 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 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: ARTIGO POR ARTIGO 2ª
DISCUSSÃO. Lido e discutido o projeto, o presidente coloca em votação artigo por
artigo, os vereadores favoráveis permanecem sentados aprovando o processo
036/2017 em 2ª Discussão
Solicita ao primeiro-secretário para fazer 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: ARTIGO POR ARTIGO 2ª
DISCUSSÃO. Lido e discutido o projeto, o presidente coloca em votação artigo por
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artigo, os vereadores favoráveis permanecem sentados aprovando o processo
038/2017 em 2ª Discussão
Solicita ao primeiro-secretário para fazer a leitura do processo 033/2017. PROCESSO
Nº 033/2017 PROJETO DE LEI Nº 030/2017 Iniciativa: Ver. Ghiovanny Lorusso. Dispõe
sobre: INTITUI A SEMANA DO MUTIRÃO DA CASTRAÇÃO EM ANIMAIS
DOMÉSTICOS. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES. 1ª
DISCUSSÃO. O projeto está em discussão e em votação, os vereadores favoráveis
permanecem sentados aprovando o processo 033/2017 em 1ª discussão.
Solicita ao primeiro-secretário para fazer a leitura do processo 039/2017. PROCESSO
Nº 039/2017 PROJETO DE LEI Nº 036/2017 Iniciativa: Ver. Ghiovanny Lorusso Dispõe
sobre: INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE AO BULLYING. Discussão:
GLOBALVOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES. 1ª DISCUSSÃO. O projeto está
em discussão e em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados
aprovando o processo 039/2017 em 1ª discussão.
Solicita ao primeiro-secretário para fazer a leitura do processo 040/2017. PROCESSO
Nº 040/2017 PROJETO DE LEI Nº 037/2017 Iniciativa: Ver. Ghiovanny Lorusso. Dispõe
sobre: O ATENDIMENTO PRIORITÁRIO PARA PORTADORES DE DIABETES NA
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA,
MAIORIA SIMPLES. 1ª DISCUSSÃO. O projeto está em discussão e em votação, os
vereadores favoráveis permanecem sentados aprovando o processo 040/2017 em 1ª
discussão.
Solicita ao primeiro-secretário para fazer a leitura do processo 040/2017. PROCESSO
Nº 045/2017 PROJETO DE LEI Nº 040/2017 Iniciativa: Ver. Amilton Lima. Dispõe sobre:
DENOMINA DE RUA “TEREZA MARIA DE JESUZ” A RUA SEM DENOMINAÇÃO
OFICIAL LOCALIZADA “NO JARDIM DOS ESTADOS”, CONFORME ESPECÍFICA.
Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO: SIMBÓLICA, MAIORIA SIMPLES. 1ª DISCUSSÃO O
projeto está em discussão e em votação, os vereadores favoráveis permanecem
sentados aprovando o processo 045/2017 em 1ª discussão.
Passamos para as EXPLICAÇES PESSOAIS Com a palavra o vereador CICERO
SOARES DE OLIVEIRA que inicia fazendo seus agradecimentos.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO inicia fazendo seus agradecimentos e
termina discursando sobre a Sanepar e a falta de respeito da mesma com a população.
Com a palavra o vereador GHIOVANNY LOURUSSO inicia agradecendo a presença de
seus amigos aqui presente e citou sobre o impeachment e termina discursando sua
indignação.
Com a palavra o vereador GUANAIR DENILSON GARCIA DOS SANTOS inicia falando
sobre o dever dos vereadores com a população e discursa sobre os salários dos
funcionários públicos e termina falando sobre os correios.
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Com a palavra o vereador AMILTON LIMA inicia fazendo os agradecimentos e o que
der fazer em prol da população fará com certeza e termina discursando sobre os
equipamentos recebidos para o município e parabenizando seus amigos.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA VANDINHO iniciou reiterando sua
fala sobre os direitos dessa casa e das pequenas empresas que geram empregos e
termina discursando sobre os respeitos dessa casa de lei e que todos estão convidados
para a próxima sessão.
Com a palavra o vereador JEAN GALVAO iniciou falando sobre os vereadores e sobre
os projetos de lei e denominação de ruas e termina discursando sobre os terrenos
baldios e agradecimentos aos seus amigos e irmão aqui presente nessa casa de leis.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAUDE inicia falando sobre a denúncia
ao ministério público e termina discursando sobre o advogado e abraços a todos seus
amigos.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO iniciou falando sobre o
projeto de lei de cargos e salários dos professores e as cobranças ao nosso prefeito e
termina discursando que até o mês de julho faremos aprovação dos salários dos
demais servidores e sobre o sindicato e projeto de lei de recursos de pavimentação da
nova Tirol.
Com a palavra o vereador WELITON FIGUIREDO iniciou falando sobre a raia corrida
de cavalo e que o local deve ter uma reforma pois e um lugar muito frequentado e
termina discursando sobre os atletas profissionais que devem sim ter apoio. Fala dobre
Impeachment e termina agradecendo a todos.
Terminada as explicações pessoais, o Senhor Presidente. Agradece a presença de
todos, e declara encerada a presente sessão, antes convocando outra para a próxima
terça-feira em horário regimental. Para constar eu _____________________________
lavrei a presente ata. (Luciane Barbosa Freitas)

