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Ata 028/2018
28ª Sessão Ordinária do Ano de 2018
Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e seis
minutos, com presença de todos os senhores vereadores, a presidente Clarice Nunes
Pereira declara aberta a vigésima oitava 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 026/2018,
posteriormente a mesma é colocada em votação e aprovada por unanimidade. Logo após
ela pede para que o primeiro secretário também realize a leitura da ata 027/2018 e
também é aprovada por unanimidade. O primeiro secretário procede com a leitura do
expediente da mesa: Requerimentos de Indicação 090 e 091/2018 Aviso de Licitação,
Projeto de Lei 022/2018 do Executivo Municipal, Resolução 01/2018 e Resolução 02/2018
do Legislativo Municipal. 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 Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos
os presentes, iniciou sua fala parabenizando sua esposa pelo seu aniversário e para os
funcionários aniversariantes também, falou das Eleições, que foi tranquila e democrática e
parabenizou os demais vereadores pelos seus candidatos eleitos. Pede a palavra a
vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo
requerimentos de patrolamento e cascalhamento nas estradas da localidade do Cambará
no distrito de São José, e também para que o Executivo envie um funcionário responsável
pela água na localidade do Ouro Verde, juntamente com um abaixo assinado pelos
moradores da localidade, parabenizou os aniversariantes e também parabenizou todos os
candidatos eleitos e não eleitos pelas suas votações. Pede a palavra o vereador Elio
Machado: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala comentando seus
requerimentos de indicação, parabenizou os aniversariantes e também parabenizou todos
os candidatos eleitos. Pede a palavra o vereador Alex Damião: Cumprimentou todos os
presentes, iniciou sua fala fazendo alguns requerimentos de silos nas propriedades do
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senhor Nilson Eleutério e do senhor Leandro Simbalistei na localidade Rio Feio, também
parabenizou os aniversariantes, agradeceu aos votos que recebeu para seus candidatos e
parabenizou todos os eleitos. Pede a palavra o vereador Arival Gonçalves Ferreira:
Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento de
patrolamento e cascalhamento na localidade do Estrela do Oeste, parabenizou os
aniversariantes, agradeceu a população pelos votos aos seus candidatos e falou que os
vereadores estão ali para um bem maior à população Santamariense. A Presidente deferiu
os requerimentos verbais e escritos e encaminhou à secretaria da casa. A Presidente
colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei 020/2018 com a súmula: Autoriza
o chefe do poder Executivo Municipal a doar imóvel à Associação de Desenvolvimento
Comunitário do Chapéu do Sol, conforme especifica e dá outras providências e fora
aprovado por unanimidade. A Presidente colocou em primeira discussão e votação o
projeto de lei 019/2018 com a súmula: Estima a receita e fixa a despesa do município de
Santa Maria do Oeste para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências e fora
aprovado por unanimidade. A Presidente declarou aberto o Pequeno Expediente plenário,
onde os senhores vereadores puderam fazer uso da palavra por três minutos. Pede a
palavra o vereador Elio Machado: Parabenizou novamente todos os candidatos eleitos.
Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Falou do êxito de seu candidato e que
está muito contente com o resultado. A Presidente fez o encerramento, deixando o convite
para a próxima sessão.
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