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Ata 34/2017 

 

34° Sessão Ordinária do Ano de 2017. 

 

 Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 19 horas e 00 minuto, 

com a presença de todos os senhores (as) vereadores (as), a senhora Presidente Clarice 

Nunes Pereira declarou aberta a trigésima quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e 

dezessete e convidou a todos para fazerem a Oração do Pai Nosso como é de costume desta 

casa. A senhora presidente convidou o primeiro secretário desta Casa o Vereador Aguinaldo 

Paz de Moura para fazer a leitura resumida da ata de Nº 033 da 33º sessão ordinária, e 

posteriormente o presidente colocou a mesma em votação, sendo a Ata 33, aprovada por 

unanimidade pelos Senhores (as) Vereadores (as). Em seguida a Senhora Presidente pede 

para que o secretário proceda à leitura do expediente da mesa, o qual realiza a leitura dos 

requerimentos bem como das moções e aviso de eventos da comunidade. 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 Jacir Zierhut: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um reforço 

de um requerimento de um patrolamento e cascalhamento da estrada da Padolan ate a Usina 

São Francisco pediu também para que seja realizado reparos na ponte que esta caindo e o 

caminhão do leite esta com dificuldade de trafegar, parabenizou o deputado Bernardo Ribas 

Carli, por recursos entregue aos Colégios Estaduais do município, falou que esteve com o 

secretario Ivan Furquim e informou que os maquinários estão indo para o Rio do Tigre para o 

termino das obras. A Presidente deixou livre a palavra. Pediu a palavra a vereador Arlete 

Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala parabenizando o deputado 

Bernardo Ribas Carli pelos recursos, deu parabéns para o Alex pela sua loja, falou do projeto 

de um milhão de reais, deu o parabéns para o secretario Gustavo pelos eventos que ele vem 

proporcionando no centro cultural que esta sendo um sucesso também agradeceu ao 

secretario Antonio Rinaldim pela atenção que ele deu ao pedido de um bueiro na localidade 
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da Nova Conquista, deu os parabéns a Lusiane Damião que esteve na câmara com o 

presidente do sindicato, agradeceu ao executivo que esta enviando as maquinas la para a 

localidade do Rio do Tigre. A Presidente deixou livre a palavra. Pediu a palavra o vereador 

Arival Gonçalves Fereira: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um 

requerimento de reparos na iluminação publica na Rua Antonio Pils em frente à mercenária do 

Godoi, fez um requerimento para que sejam feitos reparos na estrada do Piquiri Papeis, 

agradeceu ao Deputado Bernardo Ribas Carli pelos recursos para os colégios, agradeceu ao 

Secretário Ivan Furquim. A Presidente deixou livre a palavra. Pediu a palavra o vereador 

Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um 

requerimento de um patrolamento e cascalhamento na Rua Vista Alegre, parabenizou a 

vereadora Arlete e o vereador Arival pelo reconhecimento do bom trabalho que o executivo 

vem fazendo, parabenizou ao Deputado Bernardo Ribas Carli pelo recurso que foi trazido aos 

colégios do município, falou das negativas da prefeitura e falou que agora a prefeitura esta 

com o seu CNPJ limpo, parabenizou ao Secretario Gustavo pelo bom trabalho que vem 

fazendo  e falou que é importante que população venha assistir as sessões. Sendo o que 

tinha a Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos e encaminhou para secretaria 

dessa casa para que fossem tomadas as devidas providencias. A Presidente colocou em 

terceira e ultima discussão e votação o projeto de lei n º 019/2017 de autoria do poder 

executivo com a súmula: dispõe sobre o plano plurianual do governo municipal de santa Maria 

do Oeste para o quadriênio 2018/2017, e fora aprovada por unanimidade, a Presidente 

colocou em terceira e ultima discussão e votação o projeto de lei nº 020/2017 de autoria do 

poder executivo com a súmula: estima receita e fixa a despesas do município de santa Maria 

do oeste - PR para o exercício finceiro de 2018 e de outras providencias, e fora aprovado por 

unanimidade, a Presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei nº 

026/2017 de autoria do poder executivo com a súmula: institui o programa de aluguel social 

morar seguro e de outras providencias, e fora aprovado por unanimidade. A Presidente 

declarou aberto o pequeno expediente do plenário, onde os vereadores puderam fazer uso 

das palavras por três minutos, comentando assuntos referentes a sessão. Pediu a palavra o 

vereador Arival Gonçalves Ferreira: Parabenizou o Douglas pela sua loja, e agradeceu ao 

executivo por atender seu pedido de um requerimento que era de abertura da Rua Celso 

ferreira Jorge. A Presidente deixou livre a palavra. Pediu a palavra a vereador a Arlete Latzuk 

Penna: elogiou o bom trabalho que o executivo vem fazendo e disse que o certo é certo e o 

que é errado é errado eles estão ali para fiscalizar. A Presidente deixou livre a palavra. Pediu 

a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: falou que o vereador tem que ter 

representatividade, e agradeceu aos demais vereadores que estão trazendo benfeitorias ao 

município. Sendo o que tinha a Presidente agradeceu e encerrou o a sessão deixando o 
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convite para a próxima sessão que será no dia vinte e sete de novembro. Os depoimentos 

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

Municipal. 
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