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Ata 038/2017 

 

038° Sessão Ordinária do Ano de 2017 

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 19 horas e 00 minutos, 

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

Nunes Pereira declara aberta a trigésima oitava Sessão Ordinária do ano de dois mil e 

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

casa. A senhora presidente convida o Vereador Aguinaldo Paz de Moura para fazer a leitura 

resumida da ata de Nº 037 da 37º sessão ordinária do ano de 2017, posteriormente o 

presidente coloca a mesma em votação, sendo a Ata 37/2017 aprovada por unanimidade 

pelos Senhores (as) Vereadores (as). Em seguida a senhora presidente pede para que o 

primeiro secretário proceda a leitura do expediente da mesa o qual realiza a leitura dos 

requerimentos/indicações, bem como dos convites. 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 ali presentes, iniciou sua fala agradecendo pelo bom ano que tiveram e 

parabenizou os soldados pela moção de aplausos e os funcionários públicos pela premiação 

do SISMUP, e falou da experiência durante esse ano que aprendeu muito, falou que fez 

quarenta e cinco requerimentos e alguns foram atendidos e se comprometeu a melhorar, falou 

que o município é grande e com paciência vai melhorar para todos, desejou um feliz natal a 

todos e um prospero ano novo. Pediu a palavra vereador José Valdivino Gomes: 

Cumprimenta todo ali presente, inicia sua fala fazendo um resumo do que ele e vereador 

fizeram para o município falou que ele e os demais vereadores foram para Curitiba buscar 

recurso junto com a Deputada Cristina Silvestre, falou dos seus requerimentos, parabenizou a 

presidente Clarice pelo o retorno que ela devolveu ao executivo. Pediu a palavra o vereador 

Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos ali presentes, iniciou sua falando da nova 

experiência e falou das conquistas, falou do oficio  Banco do Brasil, parabenizou os policiais e 

os funcionários. Pediu a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos ali 

presentes, iniciou falando  também do seus trabalhos, parabenizou a Presidente da indicação 

para o conselho de segurança e falou que vai continuar a trabalhando e fiscalizando. A 

Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos, e encaminhou a secretaria dessa casa 

para que seja tomadas as devidas providencias, a Presidente colocou em segunda  discussão 

e votação o projeto de lei n° 005/2017 de autoria do poder legislativo com a sumula dispõe o 

consumo de bebidas alcoólicas no município de santa Maria do oeste e da outras 
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providencias, e fora aprovado por unanimidade, vereador Aguinaldo pede questão de ordem e 

fala  que com base no artigo 101 inciso 4º do regimento interno solicitou a apreciação do 

plenário à dispensa de ultima votação, do projeto de lei 005/2017, aja visto que o mesmo não 

sofreu emendas pelos senhores vereadores, a presidente deferiu o pedido do vereador e  

colocou em apreciação e fora aprovada por unanimidade, a Presidente colocou em única 

votação e discussão a moção de aplausos ao destacamento de policia militar de santa Maria 

do oeste,  e fora aprovado por unanimidade, a Presidente colocou em segunda discussão e 

votação o projeto de lei nº 029/2017 de autoria do poder executivo com a sumula dispõe sobre 

a concessão de beneficio eventuais de acordo com a lei nº 8.742/2017 e de outras 

providencia, e fora aprovado por unanimidade. , vereador Aguinaldo pede questão de ordem e 

fala  que com base no artigo 101 inciso 4º do regimento interno solicitou a apreciação do 

plenário à dispensa de ultima votação, do projeto de lei 029/2017, aja visto que o mesmo não 

sofreu emendas pelos senhores vereadores, , a Presidente deferiu o pedido do vereador e 

colocou em apreciação, e fora aprovado por unanimidade.  A Presidente declarou aberto o 

pequeno expediente onde os vereadores puderam fazer o uso da palavra por apenas três 

minutos comentando assuntos referente a sessão, pediu a palavra o vereador  Aguinaldo Paz 

de Moura, fez um complementação sobre o comentários que ele fez na sessão que esteve em 

reunião com o pessoal do consegui e com o vereador Arival e falou que estava faltando um 

projeto para a viabilizar, que poucas cidades conseguiram que o Banco da Brasil volta se a 

funcionar novamente. A Presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos e 

desejou um feliz natal a todos e um  prospero ano novo.     

       

Clarice Nunes Pereira                      Jacir Zierhut                      Aguinaldo Paz de Moura                

       Presidente                               Vice Presidente                                Primeiro Secretario 
 
 
 
 
Élio José Melo Machado                    Arival Gonçalves Ferreira   Arlete Latzuk Penna 
Segundo Secretario                 Vereador                                        Vereador 
  
 
   
 
 João Alex Damião                Jose Valdivino Gomes  
Marcio Stoski           Vereador                               Vereador         
Vereador 


