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Ata 26/2017 

 

26° Sessão Ordinária do Ano de 2017. 

 Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 20 

horas e 20 minutos, com a ausência do vereador Arival Gonçalves Ferreira e a 

presença dos demais senhores (as) vereadores (as), a senhora Presidente Clarice 

Nunes Pereira declarou aberta a vigésima sexta Sessão Ordinária do ano de dois mil 

e dezessete. Em seguida a Senhora Presidente pede para que o secretário proceda à 

leitura do expediente da mesa, o qual realiza a leitura do projeto de Resolução 

001/2017 do Legislativo e dos requerimentos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 

162/2017, após fora realizada a leitura dos avisos de eventos. Feita leitura fora 

declarado pela senhora presidente a abertura do grande expediente plenário, onde os 

vereadores puderam fazer o uso da palavra conforme regimento interno. Pediu a 

palavra o Vereador Marcio Stoski: Cumprimentou todos ali presentes em especial a 

jovem Taynara e seus familiares, e a parabenizou pela moção de aplausos em sua 

homenagem e parabenizou o vereador Aguinaldo pela iniciativa, disse que também 

joga xadrez e que o município esta bem representado pela jovem, fez comentários da 

visita da Deputada Cristina Silvestre ao município para a entrega das academias e do 

Deputado João Arruda o qual trouxe benefícios para o município e parabenizou o 

secretario Cordeiro e o secretario de obras Antônio pelo ótimo trabalho que os 

mesmos  vem desenvolvendo e fez um pedido para que seja arborizada em volta das 

academias. Pediu a palavra o vereador Jacir Zierhut: Cumprimentou todos ali presente 

e iniciou sua fala comentando sobre as atividades e o desenvolvimento do município e 

parabenizou a jovem Taynara pelas suas conquistas no esporte, jogando xadrez. 

Pediu a palavra o vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes 

e iniciou sua fala fazendo um requerimento de patrolamento e cascalhamento da 

estrada da Linha Lontrense, próximo a casa do Senhor Elias Mikuska, e fez 

comentários em relação ao carro que vai ser enviado para a comunidade do Ouro 

Verde. Pediu a palavra o vereador Élio Machado: Cumprimentou todos os presentes e 

iniciou sua fala parabenizando a jovem Taynara pelas suas conquistas e seus pais, e 
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fez comentários sobre o poço artesiano da comunidade do Rio do Tigre, e disse que 

ele e os demais vereadores estão ali para legislar e fiscalizar. Pediu a palavra o 

vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos ali presentes e iniciou sua 

fala parabenizando a jovem Taynara pela moção de aplausos e fez comentários do 

currículo da jovem, agradeceu ainda o secretario de obras Antônio e o Gonçalino 

pelos serviços prestados, agradeceu também e parabenizou o vereador Marcio pela 

iniciativa da arborização. Pediu a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: 

Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala comentando sobre o carro que foi 

destinado a comunidade do Ouro Verde, parabenizou a jovem Taynara pelas suas 

conquistas, e o vereador Aguinaldo pela indicação. Não havendo mais vereador para 

fazer o uso da palavra a Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos e 

encaminhou a secretaria da casa para serem tomadas as devidas providências, em 

seguida colocou em única discussão e votação o projeto de RESOLUÇÃO Nº 

001/2017 de autoria do legislativo com a súmula: autoriza a mesa diretora da câmara 

municipal a firmar convenio com a Cooperativa De Credito Rural Com Interação 

Solidaria Do Vale Das Araucárias (Cresol) objetivando a operacionalização de 

empréstimos consignados aos servidores e vereadores, e fora aprovado por 

unanimidade, em seguida colocou em terceira e ultima discussão e votação o projeto 

de lei nº 021/2017 com a súmula: Dispõe sobre o incentivo e tratamento diferenciado 

as microempresas e empresas de pequeno porte nos moldes dos artigos 46 a 49 da 

lei complementar federal n°123/2006 e da outras providências, fora aprovado por 

unanimidade, em seguida colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei n° 

22/2017 de autoria do poder executivo com a súmula: abre crédito adicional especial 

no orçamento do município para o exercício financeiro de 2017 e da outras 

providências e fora aprovado por unanimidade. E em seguida colocou em primeira 

discussão e votação o projeto de lei nº 23/2017 de autoria do poder executivo com a 

súmula: Autoriza o poder executivo municipal a firmar convenio com o consorcio 

intergestores Paraná saúde, e da outras providências, e fora aprovado por 

unanimidade. A Presidente declarou aberto o pequeno expediente onde os senhores 

vereadores puderam fazer o uso da palavra por três minutos comentando somente 

assuntos referentes a mesma. Pediu a palavra o vereador Élio Machado: Fez 

comentários sobre o cascalho da Linha Independência que já esta sendo resolvido, 

bem como sobre as academias. Deixa livre a palavra a presidente. Pede a palavra o 
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vereador João Alex Damião: parabenizou a Deputada pela inauguração das 

academias, parabenizou o senhor Antonio pelo ótimo trabalho que realizou nas bases 

da academia, parabenizou a jovem Taynara e fez uma homenagem a jovem e a seus 

pais. Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra a Presidente 

parabenizou a jovem Taynara e seus pais, e encerrou a sessão convidando a todos 

para a próxima sessão que se realizara no dia 02/10/2017. Os depoimentos em sua 

integralidade encontram-se disponíveis em arquivo áudio no site dessa Câmara 

Municipal. 
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