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Ata 29/2017 

 

29° Sessão Ordinária do Ano de 2017. 

 Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 19 horas e 00 

minuto, com a presença de todos os senhores (as) vereadores (as), a senhora Presidente 

Clarice Nunes Pereira declarou aberta a vigésima nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e 

dezessete e convidou a todos para fazerem a Oração do Pai Nosso como é de costume desta 

casa. A senhora presidente convidou o primeiro secretário desta Casa o Vereador Aguinaldo 

Paz de Moura para fazer a leitura resumida da ata de Nº 028 da 28º sessão ordinária, e 

posteriormente o presidente coloca a mesma em votação, sendo a Ata 28, aprovada por 

unanimidade pelos Senhores (as) Vereadores (as). Em seguida a Senhora Presidente pede 

para que o secretário proceda à leitura do expediente da mesa, o qual realiza a leitura do 

requerimento 169/2017, do projeto de lei 024/2017 de autoria do poder executivo, bem como 

do PPA e da LDO. Feita leitura fora declarado pela senhora presidente a abertura do grande 

expediente plenário, onde os vereadores puderam fazer o uso da palavra conforme regimento 

interno. Pediu a palavra o Vereador João Alex Damião: Cumprimentou todos ali presentes e 

iniciou sua fala parabenizando o Secretario Levi pela organização do jantar para os 

professores, fez um requerimento verbal de um patrolamento e cascalhamento na Vila 

Kordiaki. Pediu a palavra o vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos os 

presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento verbal de uma ponte na localidade do Rio 

Bandeira próximo à casa da senhora Lílian Bernardo, e também fez um requerimento de um 

patrolamento e cascalhamento na localidade do Banco da Terra onde há uma linha de 

transporte escolar, parabenizou ao secretario Levi pelo jantar e a valorização dos educadores, 

parabenizou e agradeceu ao executivo pelo ônibus que sai do distrito de São José e vai para 

Ivaiporã passando por varias localidades que esse ônibus foi um requerimento dele atendido. 

Pediu a palavra o vereador Jacir Zierhut: Cumprimentou todos ali presentes, iniciou sua fala 

parabenizando o Secretario Levi e aos professores, fez um requerimento de urgência de um 

poço artesiano na saída da Vila Rica próximo ao asfalto, fez também um requerimento para 

que seja gradeado um terreno atrás da APAE para que os alunos possam trabalhar. Pediu a 

palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes, iniciou 

falando de uma nota pública de esclarecimento sobre as legalidades das atribuições de um 

enfermeiro, falou da estrada da Vila Kordiak, falou também de um poço artesiano da Vila 
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Kordiak e um na localidade do Estrela do Oeste, e parabenizou ao Secretario Levi pelo jantar 

dos professores. Pediu a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos ali 

presentes, iniciou sua fala parabenizando o Secretario Levi pelo jantar que foi um sucesso, e 

também falou da nota pública do esclarecimento sobre a legalidade das atribuições de um 

enfermeiro. Não houve mais vereador para fazer uso da palavra a Presidente deferiu os 

requerimentos verbais e escritos e encaminhou para a secretaria dessa casa para que fossem 

tomadas as devidas providencias. A presidente colocou em terceira e ultima discussão e 

votação o projeto de lei n° 014/2017 de autoria do poder executivo com a súmula: Autoriza o 

poder executivo municipal a firmar convenio com a companhia de habitação do Paraná para 

viabilizar a construção de unidades habitacionais, isentar impostos e taxas para 

empreendimentos vinculados ao programa morar bem Paraná, e da outras providencias, o 

qual foi aprovado pela maioria. A presidente declarou aberto o pequeno experiente onde os 

vereadores puderam fazer uso da palavra por três minutos comentando assuntos referente à 

sessão, a presidente deixou livre a palavra. Pediu a palavra o vereador Jacir Zierhut: 

Agradeceu ao executivo pelos poços artesianos, e parabenizou ao Douglas e ao Leandro pela 

passagem de seus aniversários. Pediu a palavra o vereador Marcio Stoski: Parabenizou ao 

secretario Levi pelo jantar e pela valorização dos educadores. Sendo o que tinha a Presidente 

agradeceu a todos e parabenizou ao Secretario Levi pelo jantar aos professores e pela 

valorização aos educadores, deixou o convite para próxima sessão que será dia 23 de 

outubro, e agradeceu a todos pela presença. Os depoimentos em sua integralidade 

encontram-se disponíveis em arquivo áudio no site dessa Câmara Municipal. 
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