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Ata 014/2018 

014ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e 

quatro minutos, com a presença de todos os vereadores, a presidente Clarice Nunes 

Pereira declara aberta a Décima 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 pede para que o primeiro secretário realize a leitura da ata 

013/2018 da sessão ordinária do dia vinte e um de maio de dois mil e dezoito; 

posteriormente a mesma é colocada em votação e é aprovada por unanimidade. Em 

seguida, a Senhora Presidente pede para que o primeiro secretário proceda a leitura 

do expediente da mesa: Moção de Pesar nº 004/2018, Requerimentos 065, 066 e 

067/2018, Ofício nº 08/2018 do Executivo Municipal referente ao Pregão Presencial nº 

019 e 020/2018 e Tomada de Preços nº 007/2018. A Presidente declara aberto o 

Grande Expediente plenário onde os senhores vereadores poderão fazer uso da 

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

Marcio Stoski: Cumprimentou todos os presentes e iniciou manifestando seu apoio aos 

caminhoneiros; fez comentários sobre a importância do papel do professor na 

sociedade e sobre o projeto do piso salarial da classe. Pede a palavra o vereador João 

Alex Damião: cumprimentou todos os presentes, iniciou falando de uma postagem nas 

redes sociais do secretário de esportes, agradeceu a população que está colaborando 

com alimentação para os caminhoneiros que estão no trevo de Santa Maria do Oeste 

na greve, também leu um poema de autoria do senhor “Jair Pampa”. Pede a palavra 

vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes, iniciou falando 

das duas classes mais importante do Brasil que é a dos professores e dos 

caminhoneiros, parabenizou os caminhoneiros e parabenizou a população pela 

passeata que teve, falou do projeto dos professores e que não foi possível a leitura do 

projeto por motivos dos trâmites, para que venha de uma forma legal, parabenizou ao 

senhor Jair Pampa pelo poema, falou que esteve na comunidade do Corvo Branco com 

os demais vereadores e o senhor Prefeito e vice Prefeito fazendo visitas para ver a 

conclusão das estradas na localidade, e falou para os caminhoneiros irem avante que 

se Deus quiser tudo vai dar certo. Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: 

Cumprimentou todos os presentes, iniciou cumprimentando a classe dos professores e 

caminhoneiros que estavam presentes e que cada um estava lutando por seus direitos 

e necessidades, e disse que é a necessidade de um país inteiro, falou do projeto dos 

professores que tem toda uma tramitação para poder ir a leitura e falou que na 

próxima sessão já estaria tudo certo, falou de sua indicação que fez no ano passado 

sobre os entulhos do pátio, e que agora que saiu o leilão ele queria que fazer outra 
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indicação para usar o dinheiro em uma plataforma para transportar as máquinas, falou 

da contratação do médico do CAPS, parabenizou os caminhoneiros e falou que o que 

eles precisarem ele estará ajudando na medida do possível, para que eles não 

desistam e que tenham força e coragem. Pede a palavra o vereador Elio Machado: 

Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala parabenizando os caminhoneiros e 

pediu para que os caminhoneiros aguentem até o fim que tudo ira se resolver, falou 

dos comentários das redes sociais, e que hoje não tem bandeira vermelha ou azul, a 

única que prevalece é a Bandeira Nacional, parabenizou o vereador Alex e senhor 

Borges e mais alguns organizadores que estão a frente da greve no trevo de Santa 

Maria do Oeste. Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos 

os presentes, iniciou falando sobre o projeto dos professores que foi retirado para 

analisar, parabenizou os caminhoneiros e falou que esteve na caminhada e que sem os 

caminhoneiros na há alimentos nas mesas dos brasileiros, falou da contratação do 

médico do CAPS e que mais funcionários ainda precisam ser contratados. Pede a 

palavra o vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos os presentes, 

iniciou sua fala parabenizando os caminhoneiros, falou do projeto dos professores e 

que vai cobrar para que seja analisado o mais breve possível. Pede a palavra o 

vereador Jose Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala 

fazendo um requerimento para que sejam realizados reparos nas bocas de lobo de 

toda a cidade que estão sem proteção, colocando em risco os pedestre e os veículos 

de caírem nos buracos, parabenizou e deu seu apoio aos caminhoneiros que estão 

lutando por todos nós, falou do projeto dos professores que ele e favorável.  A 

Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos e encaminhou à secretaria 

dessa casa para que sejam tomadas as devidas providências. A Presidente colocou em 

segunda discussão e votação o projeto de lei nº 006/2018 do legislativo municipal com 

a súmula: suprime inciso 7º e 8º do art. 1º da lei nº 494 de dezenove de dezembro de 

2017, que dispõe sobre o consumo de bebidas alcoólicas no município e dá outras 

providências e fora aprovado por unanimidade. A Presidente declara aberto o 

Pequeno Expediente onde os vereadores podem fazer uso da palavra por até três 

minutos. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Agradeceu aos senhores 

vereadores pela aprovação do projeto de lei que dispõe de bebidas alcoólicas nos 

estabelecimentos, parabenizou ao vereador Marcio pela passagem de seu aniversário. 

Pede a palavra o vereador Elio machado: Falou do projeto dos professores e que será 

feito o melhor para a classe, parabenizou os vereadores aniversariantes do mês. Pede 

a palavra o vereador Alex Damião: Parabenizou os vereadores aniversariantes do mês, 

agradeceu aos caminhoneiros que estavam presentes. Pede a palavra o vereador Arival 

Gonçalves Ferreira: Parabenizou aos aniversariantes e manifestou seu apoio aos 

caminhoneiros. Pede a palavra Jacir Zierhut: Parabenizou os vereadores 
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aniversariantes. Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: Parabenizou os 

aniversariantes. Pede a palavra Marcio Stoski: Agradeceu aos senhores vereadores 

pelas felicitações de seu aniversário, agradeceu a presença dos caminhoneiros e dos 

professores e parabenizou ao vereador José Valdivino pelo seu aniversário. Pede a 

palavra José Valdivino Gomes: Parabenizou ao vereador Marcio, agradeceu pelas 

felicitações e agradeceu aos caminhoneiros e professores pela presença e convidou a 

todos para participarem mais das sessões. A presidente também fez o uso da palavra: 

Falou que também apoia a greve e parabenizou ao vereador Alex Damião, falou que o 

projeto dos professores será resolvido e segunda feira já estará na pauta.   
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