CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1º SESSAO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje, dia 01 de agosto de 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”, 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, José Eugênio Huller, e Weliton Santos Figueiredo. Verifica a
existência de quórum regimental com a presença de treze vereadores membros da casa,
o Sr. Presidente invoca as bênçãos de Deus, e declara aberta a sessão. O Senhor
Presidente agradece a presença dos gerentes da COPEL: Leandro Batista Souza,
Antônio Mozar e Leonel Rezende. O Presidente da mesa executiva convidou o vereador
JEREMIAS PEREIRA para fazer a leitura da passagem da bíblia que assim o fez.
PEQUENO EXPEDIENTE O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para que faça a
leitura das publicações, ofícios, requerimentos, pedidos de informação e
correspondência recebidos pela mesa das quais terão encaminhamento regimental, que
assim o fez. Na sequência, foram lidos os votos de pesar pelos falecimentos da Senhora
Alvina Caetano, Senhora Ernestina Baron de Barros – Dona Dinda e do Senhor
Franscisco Machado.
PASSAMOS AO GRANDE EXPEDIENTE no qual o Sr. Presidente convida o Senhor
LEANDRO BATISTA DE SOUZA, gerente do Departamento de Manutenção da COPEL,
para fazer o uso da palavra. Leandro Batista fala sobre o fornecimento de energia nos
últimos 3 meses, que teve situações climáticas reversas na cidade e em toda região leste.
O gerente explica como funciona o fornecimento de energia elétrica na região, fala sobre
investimentos da COPEL e a participação da mesma nas obras na João Leopoldo
Jacomel. Foi comentado também sobre desligamentos programados, atos de
vandalismo, situações climáticas e demais casos que interrompem o fornecimento de
energia. Após o final dos esclarecimentos, o Sr. Presidente retoma a palavra, explica o
porquê do convite e deixa aberto aos vereadores que queiram comentar. Após
comentários, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário que faça a chamada dos
vereadores, que assim o fez. O Sr. Presidente passa a palavra aos vereadores para
explicações pessoais.
Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR deseja boa noite a todos e inicia seu
discurso questionando o que se espera de um representante do povo e relatando sobre
a indelicadeza e insensibilidade por parte do prefeito com alguns vereadores. Encerra
seu discurso exigindo respeito e atitude do prefeito.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA deseja boa noite a todos e inicia sua fala
relatando que mesmo no recesso, juntamente com os outros vereadores, continuou
trabalhando pela cidade. O vereador enaltece obras realizadas pelo prefeito e se diz
contente com sua gestão. O vereador destaca pedidos de asfalto nas ruas por parte da
população e diz que sua gestão será de muito asfalto nas ruas da cidade.
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Com a palavra o vereador JOSÉ EUGÊNIO HULLER deseja boa noite a todos e fala
sobre asfalto nas ruas, conclusões de obras e investimento do executivo nesta área.
Ressalta que a saúde da cidade está melhor do que em muitas outras cidades e diz que
o prefeito sabe colocar em ordem temas sobre este assunto.

Com a palavra o vereador CÍCERO DE OLIVEIRA deseja boa noite a todos e diz que a
saúde na cidade deve ser bem cuidada e que não existe convênio nos hospitais.
Concorda com o vereador Guanair no que diz respeito aos cuidados com a saúde. Diz
que devem ser patroladas as ruas pois nem toda a cidade ganhará asfalto. O vereador
reclama da iluminação na cidade e diz que precisa cobrar do prefeito, mesmo sendo da
base aliada. Encerra dizendo que as secretarias, em especial a de obras, têm atendido
aos seus pedidos.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAÚDE deseja boa noite a todos e inicia
seu discurso sobre as cobranças da população. Fala sobre o grande número de
cachorros de rua na cidade que têm mordido as pessoas podendo causar sérios danos
à saúde. Acredita que devem ser intensificados os programas sobre isso em especial
sobre a castração desses cães. Com relação a saúde do município, o vereador diz que
deve ser discutido com o executivo assuntos sobre este tema e sempre cobrar deste
poder estas questões. Encerra sua fala versando sobre asfalto nas ruas e os benefícios
que isso traz para as regiões.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA deseja boa noite a todos e inicia sua
fala lembrando do semestre passado e desejando que neste novo semestre não se
repitam alguns erros do primeiro semestre. O vereador fala sobre seu encontro com o
deputado Dutti e futuros investimentos para a cidade, encerrando assim seu discurso.
Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO deseja boa noite a todos e inicia sua fala
sobre a SANEPAR no município, versando sobre os terrenos da empresa. Também
sugere alteração em decretos antigos sobre terrenos que impedem o crescimento da
cidade. O vereador fala sobre os pontos de ônibus que são feitos sem lugares para sentar
e também exige uma creche no Guarituba.
Com a palavra o vereador WELINTON FIGUEIREDO deseja boa noite a todos e inicia
sua fala comentando sobre o patrolamento feito em algumas ruas da cidade. O vereador
fala da cobrança da população sobre iluminação pública, que está complicada na cidade.
Fala também sobre a UPA e as reclamações da população, embora os poucos
funcionários de lá se esforcem bastante. Encerra destacando que a saúde da cidade
precisa ser mais bem cuidada.
O Sr. Presidente convida o vereador VALMIR NANICO para assumir a mesa para que
possa fazer o uso da palavra.
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Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO deseja boa noite a todos e
inicia seu discurso falando sobre o falecimento do Senhor Francisco Machado, deixando
seu voto de pesar. O vereador fala sobre a licitação da pavimentação da Nova Tirol e o
início da obra em dois meses no máximo. Fala também sobre o início dos trabalhos de
iluminação pública em quinze dias e também sobre as reformas na Câmara Municipal.
Encerra sua fala sobre a rua Antônio Soares de Oliveira onde existe um impasse devido
a uma valeta lá localizada.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO deseja boa noite a todos e inicia seu
discurso a respeito de críticas de alguns vereadores ao poder executivo municipal. O
vereador destaca que existe ineficiência no município em temas como iluminação pública,
lombada, esgoto e que a população cobra isso dos vereadores. Também reclama na
demora das licitações e diz que tem sido parceiro do prefeito e que juntos farão um bom
mandato. Encerra sua fala dizendo que deve existir respeito e cobrança.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA deseja boa noite a todos e inicia sua
fala agradecendo o empenho do tenente-coronel Erondi nos patrulhamentos nos bairros
da cidade. O vereador segue falando sobre o plano municipal de saneamento e sobre a
deficiente iluminação pública na cidade. Prossegue seu discurso versando sobre os
alagamentos nas proximidades do hospital São Roque e diz também que o prefeito deve
rever seus conceitos na forma como trata os vereadores. Encerra sua fala sobre as
emendas vetadas na LDO com equívocos na fundamentação.
Não havendo mais nada para tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a presente
sessão marcando a próxima para às 19h da próxima terça-feira e deseja boa noite a
todos. Para constar, eu__________________________________, lavrei esta ata.
(Marlon do Valle)

