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Ata 33/2017

33° Sessão Ordinária do Ano de 2017.
Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 19 horas e 00 minuto,
com a ausência do vereador Marcio Stoski, e presença dos demais senhores (as) vereadores
(as), a senhora Presidente Clarice Nunes Pereira declarou aberta a trigésima terceira 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
032 da 32º sessão ordinária, e posteriormente o presidente colocou a mesma em votação,
sendo a Ata 32, 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 do projeto de lei 26/2017 de autoria do poder executivo, bem como os
requerimentos 178, 179, 180, 181/2017, e 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 João
Alex Damião: Cumprimentou todos ali presentes, iniciou sua fala justificando o seu atraso,
agradeceu a o secretario Gonçalino pelas obras no cemitério, falou que na ultima sexta feira
esteve reunido com a comunidade do Recanto Feliz junto com o prefeito Reinoldo e o
secretario Ivan Furquim, também agradeceu o vereador Arival pelo pedido do bueiro no
Reservado e que foi atendido o seu pedido e falou do seu projeto da festa dos caminhoneiros.
A Presidente deixou livre a palavra. Pediu a palavra o vereador Arival Gonçalves ferreira:
Cumprimentou todos ali presente iniciou falando de um requerimento que ele fez sobre o
bueiro e que foi feito, fez um requerimento verbal para que seja aberto a Rua Celso Ferreira
Jorge para que os carros voltem a trafegar por ali já que as obras estão inacabadas e para a
melhora de fluxo de carros, também falou sobre um contrato que a SANEPAR tem com
prefeitura, então para que seja instalada água na Rua Alexandre kordiaki ali próximo a
entrada da COAMO que será mais de quarenta família. A Presidente deixou livre a palavra.
Pediu a palavra o vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou todos ali presentes, iniciou
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sua fala fazendo um requerimento de um patrolamento e cascalhamento na estrada da
Pratinha que da acesso a propriedade do senhor José Airtom Ferreira dos Santos (Zezo) que
esta com difícil acesso para chegarem na sua propriedade, também agradeceu aos
vereadores que se empenharam para que fosse feito o bueiro do Reservado, e falou da
estrada do rio do tigre que seja terminado os trabalhos que foram iniciados. A Presidente
deixou livre a palavra. Pediu a palavra o vereador Jacir Zierhut: Cumprimentou todos ali
presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento verbal de um patrolamento e
cascalhamento na estreada do Araguaí que da acesso as fazendas da Sonda, Barbosa e
Sprot que a estrada esta com difícil acesso. A Presidente deixou livre a palavra. Pediu a
palavra a vereadora Arlete latzuk Penna: Cumprimentou todos ali presentes, iniciou sua fala
reforçando um requerimento das estradas do Rio Azul dos Valêncios e do Pouso Alegre estão
com muita dificuldade de acesso devido aos bueiros, também reforçou o requerimento da Rua
Alexandre Kordiak para que seja regularizado os lotes, agradeceu ao secretario Ivan Furquim
pela obras realizadas no Reservado, deu os parabéns a secretaria Lusiane Damião pelo bazar
que foi realizado no final de semana que foi um sucesso, fez também um requerimento verbal
de um bueiro na Nova Conquista. A Presidente deixou livre a palavra. Pediu a palavra o
vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos ali presentes, parabenizou o
vereador Arival pelo atendimento do seu requerimento que fez na sessão passada, e falou
com quem mais ganha com os requerimentos feito é a população, parabenizou ao executivo
pelo bom trabalho que vem fazendo, falou sobre o oficio que enviou ao deputado Aliel
Machado para que ele interceda sobre o Banco do Brasil, falou sobre a balsa e das
dificuldades que esta vendo la por falta de documentação, falou do projeto da Rua 11 de julho
e da Rua Celso Ferreira Jorge, falou sobre a SANEPAR. Sendo o que tinha e não tendo mais
vereador para fazer uso da palavra a Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos e
encaminhou para a secretaria dessa casa para que sejam tomadas as devidas providencias.
A Presidente colocou em única discussão e votação o regime de urgência do projeto de lei nº
027/2017 de autoria do poder executivo com súmula: institui a definição da base de calculo
para a incidência do ISSQN e de outras providencias, e fora aprovado por unanimidade. A
Presidente colocou em única discussão e votação o projeto de lei em regime de urgência n°
027/2017 de autoria do poder executivo com súmula: institui a definição da base de calculo
para a incidência do ISSQN e da outras providências, e fora aprovado por unanimidade. A
Presidente colocou em discussão e votação a emenda 002/2017 ao projeto de lei n º 020/2017
de autoria dos vereadores José Valdivino Gomes, Marcio Stoski, Arlete Latzuk Penna e João
Alex Damião alterando o valor do orçamento da secretaria municipal de agricultura e
secretaria de administração e assessoria de gabinete. E fora aprovado por unanimidade. A
Presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei nº 019/2017 de autoria
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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 segunda discussão e votação o projeto de lei n º 020/2017 de autoria
do poder executivo com a súmula: estima receita e fixa a despesas do município de santa
Maria do oeste para o exercício financeiro de 2018 e da outras providencias, e fora aprovado
por unanimidade. A Presidente declarou aberto o pequeno expediente do plenário, onde os
senhores vereadores puderam fazer o uso da palavra por três minuto comentando assuntos
referentes à sessão, a Presidente deixou livre a palavra. O vereador Aguinaldo Paz de Moura:
Falou sobre o oficio que foi enviado ao Deputado Aliel Machado, o vereador Alex Damião
pediu a palavra: falou sobre o bueiro do Reservado, vereador Arival pediu a palavra: falou
também sobre o bueiro da localidade do Reservado, a vereadora Arlete Latzuk Penna pediu a
palavra: falou sobre o oficio enviado para o deputado Aliel que ela apóia e parabenizou o
vereador Aguinaldo, a Presidente também falou sobre a balsa e que o prefeito Reinoldo e o
prefeito de Goioxim estão tentando resolver as questões, sendo o que tinha a Presidente
encerrou a sessão convidando todos para a próxima sessão que será no dia vinte de
novembro. Os depoimentos em sua integralidade encontram-se disponíveis em arquivo
áudio no site dessa Câmara Municipal.
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