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Ata 033/2018 

33ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos doze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, com a presença 

de todos os senhores vereadores, a presidente Clarice Nunes Pereira declara aberta a trigésima 

terceira 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, 

vereador Aguinaldo, realize a leitura da ata 032/2018, posteriormente ela é colocada em votação e 

é aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente pede para que o Primeiro Secretário proceda 

com a leitura do expediente da mesa: Requerimentos de Indicação n.º 098, 100, 101, 102 e 

103/2018, Ofício n.º 016/2018 do Executivo Municipal e Ofício n.º 312/2018 da Secretaria de 

Assistência Social.  A Presidente declara aberto o Grande Expediente, onde os senhores vereadores 

poderão fazer uso da palavra conforme o Regimento Interno. Fica livre a palavra o vereador José 

Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento 

verbal de uma lombada na Rua João Tomen e outro de patrolamento e cascalhamento em frente ao 

CAPS, pediu para que fosse enviado um ofício ao Executivo referente à Recomendação 

Administrativa 05/2018, falou da falta de respeito por parte do Executivo por não terem 

comunicado essa casa de leis pelo expediente meio período, parabenizou a Presidente pelo ponto 

que será construído no Bairro Santo Antonio, deu os parabéns aos servidores públicos que foram 

premiados pelo Sismupi. Pede a palavra o vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou 

todos os presentes, iniciou sua fala parabenizando o secretário de obras pelos trabalhos feitos no 

Arroio do Portão, fez um requerimento de patrolamento e cascalhamento nas estradas do distrito 

de São Manoel principalmente nas estradas que são linha do transporte escolar e também 

parabenizou os servidores pela premiação. Pede a palavra o vereador Alex Damião: Cumprimentou 

todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento de reparos na iluminação pública 

próximo ao Posto Laçador, falou do colégio Anchieta e da contemplação do Ensino Médio Integral. 

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

parabenizando os servidores públicos que foram premiados pelo Sismupi, agradeceu ao vereador 

Arival pelo reforço das estradas de são Manoel, parabenizou também o colégio Anchieta e falou 

dos maquinários novos que estão sendo licitados. Esclareceu que o atendimento de meio período 

da Prefeitura foi uma decisão da Amocentro.  Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: 

Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala parabenizando os servidores, falou das estradas 

do Barreiro e fala que está sendo feito o melhor. Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: 

Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um reforço de um requerimento de 

patrolamento e cascalhamento na estrada do Alto da Serra na propriedade do senhor José 

Cordeiro, falou das estradas do Estrela do Oeste e falou que foi garantido para a população que as 

estradas serão iniciadas, falou do requerimento que a presidente fez do rolo compressor na estrada 

do Assentamento Araguaí, falou da reunião que os vereadores da base fizeram com o prefeito e 

fala que na verdade todos os vereadores deveriam ser chamados para discussão sobre estradas e 

assuntos importantes para o município. Parabenizou os servidores públicos. Não tendo mais 
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nenhum vereador a fazer o uso da palavra a Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos 

e encaminhou à Secretaria da Casa para serem tomadas as devidas providências. A Presidente 

colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei n.º 023/2018 com a súmula: Altera a lei 

municipal n.º 279/2010 e dá outras providências e foi aprovada por unanimidade. A Presidente 

colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei n.º 024/2018 com a súmula: Autoriza o 

chefe do poder executivo municipal a doar imóvel à APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais e dá outras providências e foi aprovado por unanimidade. A Presidente declarou 

aberto o Pequeno Expediente onde os senhores vereadores podem fazer uso da palavra por até 

três minutos. Fica livre a palavra. Nenhum vereador se manifestou. Não havendo mais nenhum 

vereador a fazer uso da palavra, a Presidente faz o encerramento, deixando o convite para a 

próxima sessão. 
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