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Ata 017/2018
17ª Sessão Ordinária do Ano de 2018
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e
dez minutos, com a presença de todos os vereadores, a presidente Clarice Nunes
Pereira declara aberta a Décima 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 pede para que o primeiro secretário realize a leitura da ata
016/2018 da sessão ordinária do dia onze de junho de dois mil e dezoito;
posteriormente a mesma é colocada em votação e é aprovada por unanimidade. Em
seguida, ela pede para que o primeiro secretário proceda a leitura do expediente da
mesa: Requerimentos de Indicação nº 072 e 073/2018, Ofício nº 08/2018 referente ao
Pregão Presencial nº 021 e 022/2018, Tomada de Preços nº 008/2018 e Concorrência
nº 002/2018. A Presidente declara aberto o Grande Expediente plenário onde os
senhores vereadores poderão fazer uso da palavra conforme o Regimento Interno. Fica
livre a palavra. Pede a palavra o vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou todos
os presentes, iniciou sua fala fazendo alguns requerimentos de patrolamento e
cascalhamento em todas as estradas do Rio do Tigre, e também cascalhamento e
patrolamento na estrada da Vila Rica, também fez um pedido de informação para a
Secretaria de Viação sobre os planejamentos do departamento, falou do pedido de
informação sobre o nepotismo. A presidente pede para o jurídico Dr. Rodrigo prestar
esclarecimentos sobre a não leitura do pedido de informação, o Dr. inicia
cumprimentando todos os presentes, fala que o requerimento estava assinado
somente pelo vereador Jose Valdivino ao final e não pelos demais vereadores que
também estavam requerendo, e não tinha rúbrica nas demais folhas, sendo que o
documento não é de autoria do vereador José e sim da vereadora Arlete e não tendo
assinatura dela não foi lido o projeto. O Dr. deixou bem claro que todos os
requerimentos terão que ser assinados na sexta feira que antecede a próxima sessão.
Pede a palavra a vereadora Arlete latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes,
iniciou falando sobre o pedido de informação que não foi para leitura, mas que irá
regularizar a documentação para ser lida na próxima sessão. Pede a palavra o vereador
Marcio Stoski: Cumprimentou todos os presentes, iniciou lendo o pedido de
informação, e fala que não tem nada de mais nesse projeto que não pudesse ter ido
para leitura e disse que na próxima já estará tudo certo para ser lido antes do recesso
parlamentar. Pede a palavra vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos
os presentes, iniciou sua fala agradecendo e parabenizando os professores que
acompanharam os alunos do Colégio Anchieta nos jogos de Laranjal e parabenizou os
alunos pelas medalhas conquistadas, falou que esteve junto do vereador Aguinaldo na
cidade de Ponta Grossa com o prefeito, a Governadora do Estado e o Deputado Aliel
Machado, onde conseguiram uma quadra esportiva para o município de santa Maria
do Oeste, parabenizou o prefeito pelo terreno cedido, e agradeceu a deputada Mara
Lima por uma requisição de 40 mil reais. Fez uma indicação do carro da saúde para a
localidade do Rio do Tigre. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura:
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Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala lendo um requerimento que ele fez
no dia 23 de fevereiro, onde ele fez o pedido de uma pista de skate, disse que seu
pedido foi aceito e que agora terá um espaço para os jovens praticar esportes, falou
que esteve no Rio Pratinha, onde a população esteve fazendo uma recepção aos
vereadores e ao prefeito, parabenizando o prefeito pelas estradas que há mais de
vinte anos que não eram feitas. Agradeceu a todos que estão orando pelo seu filho. A
Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos e encaminhou a secretaria
desta casa para que sejam tomadas as devidas providências. A presidente colocou em
terceira e última discussão e votação o projeto de lei nº 012/2018 do Executivo
Municipal com a Súmula: Institui o Programa Permanente de Recuperação Fiscal de
Santa Maria do Oeste – Refisam, e dá outras providencias e foi aprovada por
unanimidade. A presidente declarou aberto o Pequeno Expediente onde os senhores
vereadores poderiam fazer uso da palavra por três minutos. Não houve nenhum
vereador para fazer uso da palavra. A presidente encerrou a sessão deixando o convite
para a próxima, agradecendo aos funcionários da Casa e a presença de todos.
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