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Ata 31/2017 

 

 

31° Sessão Ordinária do Ano de 2017. 

 Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 18 horas e 09 

minutos, com a ausência do vereador Élio José Melo Machado, e com a presença dos demais 

senhores (as) vereadores (as), a senhora Presidente Clarice Nunes Pereira declarou aberta a 

trigésima primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezessete e convidou a todos para 

fazerem a Oração do Pai Nosso como é de costume desta casa. A senhora presidente 

convidou o primeiro secretário desta Casa o Vereador Aguinaldo Paz de Moura para fazer a 

leitura resumida da ata de Nº 030 da 30º sessão ordinária, e posteriormente o presidente 

colocou a mesma em votação, sendo a Ata 30, aprovada por unanimidade pelos Senhores 

(as) Vereadores (as). Em seguida a Senhora Presidente pede para que o secretário proceda à 

leitura do expediente da mesa, o qual realiza a leitura da moção de pesar, do projeto de lei 

004/2017 do Legislativo, bem como a leitura do projeto de lei 025/2017 de autoria do poder 

executivo. Feita leitura fora declarado pela senhora presidente a abertura do grande 

expediente plenário, onde os vereadores puderam fazer o uso da palavra conforme regimento 

interno. Pediu a palavra o vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes, 

e iniciou sua fala pedindo apoio dos demais vereadores para os projetos e emendas que eles 

propuseram, em especial uma emenda para o conselho e as conselheiras, também reforçou o 

requerimento do vereador Arival em relação ao reparo das pontes e das estradas do Banco da 

Terra e fez um pedido a Presidente e a secretaria da casa para que seja enviado um oficio ao 

executivo solicitando a situação de como se encontra a camionete que fazia o transporte de 

doentes da localidade do Rio do Tigre. Pediu a palavra o vereador Jacir Zierhut: 

Cumprimentou todos ali presentes e iniciou sua fala reforçando o requerimento das estradas 

da Vila Rica, agradeceu ao executivo pela ponte que foi concertada na localidade do Rio 

Bandeira e comentou que o povo do Estrela do Oeste está com dificuldades em uma ponte 

perto da propriedade do senhor Caju. Pediu a palavra o vereador Marcio Stoski: 

Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala comentando que estão em uma fase 

muito importante de analise do plurianual do município, e comentou sobre o projeto do parque 

industrial, parabenizou a Presidente Clarice pelas suas propostas de emendas de uma capela 



        CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR 
CNPJ: 95.684.585/0001-12 

        Rua: Alexandre Kordiak, 87 – centro – Santa Maria do Oeste – Pr, CEP: 85230-000 
Fone/Fax: (042) 3644 1129/3644 1149/3644 1363 

                     secretaria@camarasantamariadooeste.pr.gov.br 
 

 

 

 

mortuária e de casas para o distrito de São José, comentou sobre a emenda que eles 

propuseram para a secretaria da agricultura e falou sobre uma visita que ele e o Vereador 

José Valdivino fizeram no assentamento Banco da Terra e reforçou o requerimento do 

vereador Arrival de uma ponte na localidade do Banco da Terra, que a mesma seja 

providenciada o quanto antes, comentou sobre a PCH e da CGH, centrais hidrelétricas e 

geradores de hidrelétricas empresas que vão gerar grandes numeros de empregos e fomentar 

novamente o comercio. Pediu a palavra o vereador João Alex Damião: cumprimentou todos ali 

presentes e iniciou sua fala fazendo um requerimento de um patrolamento e cascalhamento 

da estrada do Rio da Anta nas proximidades da fazenda do doutor Nairon que esta com difícil 

acesso. Pediu a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos ali 

presentes e iniciou sua fala parabenizando ao secretario da educação Levi e ao executivo 

municipal pelo projeto 25/2017 o qual, modifica o artigo 66 do parágrafo 4º da lei 320/2011, 

para eleição do diretor da escola mais democrática, onde vice diretor também possa ser eleito 

por voto e não indicado pelo executivo municipal e fez comentários sobre o PPA e a LDO, o 

qual, vieram para apreciação e parabenizou a todos os vereadores pelas emendas que 

propuseram, e comentou sobre a audiência pública que era para acontecer dia 27 mais não 

teve por que não houve coro, e pediu para que todos participem quando tiver audiência. Não 

havendo mais vereador para fazer o uso da palavra a presidente deferiu e encaminhou os 

requerimentos verbais e inscritos para a secretaria da casa para serem tomadas as devidas 

providencias, em seguida colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei nº 

024/2017 de autoria do poder executivo com a súmula: cria o conselho municipal dos direitos 

da mulher COMDIM, e da outras providencias e fora aprovado por unanimidade. Em seguida 

colocou em primeira e única votação o pedido de urgência do projeto de lei 025/2017 com a 

súmula: autoriza o poder legislativo a modificar o artigo 76° (parágrafo)4° da lei municipal 

n°320/2011, e da outras providencias, e fora aprovado por unanimidade. Em seguida colocou 

em primeira e única votação o projeto de lei 025/2017com a sumula: autoriza o poder 

legislativo a modificar o artigo 76 do parágrafo 4°da lei municipal n°320/2011, e da outras 

providencias, e fora aprovado por unanimidade. A Presidente declarou aberto o pequeno 

expediente onde os senhores e senhoras vereadores puderam fazer o uso da palavra por três 

minutos comentando somente assuntos relacionados a sessão. Pediu a palavra o vereador 

Marcio Stoski: deixou o convite para o titulo de cidadão honorário para o professor Reno 

Inácio Simon e que será no dia 10 de novembro as dezenove horas e deu parabéns aos 

funcionários públicos. Pediu a palavra o vereador Jose Valdivino Gomes: Parabenizou todos 

os funcionários públicos. Pediu a palavra o vereador Aguinaldo Paz Moura: Parabenizou os 

funcionários públicos. Sendo o que tinha a presidente encerrou a sessão convidando todos 

para a próxima sessão que será no dia seis de outubro às dezenove horas. Os depoimentos 
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em sua integralidade encontram-se disponíveis em arquivo áudio no site dessa Câmara 

Municipal. 
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