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Ata 022/2018
22ª Sessão Ordinária do Ano de 2018
Aos vinte e sete 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 021/2018 da sessão ordinária
do dia vinte 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: Indicação nº 004, 005 e 006/2018,
Requerimento de Indicação nº 080/2018 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 Elio Jose Melo
Machado: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo esclarecimentos
sobre a denúncia que leu na sessão passada, falou sobre a cobrança de um balseiro para a
balsa que liga Santa Maria a Goioxim, também falou da Indicação que ele fez para limpeza
e restauração do Rio Santa Maria, falou que estão sendo feitas as estradas e que está
sendo feito o máximo para atender a população. Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut:
Cumprimentou todos os presentes, iniciou falando que ele e os demais vereadores estão
correndo atrás para que seja feito o melhor para a população, falou que esteve no PETI
fazendo visitas, falou da iluminação pública para São Manoel, e do evento do CONSEG que
foi um sucesso. Pede a palavra o vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos
os presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento para a localidade do Banco da
Terra, falou da Lei 389/2014 e que esteve com o Executivo conversando sobre o assunto,
comentou também sobre as calçadas da cidade que estão quebradas e que precisam ser
consertadas. Pede a palavra o vereador Marcio Stoski: Cumprimentou todos os presentes,
iniciou fazendo comentários sobre a queda da ponte na localidade Pouso Alegre e pediu à
Presidente da Casa, para que seja enviado um ofício ao Executivo para que o Engenheiro
faça uma avaliação em todas as pontes do município para que não corra o risco de
acontecer novamente, falou das estradas e da Lei Porteira Adentro. Pede a palavra o
vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala
fazendo um requerimento para que seja colocada iluminação pública na Rua P 2 no Bairro
Podolan próximo a casa do senhor Jorge Alves e que esse serviço se estenda às demais
localidades e bairros, que os moradores estão pagando iluminação pública sem mesmo ter
o poste. Agradeceu ao secretário Ozeias pelo envio do cronograma de serviços das
máquinas do município, falou que esteve visitando o PETI juntamente com o vereador
Jacir, que esteve com o vereador Elio na escola Balbina visitando as salas que estão sendo
construídas, reforçou o pedido do vereador Arival, parabenizou o CONSEG pelo show de
prêmios, falou das entregas dos kits esportivos para as escolas e parabenizou os
professores e alunos pela presença. A Presidente deferiu os requerimentos verbais e
escritos e encaminhou à secretaria da casa para que sejam tomadas as devidas
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providências. A Presidente colocou em terceira e última 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 dá outras
providências, e fora aprovado por unanimidade. A Presidente colocou em primeira 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 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 o vereador Aguinaldo Paz de Moura:
Acrescentou que o vice-prefeito Luiz lima também esteve com ele e os demais vereadores
na comunidade de São Manoel nos pedidos da iluminação pública. Pede a palavra o
vereador Jacir Zierhut: falou que esteve com o Jaime Oliveira e com o senhor Jose Moreira
na escola Balbina para verificação do muro. Pede a palavra o vereador Alex Damião:
parabenizou o Ozeias pela disponibilização do ônibus para o pessoal do Karate. A
Presidente encerrou a sessão deixando o convite para a próxima.
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