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Ata 005/2018 

005ª Sessão Ordinária do Ano de 2018  

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 19 horas, com a ausência 

do vereador Jacir Zierhut e do vereador Marcio Stoski e com a presença dos demais 

senhores (as) vereadores (as), a Senhora Presidente Clarice Nunes Pereira declara 

aberta a quarta 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 solicita 

a apreciação plenária quanto à dispensa da leitura da ata nº 04, na íntegra, da Sessão 

Ordinária do dia 12 de março de 2018. Posteriormente a presidente coloca a dispensa 

da leitura em votação, sendo esta 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: Projeto de Lei nº 003/2018 do Legislativo 

Municipal com a súmula: Dispõe sobre o descarte de subprodutos originados do 

consumo de produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco, proíbe seu descarte em 

vias públicas e dá outras providências. Requerimento de indicação nº 034/2018 e 

035/2018. Ofício nº 03/2018 do Executivo Municipal, referente ao Pregão Presencial 

06/2018 e 07/2018. Ofício nº 10/2018 do Executivo Municipal. A Presidente declara 

aberto o grande expediente plenário onde os senhores vereadores poderão fazer o uso 

da palavra conforme o Regimento Interno. Fica livre a palavra. Pede a palavra o 

vereador Aguinaldo: Cumprimentou todos os presentes e inicia fazendo comentários 

sobre o evento da localidade Recanto Feliz, onde a comunidade surpreendeu fazendo 

um agradecimento ao Executivo pelo trabalho realizado na localidade, comentou 

também sobre o projeto do uso correto de descarte das bitucas de cigarro e falou 

sobre os comentários do vereador Marcio Stoski, onde ele disse que as estradas do 

município estavam sendo feitas sobre ordem judicial, o vereador Aguinaldo disse que 

acredita que não, mas se o vereador Marcio estiver com os papéis do Ministério 

Público em mãos, pede que sejam apresentados para a casa e para a população. Pede 

a palavra o vereador Alex: cumprimentou todos os presentes, iniciou fazendo um 

requerimento para ser colocada iluminação pública no BNH Sub 50 e também 

patrolamento e cascalhamento na Rua Projetada B, também agradeceu ao Executivo 

pelo bom trabalho realizado na estrada do Piquiri, falou também que as estradas do 

Recanto Feliz ficaram bem feitas e agradeceu o senhor Pedrinho pelo fornecimento do 

cascalho. Pede a palavra o vereador Arival: cumprimentou todos os presentes, iniciou 

fazendo um requerimento de dois bueiros na localidade do Banco da Terra, próximo a 

casa do senhor Iranei Brito e outro perto do sítio do senhor Alcides, falou da estrada 

da Piquiri Papéis e do projeto dos descartes de bitucas de cigarro. Agradeceu a 
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professora e os alunos responsáveis. Pede a palavra o vereador José Valdivino: 

Cumprimentou todos os presentes, iniciou fazendo um reforço de um bueiro na Linha 

Lontrense, de emergência, que vai começar a colheita e não tem como passar com a 

colheitadeira; também fez um requerimento de um cascalho na Rua Celso Ferreira 

Jorge, próximo a casa da Maria Tomen e do senhor Jorge Dídimo e falou do projeto das 

bitucas de cigarro, falando que ele é favorável ao projeto. Pede a palavra a vereadora 

Arlete, iniciou fazendo um requerimento de um patrolamento e cascalhamento nas 

estradas do Bairro dos Maciel e fez um pedido do término da iluminação pública na 

Rua 7 de Setembro, que a população sai para fazer caminhada a noite e devido ao 

escuro fica preocupante; parabenizou os vereadores e a professora pela iniciativa do 

projeto das bitucas de cigarro. A Presidente coloca em segunda discussão e votação o 

Projeto de Lei 003-2018 do Executivo Municipal com a súmula: Autoriza o Executivo 

Municipal a promover leilão público para alienar bens considerados economicamente 

inviáveis para consertos e manutenção e improdutivos para uso permanente no 

serviço público, além de sucatas, os quais são inservíveis para atendimento das ações 

programáticas da municipalidade e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade. A presidente coloca em primeira discussão e votação o projeto de lei nº 

002/2018 do Executivo Municipal com a súmula: Abre crédito adicional especial no 

orçamento do município de Santa Maria do Oeste, para o exercício financeiro de 2018 

e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. A Presidente coloca em 

primeira discussão e votação o projeto de lei nº 004/2018 do Executivo Municipal com 

a súmula: Ratifica os atos do Poder Executivo Municipal como associado da Associação 

dos Municípios do Estado do Paraná – Amocentro e dá outras providências. Foi 

aprovado por unanimidade. A Presidente declara aberto o Pequeno Expediente. Pede 

a palavra o vereador Aguinaldo, que comentou sobre os pregões presenciais na área 

da saúde. Pede a palavra o vereador Arival e corrige a fala do Grande Expediente, 

agradecendo o senhor Antoninho pelos trabalhos feitos. Sendo o que tinha, a 

Presidente declarou encerrada a sessão deixando o convite para a próxima, que será 

dia 26/03/2018.  

Eu,_______________________________________, Juliana Alvani Borges Wolski, 

quem digitei e assino. 

 

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                                 Vereador 

 

Marcio Stoski                            João Alex Damião                     Jose Valdivino Gomes 

   Vereador                                      Vereador                                    Vereador 


