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Ata 020/2018 

20ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e quatro 
minutos, com a presença de todos os vereadores, a presidente Clarice Nunes Pereira 
declara aberta a vigésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito e convida a todos 
para fazer a oração do Pai Nosso como é de costume da casa. A Senhora Presidente pede 
para que o segundo secretário realize a leitura da ata 019/2018 da sessão ordinária do dia 
seis de agosto de dois mil e dezoito; posteriormente a mesma é colocada em votação e é 
aprovada por unanimidade. Em seguida, ela pede para que o segundo secretário proceda a 
leitura do expediente da mesa: Requerimentos de indicação nº 074 e 075/2018, Parecer do 
Secretário da Comissão de justiça e Redação, Ofício 110/2018 da Prefeitura Municipal e 
Convites. A Presidente declara aberto o Grande Expediente plenário onde os senhores 
vereadores poderão fazer uso da palavra conforme o Regimento Interno. Fica livre a 
palavra. Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: Cumprimentou todos os presentes, iniciou 
sua fala parabenizando todos os pais do município, falou que esteve com os demais 
vereadores e com o deputado Aliel Machado para a entrega de kits de materiais esportivos 
para as escolas. Parabenizou as costureiras pela formatura. Pede a palavra o vereador Elio 
Machado: Cumprimentou todos os presentes, iniciou falando que esteve juntamente com a 
vereadora Clarice e o Prefeito municipal em Curitiba e que eles foram contemplados com 
dois milhões novecentos e setenta para asfalto em São José e Santa Maria através do 
Senhor Pedro Lupion, falou que o município não será beneficiado nesse momento com a 
Patrulha do Estado, e que por esse motivo foi protocolado demandas de mais maquinários. 
Falou do despacho da Receita Federal com o nº 10940220662018/25, referente ao 
pagamento do INSS dos anos 2013/2014. A presidente deferiu os requerimentos verbais e 
escritos, e encaminhou à secretaria desta casa que sejam tomadas as devidas providências.  
A presidente colocou em única discussão e votação o Pedido de Vistas apresentado pelo 
secretário da Comissão de Justiça e Redação, José Valdivino Gomes, ao Projeto de Lei nº 
014/2018, e fora reprovado pela maioria. A presidente colocou em primeira discussão e 
votação o Projeto de Lei nº 014/2018 com a súmula: Autoriza o chefe do Poder Executivo 
Municipal a doar imóvel, à Companhia de Saneamento do Paraná- Sanepar, conforme 
especifica e da outras providências, e fora aprovado por unanimidade. A presidente 
declarou aberto o pequeno expediente onde os senhores vereadores puderam fazer uso da 
palavra por três minutos. Pede a palavra o vereador Aguinaldo: Falou das conquistas 
obtidas na capital, da entrega dos kits esportivos e também de um veículo que foi licitado 
para a saúde do município. Parabenizou as costureiras pela formatura. Pede a palavra o 
vereador Elio Machado: falou das demandas, que também serão para o asfalto da 
rodoviária. Sendo o que tinha, a presidente agradeceu a presença de todos e deixou o 
convite para a próxima sessão. 
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