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Ata 035/2018 

35ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, com a 

presença de todos os senhores vereadores, a presidente Clarice Nunes Pereira declara aberta a 

trigésima quinta 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, vereador Aguinaldo, realize a leitura da ata 034/2018, posteriormente ela é colocada 

em votação e é aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente pede para que o Primeiro 

Secretário proceda com a leitura do expediente da mesa: Requerimentos de Indicação n.º 104, 

105, 106, 107, 108 e 109/2018, Moções de Pesar n.º 011, 012, 013, 014/2018,                                               

Instrução n.º 4577/2018 do Tribunal de Contas.  A Presidente declara aberto o Grande Expediente, 

onde os senhores vereadores poderão fazer uso da palavra conforme o Regimento Interno. Fica 

livre a palavra.  Pede a palavra o vereador João Alex Damião: Cumprimentou todos os presentes, 

iniciou sua fala fazendo um requerimento verbal para que seja colocado um toldo em frente à 

Capela Mortuária, agradeceu pela iluminação pública na Rua Jose Shereiner, pede para que o 

Executivo faça as estradas que estão com problemas no período de férias para o ano que vem, 

início do ano letivo, as estradas estejam em perfeito estado para não haver problemas. Pede a 

palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala 

fazendo um requerimento de patrolamento e cascalhamento na estrada que liga o distrito de São 

Manoel à localidade do Chapéu do Sol, agradeceu ao Secretário de Obras pela ponte construída na 

localidade da Barra Grande dos Manchur, falou que esteve em reunião com o Secretário de Saúde e 

falou que será melhorado o atendimento da farmácia no posto de pronto atendimento, falou que o 

SAMU esteve atendendo uma ocorrência e fala da importância dos convênios estarem em dia.   

Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo 

comentários que esteve junto do vice-prefeito na localidade do Arroio do Portão acompanhando os 

serviços das máquinas, falou sobre a rua transversal que liga a Rua José Shereiner à Rua Celso 

Ferreira Jorge. Pede a palavra o vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos os 

presentes, iniciou sua fala fazendo um pedido de uma lombada próximo ao Posto Conrado Trevo, 

também fez um reforço de patrolamento e cascalhamento na localidade do Banco da Terra, falou 

também da questão da farmácia do posto de pronto atendimento.  Sendo o que tinha a Presidente 

deferiu os requerimentos verbais e escritos e encaminhou à secretaria da casa para que sejam 
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tomadas as devidas providências. A presidente colocou em terceira e última discussão e votação o 

projeto de lei n.º 024/2018 com a súmula: Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a doar 

imóvel à APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e dá outras providências e fora 

aprovado por unanimidade. A Presidente colocou em única discussão e votação o regime de 

urgência do projeto de lei n.º 026/2018 com a súmula: Altera a lei municipal n.º 327/2011 e dá 

outras providências e fora aprovado por unanimidade. A presidente colocou em única discussão e 

votação o projeto de lei n.º 026/2018 com a súmula: Altera a lei municipal n.º 327/2011 e dá outras 

providências e fora aprovada por unanimidade.  A Presidente declarou aberto o Pequeno 

Expediente onde os senhores vereadores podem fazer uso da palavra por até três minutos. Fica 

livre a palavra. Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: Falou que esteve conversando com o vice-

prefeito e falou que será construída a ponte próxima da residência do senhor Chororó na localidade 

do Estrela do Oeste. Sendo o que tinha a presidente fez o encerramento deixando o convite para a 

próxima sessão. 
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