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Ata 37/2017

37° Sessão Ordinária do Ano de 2017.

Aos onze dias de dezembro de dois mil e dezessete, às 19 horas e 00 minuto, com a ausência
dos vereadores Marcio Stoski e João Alex Damião e presença dos demais senhores
vereadores (as), a senhora Presidente Clarice Nunes Pereira declarou aberta a trigésima
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 na
integra da ata de Nº 036 da 36º sessão ordinária, e posteriormente a presidente colocou a
mesma em votação, sendo a Ata 36, 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 187/2017 e
186/2017 e dos convites para 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 ali
presentes, iniciou fala agradecendo ao secretario Antonio Rinaldin pela ponte construída na
estrela do oeste próximo a casa do senhor Cafu, também parabenizou as diretoras que se
elegeram nas escolas municipais, contou que esteve em Pitanga no encontro de seleção de
laço do Paraná, falou que esteve na formatura do Colégio agrícola do Chapéu do Sol do
distrito de São José. Pediu a palavra vereador José Valdivino Gomes: Cumprimenta todos ali
presente, inicia sua fala fazendo um requerimento de um patrolamento e cascalhamento na
estrada que da acesso a propriedade do senhor Valdir Oliveira na localidade do Rio do Tigre,
justificou a ausência dos vereadores Marcio e Alex que foram para Curitiba que foram buscar
mais um recurso para o município. Pediu a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura:
Cumprimentou todos ali presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento de uma ponte e
patrolamento e cascalhamento na localidade do Novo Horizonte, fez também um
requerimento na Rua João Prestes de Carvalho de um patrolamento e cascalhamento, falou
que esteve no hospital junto com o vereador Jacir e falou do orçamento do gerador falou que
fez alguma visita na creche e nas escolas municipais onde estava sendo realizadas as
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eleições para diretores e parabenizou as eleitas. Pediu a palavra a vereadora Arlete Latzuk
Penna: Cumprimentou todos ali presentes, iniciou sua fala agradecendo uns serviços
realizados na localidade do Recanto Feliz, fez um pedido da construção de uma escola nova
na localidade do Ouro Verde, falou também do gerador que é um caso de emergência,
parabenizou as diretoras eleitas. Pede a palavra o vereador Elio José Melo Machado:
cumprimentou todos ali presentes, iniciou sua fala parabenizando o secretario Jorlei Geffer
pelo campeonato de futsal. A Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos, e
encaminhou a secretaria dessa casa para que seja tomadas as devidas providencias, a
Presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei n° 005/2017 de autoria
do poder legislativo com a sumula dispõe o consumo de bebidas alcoólicas no município de
santa Maria do oeste e da outras providencias, e fora aprovado por unanimidade, colocou em
segunda discussão e votação o projeto de lei n° 030/2017 de autoria do poder executivo com
a sumula cria os componentes do município de santa Maria do oeste do sistema nacional de
segurança alimentar, define os parâmetros para elaboração e implementação do plano
municipal e nutricional e de outras providencias, e fora aprovado por unanimidade, vereador
Aguinaldo pede questão de ordem e fala que com base no artigo 101 inciso 4º do regimento
interno solicitou a apreciação do plenário à dispensa de ultima votação, do projeto de lei
030/2017, aja visto que o mesmo não sofreu emendas pelos senhores vereadores, a
Presidente deferiu o pedido do vereador e colocou em apreciação e foi aprovado por
unanimidade, colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei nº 028/2017 de
autoria do poder executivo com a sumula autorizo o poder executivo a estabelecer com o
governo do estado a gestão

associada para prestação, planejamento regulamentação e

fiscalização dos serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de
Santa Maria do Oeste, e fora aprovada por unanimidade o vereador Aguinaldo Paz de Moura:
pediu de questão de ordem, fala que com base no artigo 101 inciso 4º do regimento interno
solicitou a apreciação do plenário a dispensa da ultima votação, do projeto de lei 028/2017,
aja visto que o mesmo não sofreu emendas pelos vereadores, a Presidente deferiu o pedido
do vereador e colocou em apreciação, e fora aprovado por unanimidade, a Presidente colocou
em primeira discussão e votação o projeto de lei nº 029/2017 de autoria do poder executivo
com a sumula dispõe sobre a concessão de beneficio eventuais de acordo com a lei nº
8.742/2017 e de outras providencia, e fora aprovado por unanimidade. A Presidente declarou
aberto o pequeno expediente onde os vereadores puderam fazer o uso da palavra por apenas
três minutos comentando assuntos referente a sessão, pede a palavra o vereador Jacir
Zierhut: fez um agradecimento ao Deputado Anibeli Neto que fez uma indicação de cem mil
reais para que seja utilizado no que for mais urgente, sendo o que tinha a Presidente encerrou
a sessão e deixou o convite para a próxima sessão que será dia quatorze de dezembro. Os
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depoimentos em sua integralidade encontram-se disponíveis em arquivo áudio no site
dessa Câmara Municipal. Eu ________________________________________ Juliana
Alvani Borges Wolski quem digitei e assino.
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