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 Ata 027/2018 

27ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e três 

minutos, com presença de todos os senhores vereadores, a presidente Clarice Nunes 

Pereira declara aberta a vigésima sétima 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 informa que a ata 026/2018 será lida na próxima sessão e após pede para que o 

primeiro secretário proceda a leitura do expediente da mesa: Indicação 008/2018, 

Requerimentos de Indicação 087, 088 e 089/2018, Convite e Projeto de Lei 021/2018 do 

Executivo Municipal. 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 e iniciou sua fala fazendo um requerimento de patrolamento e cascalhamento 

na localidade da Vila Rica onde dá acesso a propriedade do senhor Laudemiro Antunes, 

dona Tereza Oleninski e ao resfriador de leite da Comunidade, deu os parabéns aos 

organizadores dos Jogos da Reforma Agrária e ao vereador João Alex Damião pelo Segundo 

Encontro dos Caminhoneiros e parabenizou todos os vereadores pelo seu dia. Pediu a 

palavra o Vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos os presentes e iniciou 

sua fala fazendo um requerimento de iluminação pública na Rua Vista Alegre e também 

para que sejam feitos reparos em dois bueiros, fez comentários sobre a indicação de um 

poço artesiano no Rio do Tigre e parabenizou os vereadores pelo seu dia. Pediu a palavra o 

vereador Jacir Zierhut: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala parabenizando 

todos os vereadores pelo seu dia, comentou sobre o título de cidadã honorária à senhora 

Maria Emilia Ianze e sobre a nova retroescavadeira que chegou para o município através de 

uma emenda do Deputado Bernardo Ribas Carli, agradeceu ao secretário Ozeias Boiko pela 

operação tapa buraco na estrada do Piquiri Papéis e parabenizou o vereador Alex Damião 

pela festa dos caminhoneiros e aos organizadores dos Jogos da Reforma Agrária. Pediu a 

palavra o Vereador Elio José Melo Machado: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua 

fala parabenizando os vereadores pelo seu dia, comentou sobre o poço artesiano no Rio do 

Tigre e sobre a Saúde do município, para que haja a disponibilidade de um carro para 

carregar os pacientes onde for preciso e parabenizou os organizadores dos Jogos da 

Reforma Agrária. Pediu a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os 

presentes, iniciou sua fala agradecendo aos Vereadores Arival e o José Valdivino pela visita 

que fizeram ao Posto de Saúde do Ouro Verde, fez comentários sobre o atendimento no 

Posto de Saúde e sobre a superlotação da Clínica da Mulher. Pediu a palavra o vereador 

Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes, agradeceu o reforço do 
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vereador Arival sobre a água na localidade do Rio do Tigre e falou que o prefeito já se 

comprometeu em resolver essa questão, parabenizou a organização dos Jogos da Reforma 

Agrária, falou da base da quadra poliesportiva que está quase pronta, falou da Saúde e 

disse que tem que haver cobrança para que aconteça a melhoria.  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 terceira e ultima discussão e 

votação o Projeto de Lei 007/2018 de autoria do Legislativo Municipal com a súmula: 

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança de Santa Maria do 

Oeste-PR, CONSEG e dá outras providências e fora aprovado por unanimidade. A 

Presidente colocou em segunda discussão e votação o Projeto de Lei 018/2018 com a 

súmula: Altera a lei municipal 483/2017 e dá outras providências e fora aprovado por 

unanimidade. A presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei 

020/2018 com a súmula: Autoriza o chefe do poder Executivo Municipal a doar imóvel a 

Associação de Desenvolvimento Comunitário do Chapéu do Sol, conforme especifica e dá 

outras providências e fora aprovada por unanimidade. A Presidente declarou aberto o 

Pequeno Expediente plenário, onde os senhores vereadores puderam fazer uso da palavra 

por três minutos. Pede a palavra o vereador Alex Damião: agradeceu sua esposa pela ajuda 

e organização da festa dos caminhoneiros. Pede a palavra o vereador Arival Gonçalves 

Ferreira: parabenizou a organização dos Jogos da Reforma Agrária e também o vereador 

Alex pela festa dos caminhoneiros, falou também da Saúde e que tem que haver cobrança 

para obter melhorias. A Presidente fez o encerramento, deixando o convite para a próxima 

sessão.  
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