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Ata 007/2018
007ª Sessão Ordinária do Ano de 2018
Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, com a
presença dos senhores (as) vereadores (as), a Senhora Presidente Clarice Nunes
Pereira declara aberta a sétima 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 06/2018.
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: Ofício
nº 04/2018 do Executivo Municipal, Projeto de Lei 004/2018 do Legislativo Municipal
com a súmula: Concede o título de Cidadã Honorária do município de Santa Maria do
Oeste/PR à professora Maria Emilia Ianze e dá outras providências; Projeto de Lei nº
06/2018 do Executivo Municipal com a súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a
Declarar de utilidade Pública que menciona, para fins de desapropriação, e dá outras
providências. A Presidente declara aberto o Grande Expediente 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 todos os presentes
e iniciou falando dos Jogos Municipais, falou que o jogo regional será realizado no
Município de Laranjal e deu boa sorte para os atletas. Falou da escolinha de futebol do
professor Antonio Gloeden, que os atletas estiveram jogando em Candido de Abreu e
disse que temos que incentivar os jovens para o esporte. Falou do jantar da creche
Maria Ward e da Caminhada Internacional na Natureza - Circuito Curucacas. Pede a
palavra o vereador João Alex Damião: Cumprimentou todos os presentes, iniciou
fazendo um requerimento de iluminação pública na Rua Vista Alegre. Fez um pedido
de três caçambas de cascalho na Rua Antonia Pils, próximo a marcenaria do Jose Godói
e um requerimento para que as máquinas voltassem na localidade Estrela do Oeste
para o término das obras que ficaram inacabadas. Falou do caminhão compactador e
que agora é só aguardar o processo licitatório. Pediu a palavra o vereador Jose
Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes, iniciou falando de um ofício que
ele tinha solicitado ao Executivo, e de outro referente a Equipe Volante da Assistência
Social. Fez um pedido para ser enviado ofício ao secretário de educação junto com o
responsável pelo transporte escolar porque que está havendo dificuldade na linha do
Ouro Verde. Pediu, também, para que seja enviado oficio para Secretaria de Saúde
para informar sobre o veículo do Ouro Verde. Fez um requerimento para melhorias na
estrada do Rio das Antas, próximo a propriedade do senhor Luciano Conrado, que está
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com dificuldades de acesso. Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna:
Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento verbal
de patrolamento e cascalhamento nas estradas do distrito de distrito de São José nas
localidades de Rio do Pito, Rio do Meio, Cambará de Cima e de Baixo, Rio Liso, Rio
Salgado, Rio Bonito, e patrolamento e cascalhamento na estrada do Pouso Alegre e no
Aroio do Portão, e também patrolamento e cascalhamento em toda a estrada da Nova
Conquista a pedido do senhor Pedro da Silva e do senhor Valdemar dos Santos. Falou
do distrito de São José, que a população está com dificuldades nas estradas e também
do transporte escolar que está chegando atrasado todos os dias. Falou do carro da
saúde do Ouro Verde e do bueiro da Nova Conquista. Pediu a palavra o vereador
Aguinaldo Paz de Moura. Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala
parabenizando as secretarias do Meio Ambiente, Turismo e Indústria e Comércio pelo
bom trabalho realizado na 6ª Caminhada Internacional na Natureza - Circuito
Curucacas, parabenizou o vice-prefeito Luiz Lima e todos que estavam envolvidos
nesse evento. Falou que esteve nas localidades Ouro Verde e na X de Julho junto com
o Prefeito. Agradeceu ao Executivo por cumprir um pedido que ele fez de uma ponte
próxima a casa do senhor Erondi Eurich, agradeceu ao secretario Ivan Furquim e ao
prefeito e vice-prefeito pelas obras do Rio Pratinha, fez um requerimento de
patrolamento e cascalhamento nas estradas da Vila Kordiaki e falou que iria averiguar
sobre o transporte escolar. A presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos e
encaminhou à secretaria desta casa para que sejam tomadas as devidas providências.
A presidente colocou em terceira discussão e votação o projeto de lei nº 002/2018 do
executivo 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. Colocou em terceira discussão e votação o projeto de lei
nº 04/2018 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, e fora aprovado por unanimidade. Colocou em
segunda discussão e votação o projeto de lei nº 03/2018 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 publicas e dá
outras providências, e fora aprovado por unanimidade. A Presidente declarou aberto o
pequeno expediente onde os senhores vereadores puderam fazer uso da palavra por
três minutos. Pede a palavra o vereador Marcio Stoski: Cumprimentou todos os
presentes e deu condolências à família Melo Machado e ao vereador Elio pela sua
perda. Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: parabenizou a funcionária
Orleane pelo esforço e dedicação e pelo bom trabalho que ela fez na Caminhada
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Internacional na natureza e agradeceu ao vereador Aguinaldo pela preocupação com o
transporte escolar. Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: Parabenizou Pedro
Cabreira, Orleane e EMATER pelo bom trabalho realizado. Pede a palavra vereador
Aguinaldo Paz de Moura: Falou da fatalidade que houve na localidade da Lontrense
com a criança, pediu aos pais que cuidem das crianças que brincam com animais para
que não ocorra mais esse tipo de fatalidade e também parabenizou a Orleane e o
senhor Pedro Cabreira pela organização do evento da Caminhada. A presidente
agradeceu a todos pela presença e deixou o convite para a próxima sessão que será dia
16/04/2018.
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