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Ata 019/2018 

19ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, com a 
ausência da vereadora Arlete Latzuk Penna, devidamente justificada, e a presença dos 
demais vereadores, a presidente Clarice Nunes Pereira declara aberta a Décima Nona 
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 018/2018 da sessão ordinária do dia vinte e cinco de 
junho 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: Moção de Pesar 006/2018, Moção de Pesar 007/2018 e Moção de 
Pesar 008/2018, Ofício nº 011/2018 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 informando o que fez no mês em que a 
Câmara estava em Recesso Parlamentar: visitas em algumas comunidades e estradas, que 
esteve acompanhando a presidente da Casa da Memória e a chegada do micro ônibus para 
Secretaria de Saúde e que participou de várias reuniões. Deixou os sentimentos à família 
Stoski, à família Latzuk e à família Carlli. Falou da viagem a Ponta Grossa com os vereadores 
Aguinaldo e Arival, onde eles conseguiram kits esportivos para as escolas. Falou que esteve 
na comunidade do Rio Azul na construção da ponte, onde estava presente o senhor 
Antonio Rinaldin e que esteve também na entrega das quinze casas rurais na Lagoa, e diz 
que ele está à disposição para atender a população da melhor forma possível.  Pede a 
palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimenta todos os presentes, iniciou sua 
fala fazendo agradecimentos a todos que deram apoio e força a ele e sua família na hora 
mais difícil de sua vida, deu os sentimentos à família Stoski, à vereadora Arlete, ao senhor 
Claudio Leal e à família do Sérgio Camilo. Falou que esteve em companhia dos vereadores e 
do prefeito e vice-prefeito no lançamento do projeto karate, parabenizou o Secretário de 
Esportes pelo bom trabalho que vem fazendo, falou do início das obras da quadra poli 
esportiva, que foi emenda do deputado Aliel Machado junto com a governadora Cida 
Borghetti e o Secretário de Esportes do estado do Paraná o senhor João Carlos Barbiero. 
Falou da licitação para a compra de um carro para a Secretaria de Saúde. Falou que esteve 
na comunidade da Lagoa na entrega das casas rurais do município e que esteve em reunião 
com o presidente da Cohapar para a possibilidade de mais quarenta e cinco casas rurais 
para o município. Lamentou a demissão e condenação do senhor Antonio Rinaldin devido a 
denúncias e por esse motivo o promotor falou que se o prefeito fizer outro serviço 
particular com as máquinas públicas o senhor prefeito será cassado, fala que talvez seja 
ilegal, mas o cidadão que necessita fazer uma construção não precisaria pagar um preço 
tão alto, onde ele estaria dando emprego e consumindo materiais de construção no 
município, falou que irá se reunir com os demais vereadores para tentarem encontrar uma 
solução legal para os minifúndios que necessitam desses serviços. Pede palavra o vereador 
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José Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes, iniciou falando que foi 
procurado por alguns moradores da Vila Padolan, que estão querendo informações por 
qual motivo estão com dificuldades de puxar extensão de luz elétrica e água e pede para 
que uma equipe do executivo possa se deslocar até esse local para acharem uma solução 
para esses moradores. Também fez um pedido de ofício da cópia do inquérito, para que 
seja enviado ao MP. Pede aparte o vereador Marcio Stoski: Faz esclarecimentos quanto ao 
pedido da solicitação da cópia do inquérito ao MP. Fala o vereador José Valdivino, cita o 
numero do inquérito: 00112.18.000.115-1 e também deu os sentimentos às famílias Leal, 
do vereador Aguinaldo, vereadora Arlete e Stoski. Pede palavra o vereador Marcio Stoski: 
Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala pedindo apoio ao Pedido de Informação 
002/2018, e falou dos serviços que podem ser prestados de acordo com a lei. Pede a 
palavra o vereador Elio Machado: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala 
fazendo comentários sobre a lei porteira adentro, que a Promotoria não havia aceitado, 
falou da terraplanagem e da denúncia. Pede a palavra o vereador Alex Damião: 
cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo requerimento de uma ponte 
próximo à escola do Rio do Tigre, e outro de patrolamento e cascalhamento na Rua do 
Hospital, agradeceu ao secretário Ozeias Boiko pelos trabalhos realizados. Falou do Karate 
que é um projeto social muito importante para os jovens e falou da licitação do caminhão 
compactador. A presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos, e encaminhou para 
a secretaria da casa para que sejam tomadas as devidas providências. A presidente colocou 
em única discussão e votação o pedido de informação 002/2018 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: fala do projeto do Karate e parabeniza o vereador Alex pelo caminhão 
compactador. Sendo o que tinha, a presidente agradeceu a presença de todos e deixou o 
convite para a próxima sessão. 
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