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Ata 006/2018
006
6ª Sessão Ordinária do Ano de 2018
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 19 horas, com a
ausência do vereador Elio Machado e com a presença dos demais senhores (as)
vereadores (as), a Senhora Presidente Clarice Nunes Pereira declara aberta a sexta
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 coloca em apreciação e
votação a leitura da ata nº 05,
0 da Sessão Ordinária do dia 19 de março de 2018.
2018
Posteriormente a presidente coloca a mesma em votação, sendo esta aprovada por
unanimidade pelos senhores (as) vereadores (as). Em seguida a Senhora Presidente
pede para que o primeiro secretário proceda a leitura do expediente da mesa:
mesa Ofício
nº 10/2018 do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Ward, Projeto de Lei nº
05/2018
/2018 do Legislativo Municipal com a súmula: Autoriza o Executivo Municipal a
Execução dee Programas de incentivo, Apoio e Geração de Emprego e Renda à Micro e
Pequena Empresa e empreendimentos Urbanos e Comerciais. A Presidente declara
aberto o Grande Expediente
xpediente plenário onde os senhores vereadores poderão fazer o
uso da palavra conforme o Regimento Interno. Fica livre a palavra. Pede a palavra o
vereador Jacir: Cumprimentou
Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala fazendo
comentários sobre a reunião que teve da ASCAM junto com alguns vereadores e
demais pessoas da comunidade, falou da estrada da Pratinha, das estradas
estr
da
Independência e Lontrense,
Lontrense, falou que esteve em Pitanga na reinauguração
representando a Presidente, agradeceu ao Executivo pelos trabalhos feitos no
Barreiro,
arreiro, falou também da emenda que o deputado Anibelli trouxe para a compra de
um aparelho de raios-X.
X. Pede a palavra o vereador Jose Valdivino Gomes:
Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo comentários sobre o
pedido que de informação que ele fez na 1ª
1 sessão referente ao repasse que o
Legislativo fez ao Executivo,
vo, e leu o ofício de resposta que o Executivo
xecutivo o enviou, e que
ele fica triste com a resposta;
resposta falou dos trabalhos que foram realizados na
Independência.
ndependência. Pede a palavra o vereador Aguinaldo: Cumprimentou todos os
presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento
requerimento verbal de reparos na estrada da
Aldeia Feliz e um bueiro a pedido dos moradores para escoamento agrícola, falou
também das benfeitorias que o Executivo vem fazendo e dos esforços dos secretários e
funcionários. Agradeceu pelas estradas da Pratinha e Independência. Pediu a palavra o
vereador João Alex Damião: cumprimentou os presentes e iniciou fazendo um
requerimento verbal de uma lombada na Rua Celso Ferreira Jorge, também fez um
requerimento de patrolamento e cascalhamento na estrada do Podolan, próximo a
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casa do senhor Acir e agradeceu
gradeceu ao prefeito pelo apoio no esporte do karatê. Pediu a
palavra o vereador Arival: Cumprimentou todos os presentes e iniciou fazendo um
requerimento verbal para que seja feita uma lombada na Rua das Águas, em frente a
casa do senhor Amadeus Cordeiro e do senhor José de Almeida; falou também das
benfeitorias que o Executivo vem fazendo e falou da emenda que o deputado deixou
para a readequação da estrada do Piquiri. A Presidente coloca em terceira discussão e
votação o Projeto de Lei 003-2018
003 2018 do Executivo Municipal com a súmula: Autoriza o
Executivo Municipal a promover leilão público para alienar bens considerados
economicamente inviáveis para consertos e manutenção e improdutivos para uso
permanente no serviço público, além de sucatas, os quais são inservíveis para
atendimento das ações programáticas da municipalidade e dá outras providências.
providências Foi
aprovado por unanimidade. A presidente coloca em segunda discussão e votação o
projeto de lei nº 002/2018 do Executivo Municipal
Municipal com a súmula: Abre crédito
adicional especial no orçamento do município de Santa Maria do Oeste, para o
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade.
A Presidente coloca em segunda discussão e votação o projeto dee lei nº 004/2018 do
Executivo Municipal com a súmula: Ratifica os atos do Poder Executivo Municipal
como associado da Associação dos Municípios do Estado do Paraná – Amocentro e dá
outras providências. Foi aprovado por unanimidade. A Presidente coloca em primeira
discussão e votação o projeto de lei nº 003/2018 do Legislativo Municipal com a
súmula: Dispõe sobre o descarte de subprodutos originados do consumo de produtos
fumígenos, derivados ou não do tabaco, proíbe seu descarte em vias públicas e dá
outrass providências. Foi aprovado por unanimidade. A Presidente declara aberto o
Pequeno Expediente. Nenhum vereador fez uso da palavra. Sendo o que tinha, a
Presidente declarou encerrada a sessão deixando o convite para a próxima,
próxima que será
dia 02/04/2018.
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