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Ata 029/2018 

29ªSessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e quatro 

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

declara aberta a vigésima nona 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 028/2018, posteriormente a mesma é colocada em 

votação e é aprovada por unanimidade. O primeiro secretário procede com a leitura do expediente 

da mesa: Ofício n.º 015/2018 referente às Tomadas de Preços n.º 015, 016, 017 e 018/2018 e Leilão 

n.º 002/2018 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 o vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os 

presentes, iniciou sua fala fazendo um pedido de um ofício para o Executivo para que seja enviada 

uma profissional de limpeza para o Posto de Saúde da localidade do Ouro Verde para que 

permaneça todos os dias e não apenas duas vezes na semana, e também para que seja contratada 

uma empresa de dedetização com urgência devido aos insetos, falou também do problema da água 

na localidade do Ouro Verde para que seja resolvida a questão com urgência; leu parte do ofício do 

Executivo em resposta às Comissões e fez comentários sobre o projeto 021/2018. Pede a palavra o 

vereador Elio Machado: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo comentários ao 

projeto 021/2018 e do ofício do Executivo, fala que um poder tem que respeitar o outro e diz 

também que nenhum vereador é contra a população; parabenizou os professores pelo seu dia 

lendo uma homenagem e diz que qualquer profissão depende do professor. Pede a palavra o 

vereador Jacir Zierhut: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo comentários 

sobre o projeto 021/2018, deu os parabéns aos professores pelo seu dia, parabenizou a 

patronagem do CTG Pampa Amigo, através do senhor Valdeci Lima, pela realização do Rodeio e fala 

que foi um grande recomeço para o CTG e para o município,  falou que esteve na localidade do 

Maciel em uma festividade em comemoração ao dia  de Nossa Senhora, e fez um requerimento de 

patrolamento e cascalhamento nas estradas da Lagoa e Barreiro e na entrada da pista de laço. Pede 

a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala 

fazendo comentários sobre o projeto 021/2018 e do ofício de resposta do Executivo, fala de sua 

indignação quanto a essa resposta e fez uma homenagem aos professores. Pede a palavra a 

vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes, iniciou fala fazendo um pedido 

de um ofício para que seja enviado à Assistência Social para saber qual o verdadeiro motivo de 

serem cortadas as cestas básicas para as pessoas cadastradas, falou também da questão da 

funcionária de limpeza no Posto de Saúde do Ouro Verde, também fez um reforço do requerimento 

do vereador Arival, falou também do projeto 021/2018, sobre a resposta do Executivo e fala da sua 

indignação. Pede a palavra o vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos os 

presentes, iniciou sua fala fazendo um reforço de patrolamento e cascalhamento nas estradas das 

localidades do Ouro Verde e Novo Horizonte, também deu os parabéns aos professores; fez 
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comentários sobre o projeto 021/2018 e fala da falta de respeito do Executivo quanto ao ofício 

enviado e solicita uma retratação. A presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos e 

encaminha à secretaria da casa para que sejam tomadas as devidas providências. A presidente 

colocou em terceira e última discussão e votação o projeto de lei 020/2018 com a súmula: Autoriza 

o chefe do poder executivo municipal a doar imóvel a Associação de Desenvolvimento Comunitário 

do Chapéu do Sol, conforme especifica e dá outras providências e fora aprovado por unanimidade. 

A presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei 019/2018 com a súmula: 

Estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria do Oeste para o exercício financeiro 

de 2019 e dá outras providências e fora aprovada por unanimidade. A Presidente colocou em única 

discussão e votação a Resolução n.º 01/2018 com a súmula: Dispõe sobre a concessão de diárias e 

indenização de despesas de locomoção de vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal e 

dá outras providências e fora aprovado por unanimidade. A Presidente colocou em única discussão 

e votação a Resolução n.º 02/2018 com a súmula: Regulamenta as ausências dos vereadores às 

sessões ordinárias e dá outras providências e fora aprovado por unanimidade. A Presidente colocou 

em primeira discussão e votação o projeto de lei 021/2018 com a súmula: Dispõe sobre a política 

de desenvolvimento industrial no município de Santa Maria do Oeste e dá outras providências e 

fora aprovado por unanimidade. Pede questão de ordem o vereador Aguinaldo Paz de Moura e diz 

que com base no artigo 101 inciso 4° do Regimento Interno solicita a apreciação do plenário à 

dispensa da segunda e ultima votação do projeto de lei 021/2018, haja vista 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 falou que em obediência ao 

Regimento Interno da casa, declarou aprovado o projeto 021/2018 e encaminhou à secretaria da 

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

e votação o projeto de lei 022/2018 com a súmula: Altera e acrescenta dispositivos à lei municipal 

n.º 320/2011 e dá outras providências e fora aprovado por unanimidade. A Presidente declarou 

aberto o pequeno expediente plenário, onde os senhores e senhoras poderiam fazer o uso da 

palavra por 3 minutos comentando assuntos referentes à sessão. Pede a palavra o vereador Marcio 

Stoski: Também faz comentários sobre o projeto 021/2018, fala da sua indignação e fala que os dois 

poderes têm que entrar em diálogo. Pede a palavra o vereador Elio Machado: Também deu os 

parabéns à comunidade do Maciel pele grandiosa festividade e falou também da estrada da Lagoa 

na chegada da pista de laço. Pede a palavra o vereador Alex Damião: Também fez comentários 

sobre o projeto e deixou seu repúdio a resposta do Executivo, fala que eles nunca foram contra a 

população, também deu os parabéns aos professores e parabenizou as comunidades que fizeram 

festividades para homenagear Nossa Senhora e as crianças. Pede a palavra o vereador Jose 

Valdivino Gomes: parabenizou todas as comunidades e os professores. Pede a palavra o vereador 

Aguinaldo: parabenizou a todas as comunidades que homenagearam suas crianças e a Nossa 

Senhora Aparecida. Pede a palavra a vereadora Arlete: Parabenizou todos os professores e a 

funcionária Sidineia pelo bom trabalho que vem fazendo. Pede a palavra o vereador Arival: 

Também parabenizou todas as comunidades que homenagearam Nossa Senhora e todas as 

crianças. A Presidente fez o encerramento, deixando o convite para a próxima sessão. 
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