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Ata 031/2018 

31ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e 

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

Pereira declara aberta a trigésima 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 informa 

que a ata 030/2018 será lida na próxima sessão. Ela também pede para que o primeiro secretário 

proceda com a leitura do expediente da mesa: Projeto de Lei 008/2018 do Legislativo 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 deixando os sentimentos 

à família do Deputado Cezar Silvestre, falou do abaixo-assinado feito pelos moradores da localidade 

do Estrela do Oeste requerendo estradas, falou sobre o Projeto 022/2018, onde o reajuste aos 

professores deveria ser maior e sobre as eleições influenciadas pelas redes sociais; e deu os 

parabéns aos funcionários públicos pelo seu dia. Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: 

Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo comentários sobre a união da classe 

dos professores parabenizando a todos, falou da homenagem ao menino Jaison, dando o seu nome 

à quadra poliesportiva, falou que esteve em Ponta Grossa junto com o vereador Aguinaldo e o vice 

Luiz Lima e que o deputado Aliel Machado enviou uma emenda de 400 mil reais que será discutido 

onde será gasto, também parabenizou os funcionários públicos pelo seu dia e fez um reforço de um 

bueiro na entrada da propriedade do senhor Juca Bini. Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk 

Penna: Cumprimentou todos os presentes, iniciou a sua fala dando as condolências à família do 

senhor Cezar Silvestre, falou que esteve no Sub 50 em uma reunião e sobre as estradas da 

localidade do Estrela do Oeste; falou da contratação da funcionária para o Posto do Ouro Verde e 

do ofício de resposta da Assistência Social. Pede a palavra o vereador Arival Gonçalves Ferreira: 

Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala parabenizando o vereador Jacir pela iniciativa 

em nomear a quadra Poliesportiva, fez requerimento de patrolamento e cascalhamento na entrada 

da propriedade do senhor Izidoro Soliarski, fez também um requerimento de patrolamento e 

cascalhamento na estrada do Arroio do Portão e Rio do Tigre, falou da água do Rio do Tigre, que até 

agora não foi resolvida essa questão, e falou dos professores, que o reajuste teria que ser muito 

maior. Pede a palavra o vereador Alex Damião: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala 

fazendo requerimento de um tapa- buraco na Rua Francisco Teixeira, e também de um bueiro na 

estrada da localidade da Barra Grande, agradeceu a população do Estrela do Oeste que estava 

presente; comentou sobre o fim do projeto karate e também que os professores teriam que ganhar 

muito mais. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os 

presentes, falou sobre o Projeto 022/2018 do reajuste dos professores, falou que esteve em Ponta 

Grossa junto do deputado Aliel Machado e da emenda que ele conquistou e também fala da 

homenagem que os demais vereadores estão fazendo ao colocar o nome do menino Jaison na 

quadra poliesportiva.   A presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos e encaminha à 
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secretaria da casa para que sejam tomadas as devidas providências. A Presidente colocou em 

terceira e última 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 terceira e ultima 

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 vereadores poderiam fazer o 

uso da palavra por 3 minutos comentando assuntos referentes à sessão. Pede a palavra a 

vereadora Arlete Latzuk Penna: Agradeceu aos vereadores Aguinaldo e Arival pelo apoio. A 

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