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Ata 002/2018 

002ª Sessão Ordinária do Ano de 2018  

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às 19 horas, com a 

presença de todos os senhores (as) vereadores (as), a Senhora Presidente Clarice 

Nunes Pereira declara aberta a Segunda 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 convida o vereador Aguinaldo Paz de Moura para fazer a leitura 

resumida da ata de nº 01 da 01ª Sessão Ordinária de 2018. Posteriormente a 

presidente coloca a mesma em votação, sendo esta aprovada por unanimidade pelos 

senhores (as) vereadores (as). Em seguida a Senhora Presidente pede para que o 

primeiro secretário proceda a leitura do expediente da mesa, o qual realiza a leitura 

dos requerimentos/indicações: Projeto de Lei 01/2018, Projeto de Lei 02/2018, Ofício 

02/2018 da Prefeitura Municipal referente aos procedimentos licitatórios Pregão 

Presencial 04 e 05/2018 e Tomada de Preços 01 e 02/2018, Requerimentos de 

Indicação 015 ao 025/2018, Moção de Aplauso 01/2018 e Indicação 01/2018 . Feita a 

leitura fora declarada pela Senhora Presidente a abertura do grande expediente do 

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

Interno. Pediu a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: cumprimentou todos os 

presentes, iniciou sua fala parabenizando a jovem Fernanda que se formou em 

Psicologia, falou que esteve em visita no interior, e que eles estão com muita 

dificuldade por motivos das estradas estarem sem condições de uso, falou que as 

máquinas estão patrolando as estradas, mas só patrolar não resolve os problemas, 

falou das reclamações do transporte escolar, agradeceu a Deputada Cristina Silvestre 

pelas entregas dos carros e dos equipamentos agrícolas. Pede a palavra o vereador 

Jacir Zierhut: Cumprimentou todos ali presentes, iniciou sua fala agradecendo o 

secretário Antônio e ao Jaime que resolveram a questão da ponte no Rio Araguaí, 

agradeceu ao executivo pela iluminação pública na Saída da Lagoa, fez um 

requerimento de duas manilhas nos bueiros na frente da casa do Senhor Ezequiel 

Pereira devido ao fluxo de caminhões da safra. Pede a palavra o vereador João Alex 

Damião: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala agradecendo o secretário 

de obras Ivan Furquim pelo trabalho realizado na localidade do Rio da Anta, fez um 

requerimento verbal da Estrada do Piquiri Papéis, que seja feito um tapa buraco 

urgente, falou do requerimento que o vereador Jacir fez, falou da pista de skate. Pediu 

a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos ali presentes, 

cumprimentou os jovens do grupo de skate e salientou a importância da presença 



deles nas sessões, fez um requerimento de um bueiro na localidade do Distrito de São 

Jose em frente à casa do senhor Roque de Oliveira, onde a água da enxurrada está 

entrando dentro da sua residência, fez um pedido verbal de uma readequação  na Rua 

Joaquim Nunes, falou das cadeiras odontológicas, que uma já foi consertada: Pediu a 

palavra o vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes, iniciou 

fazendo um requerimento de um patrolamento e cascalhamento na Estrada no Bairro 

dos Pingas, reforçou o pedido de um patrolamento e cascalhamento na localidade da 

Linha Independência, agradeceu a Deputada Cristina Silvestre dos equipamentos 

agrícolas, falou de algumas irregularidades do executivo. A presidente declarou aberto 

o pequeno expediente do plenário, onde os senhores e senhoras poderão fazer uso  da 

palavra por três minutos, comentando assuntos referentes à sessão. Pediu a palavra 

vereador Aguinaldo Paz de Moura: Falou que ele estava à procura de um terreno para 

que seja construída a pista de skate e que possivelmente já tinha encontrado, na Rua 

Celso Ferreira Jorge. Sendo o que tinha, a Presidente declarou encerrada a sessão 

deixando o convite para a próxima que será dia 05/03/2018.  

Eu,_______________________________________, Juliana Alvani Borges Wolski, 

quem digitei e assino. 
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