
        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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ata 35/2017 

 

35° Sessão Ordinária do Ano de 2017. 

  

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 19 horas e 00 

minuto, com a presença de todos os senhores (as) vereadores (as), a senhora Presidente 

Clarice Nunes Pereira declarou aberta a trigésima quinta 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 034 da 34º sessão 

ordinária, e posteriormente o presidente colocou a mesma em votação, sendo a Ata 34, 

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 dos requerimentos bem como dos projetos de leis números 28, 29, 30, 31/2017, bem 

como os convites de eventos das comunidades e aviso para a sessão especial do dia 04 as 

18 horas. 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 Jacir Zierhut: Cumprimentou todos ali presentes, iniciou 

falando que esteve na associação das costureiras com os vereadores Arival, Aguinaldo e 

Arlete, e falou para os demais vereadores comparecerem na associação fazer uma visita, as 

costureiras, parabenizou o secretario Jorlei pelo seu desempenho nos jogos da reforma 

agrária e falou de uma reunião que esteve com autoridades de Santa Maria e da Campina do 

Simão com a Deputada Cristina Silvestre onde foi o reconhecimento da liberação da 

readequação da estrada do Piquiri a Santa Maria. Pediu a palavra o vereador José Valdivino 

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

patrolamento e cascalhamento na propriedade do senhor Eloi José Daper na comunidade 10 

de Julho, falou do Ouro Verde do carro que era para permanecer la e falou do problema da 

água, falou da caminhonete do Rio do Tigre, falou do patrolamento das estradas da localidade 

da Independência. Pediu a palavra a vereador Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos ali 
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presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento de um patrolalamento e cascalhamento 

na estrada do Aroio do Portão próxima da propriedade do senhor Chiquito (Francisco), fez um 

requerimento de um patrolamento das estradas do Estrela do oeste próxima a casa da 

senhora Jacira Margarida e nas outras estradas que estão com difícil acesso, falou que esteve 

na associação das costureiras, agradeceu ao vereador Jacir por ter ido a reunião junto com a 

deputada Cristina Silvestre e com os demais que estiveram junto, falou da água do ouro 

verde, falou da caminhonete da saúde que não esta la e que teve uma ocorrência e carro não 

estava. Pediu a palavra o vereador João Alex Damião: Cumprimentou todo ali presente, 

iniciou sua fala fazendo um requerimento de um patrolamento e cascalhamento na estrada da 

localidade do Reservado Dois próxima a casa do senhor Gabriel, agradeceu ao senhor 

Prefeito por estar cumprindo com o combinado na localidade Recanto Feliz, parabenizou ao 

Erick que vai representar os sete municípios como o atleta Top na Cida de Campo Mourão. 

Pediu a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos ali presentes, 

iniciou sua fala fazendo um requerimento de cascalhamento na Rua da igreja imaculada 

conceição que próxima final de semana terá festa da padroeira, falou do gerador do hospital, 

falou da caminhonete, falou das estradas e da água do Ouro Verde, falou da visita que ele e 

os demais vereadores fizeram na associação das costureiras e parabenizou a secretaria 

Lucimara Falcão pelo bom trabalho que vem fazendo, falou das estradas do Rio da Prata, 

falou que ele e os vereadores Elio e Arival estiveram na feira do empreendedor na UCP em 

Pitanga, falou do deputado Aliel Machado, que esta intercedendo por toda a população a 

respeito do Banco do Brasil. Pediu a palavra o vereador Marcio Stoski: Cumprimentou todos 

ali presentes, iniciou falando que recebeu um documento do Cônsul Ucraniano, falou da 

caminhonete do Rio do Tigre, parabenizou o vereador Alex, fez um reforço de um 

requerimento patrolamento das estradas da ASERB. A Presidente deferiu os requerimento 

verbais e escritos e encaminhou para a secretaria dessa casa, a Presidente colocou em 

segunda discussão e votação o projeto de lei nº 026/2017 de autoria do poder  executivo com 

a súmula: institui o programa de aluguel social morar seguro e da outras providencias, e fora 

aprovada por unanimidade, o vereador Aguinaldo Paz de Moura pediu questão de ordem e 

falou que com base no artigo 101 inciso 4º de regimento interno solicitou a apreciação do 

plenário á dispensa da ultima votação, do projeto de lei 026/2017, aja visto que não houve 

emendas pelos senhores vereadores, a Presidente deferiu o pedido do vereador e colocou em 

apreciação, e fora aprovado por unanimidade, a Presidente declarou aberto o pequeno 

expediente onde os senhores vereadores puderam fazer uso da palavra por três minutos 

comentando somente assuntos da sessão. Pediu a palavra o vereador Jacir Zierhut: falou das 

visitas que o município vai receber devido aos feriados e pediu para que seja feito alguns 

reparos no centro da cidade. Sendo o que tinha a Presidente encerrou a sessão deixando o 
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convite para a próxima sessão que será dia 4 de dezembro 2017. Os depoimentos em sua 

integralidade encontram-se disponíveis em arquivo áudio no site dessa Câmara 

Municipal. 
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