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Ata 001/2018 

001ª Sessão Ordinária do Ano de 2018  

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

presença de todos os senhores (as) vereadores (as), a Senhora Presidente Clarice 

Nunes Pereira declara aberta a Primeira 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 convida o vereador Aguinaldo Paz de Moura para fazer a leitura 

resumida da ata de nº 038 da 38ª Sessão Ordinária de 2017. Posteriormente a 

presidente coloca a mesma 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, o qual realiza a leitura 

dos requerimentos/indicações: Ofício 01/2018 da Prefeitura Municipal referente aos 

procedimentos licitatórios Pregão Presencial 01, 02, 03/2018, Ofício 06/2018 referente 

Audiência Pública  . Feita a leitura fora declarada pela Senhora Presidente a abertura 

do grande expediente do plenário, onde os vereadores puderam fazer o uso da palavra 

conforme o Regimento Interno. Pediu a palavra o vereador José Valdivino Gomes: 

cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento verbal 

para que sejam limpas as laterais da Rua Jose Schreiner, fez um pedido de informação 

sobre o recurso que foi devolvido para o município com indicação para fazer estradas, 

falou das críticas das redes sociais e também pediu que fosse enviado um ofício ao 

Executivo para saber da caminhonete L200 com a placa AWZ 5085; como que está a 

situação deste veículo. Pediu a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: 

cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala pedindo a Deus a proteção para 

que seja um ano bom, contou que esteve visitando o Posto de Saúde de Santa Maria 

do Oeste e que teve uma conversa muito produtiva com o Cordeiro e com a Secretária, 

pediu que seja colocada em prática a Lei Municipal 368/2013 que trata da limpeza dos 

lotes; que quando o proprietário não faz a limpeza a Prefeitura que a faz e cobra no 

IPTU do proprietário. Falou que esteve em visita no Rio Pratinha e também fez visitas 

nas comunidades do Rio do Tigre. Pediu a palavra o vereador Marcio Stoski: 

cumprimentou todos os presentes e iniciou falando que ele e os demais vereadores 

fizeram várias visitas nas localidades, parabenizou o secretário Levi pelo bom trabalho, 

comentou sobre o aumento da arrecadação municipal em 2017, falou das visitas e 

disse que o município todo está precisando de melhoria nas estradas, também fez um 

pedido verbal solicitando o cumprimento da Lei Municipal 326/2011 e sua 

integralidade. A presidente declarou aberto o Pequeno Expediente onde os vereadores 



puderam fazer uso da palavra por três minutos comentando assuntos referentes à 

sessão. Pediu a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: complementou sobre o 

requerimento pedindo o kit odontológico, que além da verba de 25 mil reais que o 

deputado Aliel Machado está mandando, o município está licitando mais 100 mil reais 

para materiais odontológicos. Sendo o que tinha, a Presidente encerrou a sessão 

agradecendo a presença de todos deixando o convite para a próxima sessão que será 

dia 26 de fevereiro de 2018, às 19 horas. Os depoimentos, em sua integralidade, 

encontram-se disponíveis em arquivo de áudio no site desta Câmara Municipal. 

Eu,_______________________________________, Juliana Alvani Borges Wolski, 

quem digitei e assino. 
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