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Ata 016/2018 

16ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, com a 
presença de todos os vereadores, a presidente Clarice Nunes Pereira declara aberta a 
Décima 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 realize a leitura da ata 015/2018 da sessão ordinária do 
dia quatro de junho de dois mil e dezoito; posteriormente a mesma é colocada em 
votação e é aprovada por unanimidade. Em seguida, ela pede para que o primeiro 
secretário proceda a leitura do expediente da mesa: Requerimentos de Indicação nº 
068, 069, 070 e 071/2018. A Presidente declara aberto o Grande Expediente plenário 
onde os senhores vereadores poderão fazer uso da palavra conforme o Regimento 
Interno. Fica livre a palavra. Pede a palavra o vereador José Valdivino Gomes: 
Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala parabenizando o grupo 
Desbravadores, falou novamente das salas de aulas da Escola Balbina para que seja 
resolvida a questão o quanto antes, fez um reforço de patrolamento e cascalhamento 
na estrada da localidade da Linha Independência, e de patrolamento e cascalhamento 
na Vila Padolan, falou que eles, os vereadores, nunca foram contrários à população e 
sim a favor do melhor. Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: Cumprimentou todos 
os presentes, iniciou sua fala parabenizando os Desbravadores, falou que esteve 
conversando com o Vice Prefeito e com o secretário do pátio e que a cascalhadeira 
está a disposição para fazer as estradas da Lagoa e do Barreiro. Pede a palavra o 
vereador Alex Damião: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala 
parabenizando o grupo Desbravadores, fez alguns requerimentos para que seja 
colocada iluminação pública na Rua Celso Ferreira Jorge próximo a casa do senhor 
Jorge Didimo, e outra na saída da Lagoa próximo ao Jeitão Caipira e Mercado Alvorada, 
falou de uns comentários nas redes sociais e que os vereadores estão aqui para ajudar 
e não estorvar.  Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos 
os presentes, iniciou sua fala fazendo requerimento de patrolamento e cascalhamento 
nas estradas das localidades do Pouso Alegre e do Arroio do Portao, e que seja feito o 
cascalhamento na estrada do Banco da Terra, e patrolamento cascalhamento na Linha 
Independência, também patrolamento e cascalhamento no Bairro Bombacha próximo 
a casa de senhor Luiz Vieira, e falou que eles, os vereadores, estão aqui para ajudar a 
população, agradeceu a funcionária Sidineia Gulanoski por ter resolvido uma questão 
que ela já tinha comentado na sessão anterior. Pede a palavra o vereador Arival 
Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala parabenizando 
o grupo dos Desbravadores, falou das reclamações do funcionário do pátio, e falou que 
os vereadores querem o melhor para o município. Pede a palavra o vereador 
Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala 
parabenizando os jovens que representaram o município em Faxinal e também 
parabenizou o Executivo junto com o Secretário de Esportes, por estarem incentivando 
os jovens no esporte, falou que estará cobrando também as salas de aula da Escola 
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Balbina e que está atendendo todos os pedidos dos senhores vereadores levando para 
o Executivo, falou dos comentários da sessão passada sobre Promoção Social, 
parabenizou a secretária e seus funcionários pelo bom trabalho que vêm fazendo, leu 
uma Nota de Esclarecimentos enviada pela Secretaria da Promoção Social e falou que 
ele vai averiguar sobre os comentários que estão havendo no pátio e que vai 
esclarecer essas questões.  A Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos e 
encaminhou a secretaria desta casa para que sejam tomadas as devidas providências. 
A Presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de Lei nº 012/2018 do 
Executivo Municipal com a súmula: Institui o Programa Permanente de Recuperação Fiscal 
de Santa Maria do Oeste/ PR – Refisam e dá outras providências e fora aprovado por 

unanimidade. A Presidente declara aberto o Pequeno Expediente onde os vereadores 
podem fazer uso da palavra por até três minutos. Pede a palavra o vereador Jacir 
Zierhut: falou da estrada da saída para a Lagoa, onde foram abertas valetas para 
instalação de água pela SANEPAR e parabenizou o funcionário. Pede a palavra a 
vereadora Arlete Latzuk Penna: Agradeceu ao vereador Aguinaldo pelo esclarecimento 
do assunto da sessão passada. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: 
Parabenizou o trabalho da funcionária Sidineia e os funcionários da Promoção Social. A 
Presidente encerrou a sessão deixando o convite para a próxima, que será no dia 18 de 
junho de 2018. 
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