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 Ata 023/2018 

23ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e cinco 
minutos, com a presença de todos os vereadores, a presidente Clarice Nunes Pereira 
declara aberta a vigésima 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 
pede para que o primeiro secretário realize a leitura da ata 022/2018 da sessão ordinária 
do dia vinte e sete 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: Requerimento de Indicação nº 080, 
081, 082 e 083/2018, Indicação nº 007/2018, Ofício nº 013/2018 referente ao Pregão 
Presencial nº 043 e 044/2018, Convites, Projeto de Lei 017/2018 e 018/2018, ambos do 
Executivo. 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 sua fala fazendo um reforço do requerimento de patrolamento e 
cascalhamento da estrada do Barreiro, e que sejam feitos reparos nas estradas das 
residências dos senhores Jango e Roberto, falou do Projeto 017/2018, para que seja feita 
uma reunião com os agricultores de cada localidade para discutir o projeto, falou do 
hospital e pediu para que seja enviado um ofício ao Executivo para saber qual a real 
situação. Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os 
presentes, iniciou sua fala fazendo requerimento de um bueiro nas proximidades da 
residência do senhor João Ribeiro na localidade Nova Conquista, falou também do Projeto 
017/2018, para que seja discutido com os agricultores, pediu também para que seja 
melhorado o transporte da saúde da localidade do Rio do Tigre, falou também do hospital 
e falou da necessidade de uma fonoaudióloga para atendimento das crianças. Pede a 
palavra o vereador Elio Machado: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala 
fazendo um reforço do requerimento do vereador Jacir de patrolamento e cascalhamento 
nas localidades do Barreiro e na Lagoa, falou também do Projeto Esporte para Toda a Vida 
e deu os parabéns aos atletas que foram correr a maratona em Guarapuava e que ficaram 
em uma boa colocação. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: 
Cumprimentou todos os presentes, iniciou fazendo comentários sobre o Projeto Esporte 
para Toda Vida, falou do hospital e pediu para a Presidente que envie um ofício para que o 
Secretário da Saúde venha fazer esclarecimentos. A Presidente deferiu os requerimentos 
verbais e escritos e encaminhou à secretaria da casa para que sejam tomadas as devidas 
providências. A Presidente colocou em segunda votação e discussão o Projeto de Lei nº 
016/2018 com súmula: Autoriza o Executivo Municipal a promover leilão público para 
alienar bens considerados economicamente inviáveis para consertos e manutenção e 
improdutivo para uso permanente no serviço público, além de sucatas, os quais são 
inservíveis para atendimento das ações pragmáticas da municipalidade e dá outras 
providências, e fora aprovado por unanimidade.  A Presidente declarou aberto o pequeno 
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expediente plenário, onde os senhores vereadores puderam fazer uso da palavra por três 
minutos. Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: Fez comentários sobre as reuniões com 
os agricultores. Pede a palavra o vereador Marcio Stoski: Pediu para que a reunião da 
comissão de Obras e Serviços Públicos seja marcada para antes de segunda feira. A 
Presidente encerrou a sessão deixando o convite para a próxima.    
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