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Ata 034/2018 

34ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e cinco 

minutos, com a presença de todos os senhores vereadores, a presidente Clarice Nunes Pereira 

declara aberta a trigésima quarta 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 Primeiro Secretário, vereador Aguinaldo, realize a leitura da ata 033/2018, posteriormente ela é 

colocada em votação e é aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente pede para que o 

Primeiro Secretário proceda com a leitura do expediente da mesa: Resolução n.º 03/2018 e 

Convite.  A Presidente declara aberto o Grande Expediente, onde os senhores vereadores poderão 

fazer uso da palavra conforme o Regimento Interno. Fica livre a palavra.  Pede a palavra o vereador 

José Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um 

requerimento verbal de patrolamento e cascalhamento na estrada que dá acesso a propriedade do 

senhor Antonio Santana na localidade da Lagoa, deu os parabéns à Presidente e aos moradores do 

Sub 50 pela conquista do abrigo para os alunos, fez comentários sobre a ocorrência de uma ameaça 

sofrida por um secretário do Executivo na última segunda feira e disse que ele está representando 

os seus 345 votos e demais população e que não irá se calar. Pede a palavra a vereadora Arlete 

Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala comentando também sobre a 

ocorrência de uma perseguição sofrida na última segunda feira, comentou que registrou um 

boletim de ocorrência e que não irá se calar, comentou também que fazer cobranças ao Executivo é 

a função de um vereador e que o dia que ela se calar será o dia que ela sairá da política. Pede a 

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

fazendo um requerimento para que sejam feitos reparos nas pinturas das faixas de pedestres e nas 

lombadas e nos meios fios e comentou sobre o Dia da Bandeira. Pede a palavra o vereador Marcio 

Stoski: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um pedido de ofício para que 

nesta semana e semana que vem, devido à vacinação em atraso e às matriculas, o expediente da 

Clínica seja estendido. Pede parte a vereadora Arlete: fala que esteve em conversa com o secretário 

sobre esse assunto e ele falou que já estaria resolvendo a questão. Também pediu parte o vereador 

Aguinaldo: Comentou que também esteve em conversa com o secretário para a possibilidade de a 

farmácia permanecer aberta, o vereador Marcio retoma a palavra e diz que se sensibiliza com o 

ocorrido na segunda feira com os colegas vereadores. Pede a palavra o vereador Arival Gonçalves 
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Ferreira: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento de 

patrolamento e cascalhamento na estrada do Rio Azul e nas principais onde passa a linha de 

transporte escolar e a linha do caminhão do leite, parabenizou ao Executivo pelas obras iniciadas 

nas calçadas na Rua Generoso Karpinski, também deixou seu repúdio ao acontecido de segunda 

feira e fala que também se sensibiliza pelos colegas vereadores. A Presidente colocou em segunda 

discussão e votação o Projeto de Lei n.º 023/2018 com a súmula: Altera a Lei Municipal n.º 

279/2010 e dá outras providências e foi aprovado por unanimidade. O vereador Aguinaldo pede 

Questão de Ordem e solicita a dispensa da terceira e última votação do Projeto de Lei n.º 023/2018. 

A Presidente defere o pedido do vereador e coloca em última apreciação e votação e foi aprovado 

por unanimidade. A Presidente colocou em segunda discussão e votação o Projeto de Lei n.º 

024/2018 com a súmula: Autoriza o chefe do poder Executivo Municipal a doar imóvel à APAE – 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e dá outras providências e foi aprovado por 

unanimidade. A Presidente declarou aberto o Pequeno Expediente onde os senhores vereadores 

podem fazer uso da palavra por até três minutos. Fica livre a palavra. Pede a palavra o vereador 

Arival: Parabenizou a atleta Suelen dos Santos que foi contratada para jogar futsal por um time de 

Londrina. Sendo o que tinha a presidente encerrou a sessão deixando o convite para a próxima 

sessão. 
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