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 Ata 026/2018 

26ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e seis 

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

Pereira declara aberta a vigésima sexta 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 025/2018 da sessão 

ordinária do dia dezessete de setembro de dois mil e dezoito; posteriormente a mesma é 

colocada em votação e é aprovada por unanimidade. Em seguida, ela pede para que o 

primeiro secretário proceda a leitura do expediente da mesa: Projeto de Lei 019/2018 e 

Projeto de Lei 020/2018 do Executivo Municipal. 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 a vereadora Arlete Latzuk Penna: 

cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo vários requerimentos verbais: 

de patrolamento e cascalhamento na estrada da localidade da Linha Lontrense próximo à 

propriedade do senhor Pedro Machado dos Santos, para que seja colocado um poste de 

iluminação pública em frente ao mercado do senhor Raé Correia na saída da Lagoa, de 

patrolamento e cascalhamento na estrada da saída para a Lagoa próximo à casa do senhor 

Joani Turra, de patrolamento e cascalhamento e um bueiro na estrada da localidade do 

Banco da Terra e também patrolamento e cascalhamento na estrada da localidade do 

Arroio do Portão. 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 007/2018 de autoria do Legislativo 

Municipal com a súmula: Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de 

Segurança de Santa Maria do Oeste-PR, CONSEG e dá outras providências e fora aprovado 

por unanimidade. A Presidente colocou em terceira e última discussão e votação o Projeto 

de Lei 018/2018 com a súmula: Altera a lei municipal 483/2017 e dá outras providências e 

fora aprovado por unanimidade. A Presidente declarou aberto o Pequeno Expediente 

plenário, onde os senhores vereadores puderam fazer uso da palavra por três minutos. 

Nenhum vereador fez uso da palavra. A Presidente encerrou, deixando o convite para a 

próxima sessão.  
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