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Ata 032/2018 

32ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos cinco dias do mês de novembro 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 segunda 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 030/2018, posteriormente ela é colocada 

em votação e é aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente pede para que o Primeiro 

Secretário realize a leitura da ata 031/2018 e também é aprovada por unanimidade. Ela também 

pede para que o Primeiro Secretário proceda com a leitura do expediente da mesa: Requerimentos 

de Indicação n.º 092, 093, 094, 095, 096 e 097/2018, Convite, Projeto de Lei 023/2018 e Projeto 

de Lei 024/2018, ambos do Executivo Municipal. 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 a vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes, 

iniciou sua fala fazendo um requerimento de um bueiro na Vila Deus, em frente à casa do senhor 

“Purgão”, falou da questão da instalação da rede de luz elétrica no bairro e pediu para que seja 

enviado um ofício para o Executivo para que sejam tomadas tais providências; falou da situação das 

estradas no Assentamento Araguaí.  Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: Cumprimentou todos 

os presentes, iniciou sua fala fazendo agradecimentos ao Executivo pelos serviços feitos na estrada 

do Assentamento Araguaí; deu os parabéns ao Genildo pela realização do lindo evento da 

Formatura do Grupo de Dança. Pede a palavra o vereador Arival Gonçalves Ferreira: 

Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo comentários sobre a água na Localidade 

do Rio do Tigre e agradeceu ao prefeito por estar na comunidade ouvindo os moradores e 

discutindo esse assunto, também deu os parabéns ao Genildo pela realização da Formatura do 

Grupo de Dança e falou que estava muito bonito; falou da questão da luz elétrica no Bairro Vila 

Deus e que vai estar com o prefeito e os demais vereadores para encontrar uma solução, fez um 

reforço do pedido, onde todos os vereadores já fizeram anteriormente, de patrolamento e 

cascalhamento na estrada do Banco da Terra, fez mais um reforço ao requerimento do vereador 

Jacir para o término da iluminação da Avenida 07 de Setembro, e pediu para que seja enviado um 

ofício ao Executivo para saber qual a sua posição sobre a pista de pedestre na entrada da cidade. 

Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua 

fala fazendo um requerimento verbal de uma ponte na localidade do Pouso Alegre, pois a ponte 

que existia nesse local caiu; falou do Projeto 023/2018, que esse projeto só vem para beneficiar o 

município; comentou sobre a união dos moradores do bairro Vila Deus; falou da regularização dos 

documentos da APAE; parabenizou a Presidente pela reforma da Câmara e agradeceu aos 

vereadores pela nomeação da quadra poliesportiva. Não tendo mais nenhum vereador a fazer o 

uso da palavra a Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos e encaminhou à Secretaria 

da Casa para serem tomadas as devidas providências. A Presidente colocou em única discussão e 

votação o Projeto de Lei 008/2018 do Legislativo Municipal com a súmula: Nomeia a Arena 
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Poliesportiva de Santa Maria do Oeste e dá outras providências e foi aprovado por unanimidade. A 

Presidente declarou aberto o Pequeno Expediente, onde os vereadores podem fazer uso da palavra 

por até três minutos comentando assuntos referente à sessão. Pede a palavra a vereadora Arlete 

Latzuk Penna: Comentou que os moradores da Vila Deus marcaram uma reunião com o Prefeito 

anteriormente, mas que ele não compareceu. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: 

Fala que sempre estará cobrando o que for preciso e estará sempre ao lado da população. Pede a 

palavra o vereador Arival Gonçalves Ferreira: Fala que é necessário olhar as necessidades de hoje, 

deixar o passado para trás e fazer o que tem que ser feito. Não havendo mais nenhum vereador a 

fazer uso da palavra, a Presidente faz o encerramento, deixando o convite para a próxima sessão. 
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