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Ata 008/2018 

008ª Sessão Ordinária do Ano de 2018  

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, 

com a ausência do vereador Marcio Stoski e a presença dos demais senhores (as) 

vereadores (as), a Senhora Presidente Clarice Nunes Pereira declara aberta a oitava 

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 coloca em apreciação e 

votação a leitura da ata nº 07/2018. 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 primeiro secretário proceda a 

leitura do expediente da mesa: Moção de Pesar nº 003/2018, Requerimento de 

Indicação nº 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050 e 051/2018,  Ofício nº 

05/2018 do Executivo Municipal referente ao Pregão Presencial nº 010, 011, 012, 

013/2018 e Concorrência nº 01/2018 e  Projeto de Lei 07/2018 do Executivo Municipal 

com a súmula: Dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do Município 

de Santa Maria do Oeste para o exercício financeiro e dá outras providências. A 

Presidente declara aberto o Grande Expediente plenário onde os senhores vereadores 

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

Pede a palavra o vereador Arival: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala 

fazendo um reforço de um requerimento de uma lombada na Avenida 7 de Setembro 

na esquina Verci Grande devido ao fluxo de carros que é grande e os carros estão 

passando em alta velocidade, também fez um reforço do término da iluminação 

pública da Avenida 7 de Setembro, fez um requerimento de um patrolamento e 

cascalhamento na Rua Das Águas, no Bairro dos Maciel e parabenizou o vereador Elio 

pelo seu aniversário.  Pede a palavra o vereador João Alex Damião: Cumprimentou 

todos os presentes, iniciou fazendo um requerimento de patrolamento e 

cascalhamento na estrada do senhor Romildo Godoy, fez também um requerimento 

na localidade Linha Lontrense de patrolamento e cascalhamento próximo à casa do 

senhor Pedro dos Santos e parabenizou os vereadores aniversariantes.  Pediu a palavra 

o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua 

fala fazendo um requerimento que seja feito uma ponte no distrito de São Manoel 

próximo a casa da senhora Maria Crispim, agradeceu senhor Antoninho pela ponte 

construída próximo a casa do senhor Erondi Eurich, falou do bueiro próximo a 

propriedade da senhora Abigail dos Santos Korsak e agradeceu ao Executivo mais uma 

vez pelo término da estrada da Pratinha. A presidente deferiu os requerimentos 

verbais e escritos e encaminhou à secretaria desta casa para que sejam tomadas as 
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devidas providências. A presidente colocou em terceira e ultima votação o projeto de 

lei nº 003 /2018 do legislativo municipal com a súmula: dispõe sobre o descarte de 

subprodutos originados do consumo de produtos fumígenos, derivados ou não do 

tabaco, proíbe seu descarte em vias públicas e dá outras providências e fora aprovado 

por unanimidade, a Presidente colocou em primeira e única discussão e votação o 

projeto de lei nº 004/2018 do poder legislativo municipal com a súmula: concede o 

titulo de cidadã honorária do município de Santa Maria do Oeste/PR à professora 

Maria Emilia Ianze e outras providencias, e fora aprovado por unanimidade. A 

Presidente colocou em votação o projeto de lei nº 06/2018 do executivo municipal: 

Autoriza o poder executivo municipal a declarar de utilidade pública que menciona, 

para fins de desapropriação, e da outras providências, e fora aprovado por 

unanimidade. A Presidente declarou aberto o pequeno expediente onde os senhores 

vereadores puderam fazer uso da palavra por três minutos. Pede a palavra o vereador 

Jacir Zierhut: Deu os parabéns aos vereadores aniversariantes, agradeceu aos 

proprietários de cascalhos pela doação e parabenizou aos secretários e funcionários do 

pátio pelo bom trabalho que eles vêm realizando. A presidente agradeceu a todos pela 

presença e deixou o convite para a próxima sessão que será dia 23/04/2018.  
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