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Ata 036/2018 

36ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos três dias do mês de dezembro 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 

sexta 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 035/2018, 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: Projeto de Lei n.º 009/2018, Requerimento n.º 117/2018, 

Indicação n.º 010/2018, Moção de Pesar n.º 015/2018 e Convites. A Presidente declara aberto o 

Grande Expediente, onde os senhores vereadores poderão fazer uso da palavra conforme o 

Regimento Interno. Fica livre a palavra. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: 

Cumprimentou todos os presentes. Iniciou fazendo um requerimento verbal para construção de 

uma ponte em Nova Conquista, a pedido dos moradores, ligando à região de Pitanga. Pediu 

atenção especial ao Executivo para a localidade de Pouso Alegre, também com relação à ponte. 

Requereu também para que fosse reforçado o bueiro que dá acesso ao Chapéu do Sol, próximo à 

propriedade do senhor Cassemiro, porque quando chove o bueiro não vence a enxurrada. 

Agradeceu ao vice-prefeito pelo atendimento na comunidade de São Manoel, pelo início das obras 

no Ouro Verde a X de Julho e solicitou que fosse feita uma reforma em um bueiro, onde liga Nova 

Conquista a X de Julho. Comentou que teve a garantia da construção de uma ponte no Rio do Tigre, 

onde dá acesso à propriedade do senhor Wilson Martins e também que as obras do Rio Liso já 

foram iniciadas e demais obras, conforme o cronograma. Agradeceu pelo atendimento ao 

requerimento na propriedade do senhor Jair Tomaz. Lembrou da formatura do CMEI, parabenizou 

aos profissionais e comentou sobre a emoção que sentiu. Desejou sucesso na nova missão ao padre 

Cassemiro e deixou as condolências à família Colaço pelo falecimento da senhora Juvina Walter 

Colaço. Pede a palavra o vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes. 

Iniciou reforçando um pedido ao vice-prefeito de um bueiro na localidade de Barra Grande. 

Comentou que esteve na localidade de Nova Conquista juntamente com alguns colegas vereadores, 

onde foram chamados para uma reunião, discutindo assuntos referentes a serviços de um bueiro, 

uma ponte e estradas; comentou que os agricultores estão precisando de incentivos e pediu para 

que seja aplicada a lei Porteira Adentro. Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: 
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Cumprimentou todos os presentes. Iniciou informando que esteve em reunião com os moradores 

da Vila Deus juntamente com o doutor Fábio para discutirem o assunto referente a falta de energia 

na comunidade devido ser loteamento rural, mas que brevemente será resolvida a questão. 

Comentou também que esteve na localidade de Nova Conquista, onde foram chamados para uma 

reunião para discutirem assuntos referentes às estradas; falou do requerimento que fez pedindo 

patrolamento e cascalhamento para essa região. Fez um requerimento verbal de uma ponte que 

liga Nova conquista a Pitanga e outro de patrolamento e cascalhamento na estrada do senhor 

Pedro da Silva, que passa por tratamento de saúde, e também demais moradores. Comentou sobre 

o bueiro da localidade que está em situação perigosa. Agradeceu os serviços feitos ao senhor Jair 

Tomaz e também na localidade do Rio Liso. Comentou que esclareceu aos moradores de Nova 

Conquista, onde o Executivo dizia que eram os vereadores que não deixavam fazer as estradas, mas 

que isso é uma inverdade e os moradores estão esperando o documento que prove o que disse. 

Pede a palavra o vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos os presentes. Fez um 

requerimento verbal de uma boca de lobo em frente à casa do senhor Elias Folmer, na Rua Agenor 

de Oliveira esquina com a Rua Joaquim Monteiro Sobrinho. Comentou que esteve na Vila Podolan, 

onde verificou que os moradores estão fazendo estradas com recursos próprios e isso vem 

acontecendo em todo município; comentou que também esteve na localidade de Nova Conquista e 

o problema é o mesmo, os galhos das estradas que dão acesso às propriedades estão intransitáveis 

e pediu para que seja a aplicada a lei Porteira Adentro. Fez outro requerimento verbal para que 

sejam realizados serviços de patrolamento e cascalhamento na estrada que dá acesso a 

propriedade do senhor Chiquito, no Arroio do Portão. Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: 

Cumprimentou todos os presentes. Iniciou fazendo um requerimento verbal de patrolamento e 

cascalhamento nas estradas das vilas, como Jardim Santa Clara e Jardim Tropical, onde tem lugares 

críticos e com valetas e faz-se necessário devido as visitas de fim de ano. Parabenizou o Executivo, 

Legislativo e Professores pelo Plano de Carreira e agradeceu também ao Executivo pelo 

atendimento ao requerimento de uma ponte na localidade de Estrela do Oeste.  Sendo o que tinha 

a Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos e encaminhou à secretaria da casa para 

que sejam tomadas as devidas providências. A Presidente colocou em única discussão e votação o 

Projeto de Lei n.º 009/2018 do Legislativo Municipal com a súmula: Concede revisão geral anual 

aos servidores da Câmara Municipal e dá outras providências e fora aprovado por unanimidade. A 

Presidente colocou em primeira discussão e votação o Projeto de Lei n.º 027/2018 com a súmula: 
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Aprova a avaliação do Plano Municipal de Educação de Santa Maria do Oeste Paraná para o decênio 

2015-2020 e fora aprovado por unanimidade. A presidente colocou em primeira discussão e 

votação o Projeto de Lei n.º 028/2018 com a súmula: Dispõe sobre a cobrança da Taxa de Coleta de 

Lixo, altera a redação dos art. 240 e a tabela VII do Anexo III, e inclui os arts. 240-A a 240-M, todos 

da Lei n.º 032, de 12 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de 

Santa Maria do Oeste e dá outras providências e fora aprovada 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 fez uso da palavra. Sendo o que tinha a 

Presidente fez o encerramento deixando o convite para a próxima sessão. 
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