CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1º SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17º LEGISLATURA, realizada hoje, dia 21 de novembro 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, 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, José Eugênio Huller, Jeremias
Pereira, Weliton Figueiredo. Verificada a existência de quórum regimental o Sr.
Presidente invoca as bênçãos de Deus, e declara aberta a sessão. A Ata da sessão
anterior está publicada no Diário da Câmara e no site para conhecimento dos vereadores,
a qual foi aprovada.
PEQUENO EXPEDIENTE: O Sr. Presidente deseja boa noite a todos e convida o
vereador Guanair dos Santos para fazer a leitura de uma passagem da bíblia, que assim
o fez. O Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para que faça a leitura das publicações,
ofícios, requerimentos, pedidos de informação e correspondência recebidos pela mesa
dos quais terão encaminhamento regimental, que assim o fez.
GRANDE EXPEDIENTE: O Sr. Presidente passa a palavra aos vereadores: Com a
palavra o vereador JEAN GALVÃO deseja boa noite a todos e fala sobre seu projeto
sobre pavimentação comunitária. Comenta sobre drenagem feitas em determinadas ruas.
Com a palavra o vereador LEONEL DE BARROS CASTRO deseja boa noite a todos e
comenta sobre sua ida ao 17º Batalhão onde recebeu homenagem e discutiu sobre o
monitoramento do município por câmeras. Fala sobre o trabalho do Detran que vem
sendo bem feito na cidade. Encerra falando sobre a audiência pública do saneamento
básico anunciando a próxima para o dia 04/12.
Com a palavra o vereador MARCELINHO DA SAÚDE deseja boa noite a todos e
agradece pelas obras no Guarituba. Fala sobre o novembro azul e a palestra que
participou sobre saúde do homem.
Neste momento o Sr. Presidente anuncia a chegada à Câmara do Sr. Prefeito Marcus
TesseroLli e do Deputado Estadual Hussein Bakri e os convida para compor a mesa e
fazer o uso da palavra.
Com a palavra o PREFEITO MARCUS TESSEROLLI deseja boa noite a todos e
comenta sobre reuniões em bairros junto dos vereadores. Convida os vereadores para
uma reunião com o governador, no início de dezembro, para a apresentação do projeto
do parque no Guarituba ao lado do Rio Piraquara. Agradece aos vereadores pela
parceria e pela boa relação com o executivo.
Com a palavra o DEPUTADO ESTADUAL HUSSEIN BAKRI deseja boa noite a todos e
reitera o convite do encontro com o governador para agradecer e apresentar projetos
para a cidade de Piraquara. Elogia os vereadores e o respeito que os mesmos têm com
o executivo.
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Com a palavra o vereador AMILTON LIMA deseja boa noite a todos e destaca a
importância da parceria no município com deputados. Fala sobre seu projeto sobre o dia
do trabalhador da construção civil.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA deseja boa noite a todos e comenta
sobre a audiência pública do saneamento básico e reforça o pedido de desassoreamento
no São Roque. Encerra sua fala comentando sobre a iluminação pública.
Com a palavra o vereador WELITON FIGUEIREDO critica a prefeitura e suas linhas
telefônicas que não funcionam quando ligados diretamente no ramal. Fala sobre asfalto
comunitário e sobre o bom trabalho do Detran.
Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR justifica sua falta na última sessão,
ocasião na qual representou a Câmara na formatura do Projeto PROERD e enaltece o
projeto. Fala sobre a audiência pública do saneamento básico e o descaso da Sanepar
como município.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA deseja boa noite a todos e começa sua
comentando sobre o atendimento de seus requerimentos sobre iluminação pública e
agradece a todos que colaboraram. Solicita pintura de lombada nas ruas e assim encerra
seu discurso.
Com a palavra o vereador VALMIR NANICO deseja boa noite a todos e fala sobre as
câmeras de monitoramento, em especial na entrada da colônia penal, onde acontecem
vários casos de execução. Também fala sobre o centro da cidade e da rua Betonex que
precisa de mais segurança.
PASSAMOS À ORDEM DO DIA na qual é realizada a chamada dos vereadores
constatando a presença de 12 vereadores e uma justificativa. O Sr. Presidente solicita
ao 1º Secretário que faça a leitura dos processos:
1.PROCESSO Nº 156/2017 PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 001/2017 Iniciativa:
Executivo Municipal Dispõe sobre: ALTERA O ARTIGO 7º DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
Parecer favorável das Comissões Técnicas competentes. Discussão: GLOBAL VOTAÇÃO:
ARTIGO POR ARTIGO, 2/3 2ª DISCUSSÃO - (O PROJETO CONTÉM 3 ARTIGOS)
APROVADO
PASSAMOS PARA ÀS EXPLICAÇOES PESSOAIS:
Com a palavra o vereador CICERO SOARES DE OLIVEIRA agradece o secretário de
infraestrutura que realizou obras na Planta Deodoro, porém cobra outras obras que ainda
não foram atendidas.
Com a palavra o vereador JEAN GALVÃO fala sobre o projeto das câmeras de
segurança na cidade. Fala sobre o parque no Guarituba e principalmente o
desassoreamento dos rios na região.
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Com a palavra o vereador GHYOVANNY LORUSSO agradece a dragagem de rio e cobra
mais obras nos bairros. Fala sobre equipamentos agrícolas para o município e critica
vereadores que não defendem esta classe.
Com a palavra o vereador AMILTON LIMA fala sobre reciclagem e as precárias
condições que as pessoas que fazem esta coleta vivem e defendem uma remuneração
a elas. Pede obras nas ruas no Guarituba e sobre seus inúmeros pedidos não atendidos.
Com a palavra o vereador EVANDRO DA ROCHA reitera o pedido de dragagem
beirando o hospital São Roque, que vive alagando. Fala sobre sua reunião que
acontecerá na quarta com o prefeito e que irá renovar o pedido de melhorias na
iluminação pública no Jd. Sta. Monica, Primavera, Esmeralda, Macedo e Vila Militar.
Com a palavra o vereador WELITON FIGUEIREDO fala sobre ruas da Vila Fuck e a
invasão que fazem nos terrenos devido às obras de limpeza. Reclama da desatenção do
secretário de obras com os vereadores.
Com a palavra o vereador PASTOR GUANAIR comenta sobre a possibilidade de dar
uma honraria ao soldado Bruno que tem feito um excelente trabalho no PROERD. Fala
também sobre a audiência pública do saneamento básico e a valorização que a cidade
merece por parte da Sanepar. Comenta sobra a inauguração do novo tempo da Igreja
Universal em Curitiba e convida os vereadores.
Com a palavra o vereador JEREMIAS PEREIRA pede com urgência a instalação dessas
câmeras de segurança nas ruas da cidade. Fala sobre as imediações do hospital São
Roque e que a população também não colabora e joga material nas valetas. Encerra
falando sobre obras nas ruas do município.
Não havendo mais nada para tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a presente
sessão. Para constar, eu, Marlon do Valle, lavrei esta ata.

