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Ata 32/2017

32° Sessão Ordinária do Ano de 2017.
Aos seis dias do mês de novembro 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 declarou aberta a trigésima segunda 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 031 da 31º sessão ordinária, e
posteriormente o presidente colocou a mesma em votação, sendo a Ata 31, 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 da
emenda 002/2017 ao projeto de lei nº 20/2017, dos requerimentos indicações 178/2017 e
179/2017, após fora realizada a leitura dos pedidos dos convites das festas do municipio.
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 Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos ali presentes, iniciou sua
fala fazendo um requerimento verbal de um bueiro na Rua Demetrio Berezoski no Reservado
II que a estrada esta com difícil acesso. A Presidente deixou livre a palavra. Pediu a palavra o
vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou todos ali presente, iniciou sua fala fazendo
um requerimento verbal de reparos na estrada da Lagoa próximo a residência do senhor
Aristide e da Igreja, também fez um requerimento para um patrolamento e cascalhamento na
estrada dos Pingas, reforçou o pedido do vereador Aguinaldo de um reparo no terreno que o
senhor Adenilson Staciaki, e falou sobre a estrada do Rio Azul, Rio do Tigre, falou das
estradas da linha independência, cobrou o executivo sobre o posto de saúde do Ouro Verde e
do carro que iria permanecer na comunidade. A Presidente deixou livre a palavra. Pediu a
palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos ali presente, iniciou sua fala
fazendo um requerimento para que seja colocado um cascalho na fabrica de pré moldados do
Alex na Rua Lurdes Tomem e um patrolamento e cascalhamento na ASERB, e fez um reforço
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na localidade do Rio Azul que o transporte escolar esta com difícil acesso. A Presidente
deixou livre a palavra. Pediu a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou
todos ali presente, iniciou sua fala fazendo um requerimento verbal para que seja construído
um abrigo para os funcionários da Balsa, fez também um requerimento de um patrolamento e
um cascalhamento na Rua Vista Alegre, e um patrolamento e cascalhamento do Rio da
Pratinha, e falou também dos atletas do município. Não havendo mais nenhum vereador para
falar a Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos e encaminhou para a secretaria
desta casa, a Presidente colocou em terceira e ultima discussão e votação o projeto de lei
nº024/2017 de autoria do poder executivo com a súmula: Cria o conselho municipal dos
direitos da mulher COMDIM, e fora aprovada por unanimidade, a Presidente colocou em
discussão e votação a emenda 001/2017 ao projeto de lei n° 019/2017 de autoria da
vereadora Clarice Nunes Pereira incluindo no PPA a viabilização de aquisição de terreno para
construção de moradias populares no distrito de São de José e fora aprovada por
unanimidade, a Presidente colocou em discussão e votação a emenda 002/2017 de autoria da
vereadora Clarice Nunes Pereira incluindo no PPA a viabilização de aquisição de terreno para
a construção de moradias no distrito de São Manoel e fora aprovada por unanimidade, a
Presidente colocou em discussão e votação a emenda 003/2017 de autoria da vereadora
Clarice Nunes Pereira incluindo no PPA a viabilização de construção de uma capela mortuária
no distrito de São José e fora aprovado por unanimidade, a Presidente colocou em discussão
e votação a emenda 004/2017 ao projeto de lei n° 019/2017 de autoria dos vereadores Marcio
Stosk, Arlete Latzuk Penna, José Valdivino Gomes e João Alex Damião incluindo no PPA a
viabilização para aquisição de um parque industrial no município de Santa Maria do Oeste e
fora aprovado por unanimidade, a Presidente colocou em discussão e votação a emenda
001/2017 ao projeto de lei n° 020/2017 de autoria dos vereadores Marcio Stosk, Arlete Latzuk
Penna, José Valdivino Gomes e João Alex Damião alterado o valor orçamento da secretaria
municipal de administração e secretaria municipal da agricultura e fora aprovado por
unanimidade, colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei n° 019/2017 de autoria
do poder executivo com a súmula: dispõe sobre o plano plurianual do governo municipal de
Santa Maria do Oeste para o quadriênio 2018/2017 e fora aprovado por unanimidade, a
Presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei n° 020/2017 de autoria
do poder executivo com a súmula: estima receita e fixa a despesas do município de Santa
Maria do Oeste- PR para o exercício financeiro de 2018 e fora aprovado por unanimidade, a
Presidente declarou aberto o pequeno expedientes onde os senhores vereadores puderam
fazer uso da palavra por três minutos comentando assuntos referentes a sessão, pediu a
palavra o vereador Aguinaldo Paz Moura: falou de mais um atleta de santa Maria do oeste o
jovem Luiz Eduardo que já esta jogando na liga profissional. Sendo o que tinha a Presidente
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encerrou a sessão e deixou o convite para a próxima sessão que será no dia 13 de novembro
de 2017. Os depoimentos em sua integralidade encontram-se disponíveis em arquivo
áudio no site dessa Câmara Municipal.
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