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Aos cinco dias do mês de março

vereador Arival e a presença 

Nunes Pereira declara aberta a 

e convida a todos para fazer a oração do 

Senhora Presidente convida o vereador Aguinaldo 

resumida da ata de nº 0

presidente coloca a mesma em votação, sendo 

senhores (as) vereadores (as). Em seguida a Senhora Presidente pede para que o 

primeiro secretário proceda 

dos requerimentos/indicações

Projeto de Lei nº 03/2018 

Senhora Presidente a abertura do grande expediente do plenário, onde os 

puderam fazer o uso da palavra conforme o Regimento 

vereadora Arlete Latzuk Penna: cumprimentou todo

fazendo alguns requerimentos

Bairro Santo Antonio, que seja feito patrolamento na Rua da Vila Deus, que seja feito 

um patrolamento e cascalhamento na estrada do 

bueiro próximo a casa do senhor Oscar Ianze, fez um pedido de uma ca

cascalho para o senhor Valdeir no 

de patrolamento e cascalhamento  para o

no Corvo Branco  para o senhor João Maria de Lima 

péssimas condições, falou da cadeira do 

falou do projeto Mulher Destaque e parabeni

a palavra o vereador Jacir Z

do leilão das sucatas do pátio q

2017 e que agora está tudo certo para que sejam leiload

mulheres pelo seu dia. Pediu a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: 

Cumprimentou todos os presentes, iniciou fazendo 

realizada a construção de duas pontes 

Alegre a pedido do Senhor Silvio Marques e da Senhora Neuza Silva dos Santos e do 

Senhor Luiz Pacheco, pois 

ponte no Arroio Seco a pedido Senhor Lauro Ramos, reforçou o pedido da vereadora 

Arlete para o patrolamento do Reservado 2, falou de uma cascalho que foi doado, 
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Ata 003/2018 

003ª Sessão Ordinária do Ano de 2018  

março de dois mil e dezoito, às 19 horas, com a 

presença dos demais vereadores (as), a Senhora Presidente Clarice 

ereira declara aberta a 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 

residente convida o vereador Aguinaldo Paz de Moura para fazer a leitura 

a de nº 02 da 02ª Sessão Ordinária de 2018. Posteriormente a 

presidente coloca a mesma em votação, sendo esta aprovada por unanimidade pelos 

senhores (as) vereadores (as). Em seguida a Senhora Presidente pede para que o 

rio proceda a leitura do expediente da mesa, o qual realiz

dos requerimentos/indicações: Requerimentos de Indicação 026 ao 031/2018 e 

 do Executivo Municipal. Feita a leitura fora declarad

Senhora Presidente a abertura do grande expediente do plenário, onde os 

puderam fazer o uso da palavra conforme o Regimento Interno. Pediu a palavra a 

vereadora Arlete Latzuk Penna: cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala

fazendo alguns requerimentos: que sejam patroladas e cascalhadas todas as 

ntonio, que seja feito patrolamento na Rua da Vila Deus, que seja feito 

um patrolamento e cascalhamento na estrada do Barreiro e que seja 

bueiro próximo a casa do senhor Oscar Ianze, fez um pedido de uma ca

r Valdeir no Loteamento Kulicz, também fez um requerimento 

de patrolamento e cascalhamento  para o Reservado 2, cascalhamento e patrolamento 

o senhor João Maria de Lima porque a estrada est

péssimas condições, falou da cadeira do dentista que ainda não esta funcionando,  

estaque e parabenizou todas as mulheres pelo seu dia. Pediu 

a palavra o vereador Jacir Zierhut: Cumprimentou todos os presentes, iniciou falando 

do pátio que foi um requerimento que ele fez no dia 2

tudo certo para que sejam leiloadas, parabenizou todas as 

mulheres pelo seu dia. Pediu a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: 

presentes, iniciou fazendo alguns requerimentos:

a construção de duas pontes no Distrito de São Manoel na localidade Rio 

Alegre a pedido do Senhor Silvio Marques e da Senhora Neuza Silva dos Santos e do 

 a estrada trata-se de linha de transporte esco

ponte no Arroio Seco a pedido Senhor Lauro Ramos, reforçou o pedido da vereadora 

para o patrolamento do Reservado 2, falou de uma cascalho que foi doado, 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR 

CEP: 85230-000 
Fone/Fax: (042) 3644 1129/3644 1149/3644 1363 

com a ausência do 

residente Clarice 

do ano de dois mil e dezoito 

osso como é de costume da casa. A 

oura para fazer a leitura 

osteriormente a 

aprovada por unanimidade pelos 

senhores (as) vereadores (as). Em seguida a Senhora Presidente pede para que o 

a leitura do expediente da mesa, o qual realiza a leitura 

de Indicação 026 ao 031/2018 e 

Feita a leitura fora declarada pela 

Senhora Presidente a abertura do grande expediente do plenário, onde os vereadores 

Pediu a palavra a 

, iniciou sua fala 

todas as ruas do 

ntonio, que seja feito patrolamento na Rua da Vila Deus, que seja feito 

seja reparado o 

bueiro próximo a casa do senhor Oscar Ianze, fez um pedido de uma caçamba de 

, também fez um requerimento 

Reservado 2, cascalhamento e patrolamento 

que a estrada está em 

dentista que ainda não esta funcionando,  

todas as mulheres pelo seu dia. Pediu 

presentes, iniciou falando 

querimento que ele fez no dia 22 de março 

s, parabenizou todas as 

mulheres pelo seu dia. Pediu a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: 

erimentos: que seja 

no Distrito de São Manoel na localidade Rio 

Alegre a pedido do Senhor Silvio Marques e da Senhora Neuza Silva dos Santos e do 

se de linha de transporte escolar, e a outra 

ponte no Arroio Seco a pedido Senhor Lauro Ramos, reforçou o pedido da vereadora 

para o patrolamento do Reservado 2, falou de uma cascalho que foi doado, 



falou que esteve em Curitiba com alguns Vereadores e com o secretário Reinaldo 

Machado onde foram contemplados com 82 mil reais para a reforma do colégio do Rio 

do Tigre, falou de um relatório que o prefeito Reinoldo tinha lhe passado de algumas 

emendas e recursos para o município de Santa Maria do Oeste, falou de um vídeo nas 

redes sociais e que já tinham resolvido a questão, parabenizou a todas as mulheres do 

município, falou que seria realizado o término das estradas  da Pratinha. Pediu a 

palavra o vereador João Alex Damião: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua 

fala comentando sobre o cascalhamento das estradas do Rio Pratinha, agradeceu ao 

prefeito sobre o caminhão basculante de lixo para o município de Santa Maria e fez 

uma homenagem ao dia da mulher, em especial a sua esposa. Pediu a palavra o 

vereador Marcio Stoski: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala 

complementando o assunto da creche que já está sendo resolvida a questão. José 

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

requerimento de um patrolamento e cascalhamento em toda a estrada na localidade 

do Assentamento Araguai, que o transporte escolar está com dificuldade de fazer a 

linha, reforçou o pedido da vereadora Arlete das Ruas do Santo Antonio, falou do 

transporte escolar, parabenizou as mulheres pelo seu dia.   A Presidente deferiu os 

requerimentos verbais e escritos e encaminhou a secretaria dessa casa para que 

fossem tomadas suas devidas providencia. A Presidente colocou em primeira e única 

discussão e votação o projeto de Lei nº 002/2018 do Legislativo Municipal, e fora 

aprovado por unanimidade, a Presidente colocou em primeira e única discussão e 

votação a moção de aplausos nº 001/2018 com votos de reconhecimento ao senhor 

Everson Leandro Ricardi, e fora aprovado por unanimidade. A presidente declarou 

aberto o pequeno expediente do plenário, onde os senhores (as) vereadores (as) 

poderão fazer uso  da palavra por três minutos, comentando assuntos referentes à 

sessão. Pediu a palavra vereador João Alex Damião: Agradeceu a presença de todos e 

pediu que a população continuasse freqüentando as sessões. Jacir Zierhut: Fez uma 

colocação sobre o pedido da vereadora Arlete, disse que ele fez o mesmo semana 

passada, mas que o cascalho só poderá ser retirado assim que a soja seja colhida para 

que sejam feitas as estradas do Barreiro. Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk 

Penna: Agradeceu ao vereador Jacir pela doação do cascalho. Pede a palavra vereador 

Aguinaldo Paz de Moura: Parabenizou ao vereador Jacir pela indicação do leilão das 

sucatas do pátio. A Presidente declarou encerrada a sessão deixando o convite para a 

próxima que será dia 12/03/2018. Eu,_______________________________________, 

Juliana Alvani Borges Wolski, quem digitei e assino. 
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