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Ata 018/2018
18ª Sessão Ordinária do Ano de 2018
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove
horas, com a ausência do vereador e primeiro secretário Aguinaldo Paz de Moura e a
presença dos demais vereadores, a presidente Clarice Nunes Pereira declara aberta a
Décima Oitava 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 017/2018 da sessão ordinária do
dia dezoito 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: Pedido de Informação nº
002/2018, Moção de Pesar nº 005/2018, Ofícios nº 82 e 83/2018 do Executivo
Municipal 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 o vereador Jacir Zierhut: Cumprimentou todos os presentes, iniciou
fazendo uma homenagem de pesar ao menino Jaison, parabenizou os alunos que
foram para os jogos na fase macro regional, fez um requerimento de um bueiro
próximo a casa do senhor Licério Soares, na localidade do Rio do Pinho, próximo a casa
do senhor Ico Oleninski, também fez um reforço de uma lombada em frente ao Jorge
Dídimo, falou dos pedidos que ele fez, e também demais vereadores, para que sejam
arrumados as calçadas da cidade e bueiros, falou da iluminação pública da Rua 7 de
Setembro, falou da construção das salas de aula da Escola Balbina, para que se conclua
o quanto antes. Pede a palavra o vereador Marcio Stoski: Cumprimentou todos os
presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento de patrolamento e
cascalhamento em todas as estradas da localidade do Rio Bandeira. Pede a palavra o
vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala
fazendo alguns requerimentos de patrolamento e cascalhamento em todas as ruas do
Habitacional Sub 50, também cascalhamento e patrolamento nas estradas da
localidade do Rio Salgado. Falou do ofício de resposta sobre a construção das salas de
aula, e fez outro pedido para que seja enviado outro oficio para saber por que as obras
estão paradas, falou da resposta do pedido de informação sobre os gastos do hospital,
e que se a população quisesse maiores informações, poderia procurá-lo. Pede a
palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes, iniciou
sua fala fazendo um requerimento de patrolamento e cascalhamento na localidade do
Rio Salgado, pediu para que fosse resolvida a questão de um serviço para o senhor Luiz
Vieira, falou também da resposta do pedido de informação sobre os gastos do
hospital. Agradeceu a Deputada Cristina Silvestre por um kit saúde no valor de cento e
quinze mil reais e deixou os sentimentos ao vereador Aguinaldo. A Presidente deferiu
os requerimentos verbais e escritos, e encaminhou à secretaria desta casa para que
sejam tomadas as devidas providências. A Presidente declarou aberto o pequeno
expediente onde os senhores vereadores poderiam fazer uso da palavra por três
minutos, comentando assuntos referentes à sessão. Pede a palavra o vereador Elio
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Machado: Fez correção do convite da Igreja Triangular. Pede a palavra o vereador Jacir
Zierhut: Agradeceu aos senhores Paulo Lesczinski e Ico Oleninski, que fizeram a doação
do cascalho, e avisou da missa de sétimo dia do menino Jaison. A Presidente encerra
agradecendo a presença de todos e deixa o convite para a próxima sessão ordinária
que se realizará no dia seis de agosto de dois mil e dezoito, devido ao recesso
parlamentar previsto no artigo cinquenta e nove do Regimento Interno.
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