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Ata 021/2018 

21ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, com a 
ausência do vereador Marcio Stoski e a presença dos demais vereadores, a presidente 
Clarice Nunes Pereira declara aberta a vigésima primeira 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 realize a leitura da ata 
020/2018 da sessão ordinária do dia treze 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 primeiro secretário proceda a leitura do expediente da mesa: Requerimentos de 
Indicação nº 076, 077, 078 e 079/2018, Ofício de Resposta ao Pedido de Informação nº 
117/2018 da Prefeitura Municipal, Convites e Projeto de Lei nº 016/2018. 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 Jose Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes, iniciou justificando a 
falta do vereador Marcio Stoski, falou que a população está procurando os vereadores para 
falar que é por culpa deles que as estradas nãos estão sendo feitas, mas que eles, os 
vereadores, estão correndo atrás de informações sobre esse assunto, e se for verdade o 
que andam falando, cabe um processo de calúnia e difamação, fala que vereador nenhum 
é contra a população. Falou também sobre o pedido de informação 02/2018, pediu para 
que fosse enviado para o jurídico da casa emitir parecer, e assim estar esclarecendo entre 
os demais companheiros.  Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou 
todos os presentes, iniciou sua fala fazendo requerimento de patrolamento e 
cascalhamento no Bairro dos Pingas, próximo da  propriedade do senhor Sebastião 
Antunes do Vale. Leu um trecho da Lei Municipal 389/2014, falou dos boatos que estão 
saindo de que é por culpa deles que serviços não estão sendo prestados, mas que quem 
está falando vai ter que provar. Fala que eles estão ali para ajudar a população. Pede a 
palavra o vereador Elio Machado: Cumprimentou todos os presentes, iniciou fazendo 
alguns esclarecimentos sobre os comentários da vereadora Arlete, leu a denúncia que foi 
feita ao Ministério Público pelo senhor Roberto Gonzaga Nuza e falou que devido a essa 
denúncia, hoje o prefeito não está podendo fazer trabalhos e fala que os vereadores estão 
ali lutando pelo povo. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou 
todos os presentes, iniciou sua fala agradecendo ao secretário Ozeias Boiko pelo bom 
trabalho que vem desempenhando, parabenizou o vereador Jacir pela passagem de seu 
aniversário, falou que o prefeito está tentando atender a população da melhor forma 
possível, que estão providenciando uma nova lei para que possa ajudar os agricultores. 
Pede a palavra o vereador Alex Damião: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala 
fazendo um requerimento de uma lombada no Bairro santo Antonio na Rua Projetada B, na 
frente da residência do senhor Antonio Sampaio, fez um reforço de um requerimento do 
vereador Jacir de um tapa buraco na Estrada da Piquiri Papéis, e fala que ele não é contra a 
fazer trabalhos para a população. A Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos 
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e encaminhou à secretaria da casa para que sejam tomadas as devidas providências. A 
presidente colocou em segunda 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 providencias, e fora 
aprovado por unanimidade. A presidente declarou aberto o pequeno expediente plenário, 
onde os senhores vereadores puderam fazer uso da palavra por três minutos. Pede a 
palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: Esclarece que não falou que os vereadores 
fizeram tais comentários, mas sim funcionários do Executivo. Fala do passado, que o 
prefeito assumiu o município com tudo, e que ele deve resolver todas as questões. 
Também deu parabéns ao vereador Jacir pela passagem de seu aniversário. Pede a palavra 
o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Pediu para a Presidente marcar uma Audiência 
Pública para que sejam esclarecidos os fatos e tomadas as providências cabíveis sobre tais 
boatos. Pede a palavra o vereador Elio Machado: Fala que a Audiência Pública seria uma 
ótima solução para que sejam resolvidas essas questões. Pede a palavra o vereador José 
Valdivino Gomes: Fala que também concorda com a Audiência Pública para que sejam 
esclarecidas todas as questões e também dá os parabéns ao vereador Jacir.  
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