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Ata 037/2018 

37ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos dez dias do mês de dezembro 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 sétima 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 036/2018, 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 n.º 110 e 111/2018, Moção de Pesar n.º 016/2018, Ofício n.º 

097/2018 da Secretaria Municipal de Saúde e Convites. 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 Jose Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes, iniciou 

fazendo um requerimento verbal para que seja feita uma limpeza no parquinho e na 

praça do Bairro Santo Antonio. Comentou sobre a quinta edição do livro do Colégio 

José de Anchieta e leu uma das crônicas que lhe chamou a atenção, fala que em 

uma época digital, o incentivo à leitura é muito importante. Pede a palavra a 

vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes, iniciou 

fazendo comentários sobre a festa que senhor Guilherme Gaia fez para as 

crianças, convidando as crianças da Casa Abrigo para participarem. Comentou 

sobre as conferências com as comunidades, que é muito importante para que o 

secretário saiba o que a comunidade está precisando. Falou também sobre a 

quinta edição do livro do Colégio José de Anchieta, sobre a crônica que o vereador 

José Valdivino leu, e diz que esse projeto é importante para o incentivo da leitura. 

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

presentes, iniciou fazendo um requerimento de reparos nas ruas da cidade para 

que fique mais apresentável para os feriados de final de ano, falou que esteve em 

reunião com as comissões discutindo sobre o projeto 025/2018 e fez o convite para 
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a sessão de eleição da nova mesa diretora.  Pede a palavra o vereador Aguinaldo 

Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes, iniciou fazendo comentários 

sobre a conferência da saúde que haverá nas comunidades, falou também que na 

próxima quarta feira haverá o dia “D” de combate a dengue. Comentou sobre o 

projeto 025/2018 e sua importância. Fez um reforço das pinturas das faixas, meios 

fios e das lombadas e convidou a todos para a cerimônia de inauguração da 

quadra poliesportiva. A Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos e 

encaminhou à secretaria da casa para que sejam tomadas as devidas 

providências. A Presidente colocou em segunda discussão e votação o Projeto de 

Lei n.º 027/2018 com a súmula: Aprova a Avaliação do Plano Municipal de 

Educação de Santa Maria do Oeste – Paraná para o decênio 2015-2020 e fora 

aprovado por unanimidade. A Presidente colocou em segunda discussão e votação 

o Projeto de Lei n.º 028/2018 com a súmula: Dispõe sobre a cobrança da Taxa de 

Coleta de Lixo, altera a redação dos artigos 240 e a tabela VII do anexo III, e inclui 

os artigos 240-A a 240-M, todos da lei n.º 032, de 12 de dezembro de 2001, que 

dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Santa Maria do Oeste e dá 

outras providências e fora aprovada por unanimidade.  A Presidente declarou 

aberto o Pequeno Expediente plenário, onde os Senhores e Senhoras poderão 

fazer uso da palavra por três minutos, comentando assuntos referentes à sessão. 

Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: complementou o convite da 

inauguração da quadra poliesportiva que será sábado às 10 horas da manhã. A 

Presidente agradeceu a presença de todos e deixou o convite para a primeira 

sessão especial de eleição da nova mesa diretora, dia 11 de dezembro às 19 

horas. Declarou encerrada a sessão. 

 

 

Clarice Nunes Pereira                   Jacir Zierhut                    Aguinaldo Paz de Moura                             

Presidente                                   Vice Presidente                     Primeiro Secretário 
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Elio Jose Melo Machado           Arival Gonçalves Ferreira          Arlete Latzuk Penna 

Segundo Secretário                           Vereador                                    Vereadora 

 

  

João Alex Damião                 Jose Valdivino Gomes                             Marcio Stoski 

Vereador                                         Vereador                                               Vereador 


