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Ata 12/2017 

 

12° Sessão Ordinária do Ano de 2017. 

  

Aos quinze dias do mês de maio 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 declara aberta a décima segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezessete e 

convida a todos para fazerem a Oração do Pai Nosso como é de costume desta casa. A 

senhora presidente convida o primeiro secretário desta Casa o Vereador Aguinaldo Paz de 

Moura para fazer a leitura da ata de Nº 011 da 11º sessão ordinária do ano de 2017, 

posteriormente o presidente coloca a mesma em votação, sendo a Ata 11/2017 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 dos senhores vereadores os quais sejam: Vereador: JACIR ZIERHU, 

Requerimento Indicação N° 96/2017. O vereador supracitado, com assento nesta casa de leis, 

vem com o devido respeito e na forma regimental, requerer de vossa Excelência o envio de 

oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitando as seguintes medidas administrativas: Solicito: 

Que seja feito revisão da caixa da água e dos encanamentos na Vila Bini Wolski, Vila dos 

Neves, Chapéu do Sol e nos Grandes no distrito de São José.  JUSTIFICATIVA: Justifica tal 

solicitação, porque os moradores da localidade estão sem água. Nestes termos, pede 

deferimento. Santa Maria do Oeste, 10 de maio de 2017. Vereadores: ARLETE LATZUK 

PENNA, JOÃO ALEX DAMIÃO, JOSÉ VALDIVINO GOMES E MARCIO STOSKI. 

Requerimento Indicação N° 097/2017. Os vereadores supracitado, com assento nesta casa de 

leis, vem com o devido respeito e na forma regimental, requerer de vossa Excelência o envio 

de oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitando as seguintes medidas administrativas: 1º - 

Seja realizado o patrolamento e cascalhamento das Ruas do Bairro Santo Antonio e BNH. 

JUSTIFICATIVA: Justifica tal solicitação, em razão do péssimo estado que se encontra as 

ruas, haja visto que trata-se de vias de acesso as residências dos mesmos.                                                                                                                     

Nestes termos, pede deferimento. Santa Maria do Oeste, 12 de maio de 2017. Vereadores: 

ARLETE LATZUK PENNA, JOÃO ALEX DAMIÃO, JOSÉ VALDIVINO GOMES E MARCIO 

STOSKI.Requerimento Indicação N° 098/2017. Os vereadores supracitado, com assento 
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nesta casa de leis, vem com o devido respeito e na forma regimental, requerer de vossa 

Excelência o envio de oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitando as seguintes medidas 

administrativas: 1º - Seja realizado o patrolamento e cascalhamento das Ruas do Bairro Alto 

da Serra próximo da ACRBE, e serraria do senhor José Carneiro. JUSTIFICATIVA: Justifica 

tal solicitação, em razão do péssimo estado que se encontra as ruas, haja visto que as 

mesmas trata-se de vias de acesso as residências dos mesmos e  também tem  alunos da 

APAE que necessita do transporte escolar e o mesmo está com dificuldade de acesso.                                                                                                                           

Nestes termos, pede deferimento. Santa Maria do Oeste, 12 de maio de 2017. Vereadora: 

CLARICE NUNES PEREIRA, Requerimento Indicação N°099 /2017. A Vereadora supracitada, 

com assento nesta casa de leis, vem com o devido respeito e na forma regimental, requerer 

de vossa Excelência o envio de oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitando as seguintes 

medidas administrativas: Solicita-se que seja feito um patrolamento e cascalhamento na 

entrada da propriedade da Dona Diva Distrito de São Jose. JUSTIFICATIVA: Justifica tal 

solicitação, que a mesma encontra em péssimas condições de uso e difícil acesso para o 

caminhão do leite. Nestes termos, pede deferimento. Santa Maria do Oeste, 10 de maio de 

2017. Vereador: ÉLIO JOSÉ MELO MACHADO, Requerimento Indicação N°100/2017. O 

vereador supracitado, com assento nesta casa de leis, vem com o devido respeito e na forma 

regimental, requerer de vossa Excelência o envio de oficio ao Senhor Prefeito Municipal 

solicitando as seguintes medidas administrativas: Solicito Que seja colocado areia na quadra 

da praça do santo Antonio. JUSTIFICATIVA: Justifica tal solicitação, em razão que a mesma 

será usada para treinos dos alunos que iram participar dos jogos escolares que se realizara 

em junho.  Nestes termos, pede deferimento. Santa Maria do Oeste, 10 de maio de 2017. 

Após fora lido os pregões de licitação de números 26/2017 e 27/2017 e um convite da escola 

Anibal Martins. 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, 

parabenizou sua esposa, e todas as mães santa-marienses, fez um agradecimento a sua mãe 

dona Luiza de Lima Zierhut (já falecida), parabenizou o jovem acadêmico da UCP, Paulo 

Matheus por promover a gincana esportiva na escola Balbina Almeida de Souza, reforçou o 

pedido de patrolamento e cascalhamento na Rua do Hospital, e agradeceu ao executivo o 

vice-prefeito pelos serviços prestados. A presidente deixa livre a palavra, pediu a palavra o 

vereador João Alex Damião: cumprimentou todos ali presentes, e parabenizou sua esposa e 

sua mãe pela passagem do dia das mães e agradeceu ao executivo pelos serviços prestados. 

A presidente deixou livre a palavra. Pediu a palavra o vereador Arival Gonçalves Ferreira: 

cumprimentou todos ali presentes, parabenizou a sua mãe e sua esposa e todas as mães 

santa-marienses, pela passagem do dia das mães iniciou sua fala reforçando um 
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requerimento em relação às estradas do Banco da Terra para patrolamento e alargamento 

dos bueiros, e fez comentários em relação a iluminação pública. Vereador Aguinaldo Paz de 

Moura pediu a parte: Comentou que vai ser feito a licitação, o pregão presencial dia 25 de 

maio às 09 horas, que vai ser solicitado às lâmpadas e a empresa para fazer os serviços. 

Vereador Arival continua sua fala: agradeceu a presidente, a diretora e os funcionários da 

APAE, agradeceu também à senhora Luziane Damião pelo convite da reunião da formação do 

conselho municipal de segurança do comercio santa-mariense. A presidente deixa livre a 

palavra. Pediu a palavra vereador Jose Valdivino Gomes: Cumprimentou todos ali presentes e 

iniciou sua fala fazendo um requerimento verbal para o patrolamento das estradas nas 

localidades Rio do Tigre, Rio do Veado, Arroio do Portão, Poso Alegre, Rio Azul e Rio da 

Prata, e reforçou os pedidos para patrolamento e cascalhamento da rua do hospital.  A 

presidente deixou livre a palavra. Pediu a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: 

Cumprimentou todos ali presentes, reforçou o pedido das estradas da Vila Rica e reforçou 

também o pedido das estradas da Barra Grande, reforçou o pedido das estradas do BNH e 

ASERB, e fez um requerimento verbal de patrolamento das estradas no loteamento Jardim 

Tropical, pediu a presidente encaminhar um oficio para o executivo solicitando a 

complementação do pedido 003/2017, para que responda, fez comentários em relação a 

redes sociais, e disse que tem muita coisa para se preocupar, inclusive com o desvio de 

função com salários bem altos, e fez comentários sobre uma denuncia anônima que 

receberam da APAE, que os alunos tinham que ficar esperando o ônibus de quinze para o 

meio dia até a uma da tarde, mais que já haviam falado com a diretora da APAE e que tinha 

resolvido o problema, e fez comentários de contratos irregulares na prefeitura, e da falta de 

funcionários no setor da saúde. A presidência deixou livre a palavra: Pediu a palavra o 

vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos ali presentes, iniciou sua fala 

reforçando o pedido das estradas da Vila Rica, agradeceu os funcionários da APAE, e os 

parabenizou pele forma carinhosa que eles tratam seus alunos, e parabenizou o vereador 

Arival pele doação que ele fez a APAE, fez comentários que é um direito dos vereadores 

fazerem pedidos de informação e que a coisa tem que andar conforme a lei e parabenizou a 

funcionaria Luziane pelo convite da reunião do conselho municipal de segurança do comercio, 

agradeceu e parabenizou a pastoral da criança, e agradeceu ao publico presente. Não 

havendo mais vereadores para fazer uso da palavra a Presidente deferiu e encaminhou os 

requerimentos verbais e escritos e encaminhou para a secretaria da casa, para serem 

tomadas providencias. A presidência declarou aberto o pequeno expediente onde os 

vereadores poderiam fazer uso da palavra por três minutos comentando somente assuntos 

referentes à sessão. Não houve vereador para fazer uso da palavra, a presidente encerrou a 

sessão e deixou o convite para a próxima sessão que se realizara no próximo dia 22 de maio 
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de 2017. Os depoimentos em sua integralidade encontram-se disponíveis em arquivo 

áudio no site dessa Câmara Municipal. 

 
 
Clarice N. Pereira                        Jacir Zierhut                      Aguinaldo Paz de Moura                
       Presidente                                            Vice Presidente                                Primeiro Secretario 
 
 
Élio José Melo Machado                    Arival Gonçalves Ferreira   Arlete Latzuk Penna 
Segundo Secretario                 Vereador                                        Vereador 
  
 
 João Alex Damião                Jose Valdivino Gomes  
Marcio Stoski           Vereador                             Vereador                                         
   Vereador 


