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Ata 27/2017 

27° Sessão Ordinária do Ano de 2017. 

 Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 19 horas e 00 minutos, 

com a ausência do vereador Elio Jose Melo Machado e a presença dos demais senhores (as) 

vereadores (as), a senhora Presidente Clarice Nunes Pereira declarou aberta a vigésima 

sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezessete,  e convidou a todos para fazerem a 

Oração do Pai Nosso como é de costume desta casa. A senhora presidente convidou o 

primeiro secretário desta Casa o Vereador Aguinaldo Paz de Moura para fazer a leitura 

resumida da ata de Nº 026 da 26º sessão ordinária, e posteriormente o presidente coloca a 

mesma em votação, sendo a Ata 26, 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 162, 163, 164, 

165/2017, bem como a leitura da moção de pesar 011/2017 a familia Sprada, após fora 

realizada a leitura dos avisos de eventos. 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 os presentes, iniciou sua fala agradecendo ao Deputado Artagão Junior que passou 

fazendo visitas e deixando algumas emendas para o nosso município, agradeceu também aos 

Deputados Bernardo Ribas Carli e o Valdir Rossone, pelas emendas por eles deixadas, 

agradeceu também o deputado Assis do couto, que também realizou visitas ao município e 

deixou emendas, falou da noite do pastel no CTG e que foi um sucesso, parabenizou os 

colegas vereadores pelo dia do vereador que foi no dia 01/10, falou sobre o outubro rosa e da 

integralidade da saúde da mulher, falou do secretario Cordeiro disse que ele deixou seu cargo 

por motivos particulares, agradeceu ele pelo trabalho que desenvolveu. Não havendo mais 

vereador para fazer uso da palavra a presidente deferiu os requerimentos os requerimentos 

verbais e escritos, e encaminhou a secretaria dessa casa para que sejam tomadas as devidas 

providencias. A presidente colocou em única discussão e votação a moção de pesar 009/2017 

a família Eirich, e fora aprovada por unanimidade. A presidente colocou em única discussão e 

votação a moção de pesar 010/2017 a família Conrado, e fora aprovado por unanimidade. A 

presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei Nº 22/2017 de autoria do 

executivo com a súmula: Abre credito adicional especial no orçamento do município de santa 

Maria do oeste, para o exercício financeiro de 2017, e fora aprovado por unanimidade. A 

presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei Nº 23/2017 de autoria do 
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poder executivo com a súmula: autoriza o poder executivo municipal a firmar convenio com o 

consorcio intergestores Paraná saúde, e fora aprovada por unanimidade. Vereador Aguinaldo 

Paz de Moura pediu questão de ordem: falou que com base no artigo 101 inciso 4° do 

regimento interno solicita a apreciação do plenário a dispensa da terceira e ultima votação do 

projeto de lei 022/2017, aja visto que o mesmo não sofreu emendas pelos senhores 

vereadores. A presidente deferiu o pedido do vereador e colocou em apreciação: E fora 

aprovado o pedido de dispensa da segunda votação do referido projeto, e declarou aprovado 

o projeto 022/2017. O vereador Aguinaldo Paz de Moura pediu questão de ordem com base 

no artigo 101 inciso 4º do regimento interno solicitou a apreciação do plenário à dispensa da 

terceira e ultima votação, do projeto de lei 023/2017, aja visto que o mesmo não sofreu 

emendas pelos senhores vereadores. A presidente deferiu o pedido do vereador e colocou em 

apreciação: E fora aprovado o pedido de dispensa da segunda votação do referido projeto, e 

declarou aprovado o projeto 23/2017. A presidente colocou em votação o projeto de Nº 

014/2017 de autoria do poder executivo com a súmula: Autoriza o poder executivo municipal a 

firmar convenio com a companhia de habitação do Paraná para viabilizar a construção de 

unidades habitacionais, isentar impostos e taxas para empreendimentos vinculados ao 

programa morar bem Paraná, e da outras providencias, o qual fora aprovado por 

unanimidade. A presidente declarou aberto o pequeno expediente onde os senhores 

vereadores puderam fazer uso da palavra por três minutos, comentando assuntos referentes a 

sessão, não havendo vereadores. Sendo que tinha a presidente declarou encerrada a sessão 

e deixou o convite para a próxima sessão que será no dia 09/10/2017. Os depoimentos em 

sua integralidade encontram-se disponíveis em arquivo áudio no site dessa Câmara 

Municipal. 
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