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Ata 36/2017
36° Sessão Ordinária do Ano de 2017.

Aos quatro dias de dezembro de dois mil e dezessete, às 19 horas e 00 minuto, com
a presença de todos os senhores (as) vereadores (as), a senhora Presidente Clarice Nunes
Pereira declarou aberta a trigésima sexta 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 resumida da ata de Nº 035 da 35º sessão ordinária, e
posteriormente o presidente colocou a mesma em votação, sendo a Ata 35, 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 do
projeto de lei 005/2017 de autoria do Legislativo com a súmula dispõe sobre o Consumo de
bebidas alcoólicas no município, após fora realizado a leitura do veto parcial

ao projeto

020/2017 que recai sobre as emendas 001/2017 e 002/2017, que visam alterar o valor do
orçamento, remanejando valores da dotação do poder executivo e dá secretaria de
administração para a secretaria municipal de agricultura, e do veto parcial a redação do
projeto de lei numero 19/2017, que trata do plano plurianual de governo para o quadriênio de
2018/2021 que visam incluir planos de governo, após fora lida a moção de pesar a família
Fagundes pelo falecimento do senhor José Anderson Fagundes, bem como a moção de
aplausos com votos de reconhecimento ao destacamento da policia militar de Santa Maria do
oeste, ao cabo Toni Silvério Junior e seus comandados, após fora lido os ofícios encaminhado
pelo executivo contendo o pregão presencial nº 047/2017 e tomada de preços nº 024/2017,
após fora feito a leitura dos convites da casa familiar e do pastor Rafael. A vereadora e
presidente Clarice Nunes Pereira diz: gostaria de convidar o jurídico da prefeitura para estar
vindo esclarecer os vetos. Vereador Marcio Stoski fala: Senhora presidente, questão de
ordem, tem algum documento enviado por ele se inscrevendo para falar nessa sessão,
gostaria de ver esse documento. A Presidente fala: estou convidando como Presidente.
Vereador Macio fala: Mas pode isso. A Presidente fala: Pode. Vereador Marcio fala: A senhora
esta certa que pode. A Presidente fala: Estou certa que posso. O assessor jurídico da
prefeitura Dr. Daniel fala; Primeiramente gostaria de cumprimentar vossa excelência,
Presidente dessa casa, agradeço o espaço para que eu possa fazer o uso da palavra,
estendo os cumprimentos para os demais vereadores e a população aqui presente, boa noite
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a todos, ainda á pouco falava a senhora Presidente uma curiosidade da minha vida pessoal, é
a quarta vez que faço uso da palavra em uma tribuna de casa de leis, durante uma sessão do
legislativo, sem nunca ter ocupado, nunca ter tido a honra de ocupar um cargo parlamentar,
para mim é um grande privilegio hoje fazer uso dessa tribuna onde com certeza se passaram
grandes personagens de Santa Maria, que debateram e fizeram calorosos discussões sobre o
bom desenvolvimento do município, é um privilegio, certa vez Rui Barbosa disse a seguinte
frase “Quem não luta pela constituição não é digno dele”, nos ensinamentos desse jurista, um
dos maiores que já existiram no Brasil, podemos deduzir, que nós enquanto servidores
públicos, vossas excelências enquanto parlamentares representante do povo,antes mesmo de
ocuparem essas funções somos cidadão e como cidadão deveremos votar para que seja
respeitada á constituição da republica e foi com esse sentimento que o município o poder
executivo apresenta os vetos aqui lido, venho esclarecer que os vetos não partiram, não
tiveram conotação política, não partiram claramente do poder executivo, mais sim esse foi
intricado pelo corpo técnico, pelo qual eu faço parte, á procuradoria e também junto a
corregedoria geral que nós sentimos na obrigação legal, do exercício das nossas funções de
alertar ao chefe do poder executivo, sobre uma flagrante irregularidade, dito isto o chefe do
poder executivo realizo tais veto, assim quero frisar que os vetos não são ato político mais
sim, um ato técnico, por mais que na defesa, os senhores vereadores autores da emenda, por
mais que futuramente haja constatações do sentido contrario alegando que o prefeito o chefe
do poder Executivo não possui interesse fazendo emendas na agricultura ou na assistência
social e que ainda vieram a vetar o projeto PPA, que o salvo engano dispunha na aquisição
de imóveis, não foi essa a intenção, não é um ato autoritário do chefe do poder executivo e se
fazer á vontade dele até porque a constituição resguarda, como já foi lido na exposição de
motivos esse direito, esse dever do parlamentar em apresentar emendas, com tudo por mais
louvável que seja a atitude dos vereadores que apresentaram emendas, vereadores vossas
excelências com o devido respeito o fizeram de maneira equivocada, ilegal e incompleta,
portanto seria uma omissão legal do poder executivo manter essas emendas, vou tratar
primeiramente do veto, a lei orçamentária foram realizadas dois remanejamento de cifras, o
primeiro remanejamento da emenda 01, remanejando o departamento de licitações para a
secretaria da agricultura e o segundo também remanejando da secretaria de administração
para secretaria da assistência social, cabe antes de adentrar no mérito, explicar a diferença
de cifras e dotações orçamentárias, por exemplo o valor previsto para o departamento de
compras, de licitações é um milhão quatrocentos e quarenta e quatro mil reais, essa é a cifra
disposta na lei orçamentária disposto a secretaria de administração no departamento da
compras e licitações, com tudo as dotações, as rubricas orçamentária, não dispunham
diretamente do corpo da lei, mais sim em seus anexos conforme o oficio que hoje mesmo eu
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fui confirmar após uma constatação aqui nessa casa, fui confirmar com a contadoria geral se
havia sido encaminhado, ela falo, esta aqui o protocolo dos anexos da lei orçamentária, onde
sim consta o relatório que eu possuo em mãos de todas as rubricas que compõe a cifra que
esta descrita para o departamento de compras e licitações, mais uma vez eu ressalto, por
mais louvável que seja o atitude de se complementar mais valores, mais investimentos a
secretaria da agricultura, foi feito de maneira errônea, por que não detalhou de qual rubrica
que seriam retirados, é um tema complexo senhores vereadores senhora Presidente,
realmente eu confesso as rubricas e as dotações orçamentárias, fica difícil alguém que não é
técnico entender, alguém que não esta na convivência, como por exemplo a contadora
defende e tem uma familiaridade dessas rubricas no seu dia a dia, quando foi apresentado o
veto a contadoria geral, ela falo não, isso é inadmissível,nós não temos aqui de qual rubrica
tira isso será uma confusão financeira, teremos que abater esta emenda, esse
remanejamento dentro de todas as rubricas e como apesar de estarem pequenos, desculpe
não trouxe meu data show, dezenas de rubricas, cada rubrica tem um planejamento, qual será
a destinação, ai sim cada cifra é vinculada a uma rubrica e como a constituição federal, bem
como a lei de diretrizes orçamentárias, aprovado por essa casa de leis, em meados do
corrente ano, em seu artigo também foi citado na exposição de motivos seu artigo quatorze,
deixa bem claro, são nulas as emendas apresentadas á proposta orçamentária, ou seja,
orçamento inciso dois, vamos fala do inciso um, que não seja compatível com essa lei o inciso
dois, que não indiquem os recursos necessários equivalentes as despesas criadas, admitidas
apenas os provimentos de anulação de despesas que não é o caso, suportadas pela mesma
fonte de recursos excluídas as relativas as dotações, vejam que aqui no corpo da lei é bem
positiva, bem explícito, fala em dotações, não se fala em numerarias, não se fala em valores,
não se fala em cifras, mais se fala em dotações de pessoal e seus encargos e como apontado
na exposição de motivos ao remanejamento a emenda como ela esta, ela vai afeta a dotação
3100000 onde tem a cifra de quarenta e três e oitocentos, que desrespeita á pessoais
encargos sociais, esta é uma das rubricas de desrespeito pessoal, que esta inserida no
departamento de compra e licitações mais temos outras como, temos outros encargos
destinados, então vejam o seguinte, não se trata de um ato político, não é que o prefeito não
quer investir na agricultura, não é que o prefeito quer manter os investimentos como ele
planejou se trata de uma flagrante ilegalidade, e por que inconstitucional, muitas vezes quem
não e adapto ao direito, pensa que qualquer ilegalidade é uma inconstitucionalidade
inconstitucionalidade, o que fere diretamente a nossa lei maior, por que temos que fazer
respeita- las essa nossa lei maior, após que ele que garante todos os nossos direitos, como a
liberdade e na nossa própria constituição com já mencionada nessa exposição de motivo, traz
o seguinte artigo, artigo 166 em seu parágrafo 3º, as emendas ao projeto de lei do orçamento
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anual que o modifiquem somente podem ser aprovados em casos que sejam compatíveis ao
plano plurianual e diretrizes orçamentárias a emenda 001/2017 esta compatíveis com a lei
orçamentárias, não porque ela não especificou dotação, porque ela veio tirar dotação de
recursos relativos a pessoal, ainda no parágrafo 3º do artigo 166 da magna carta, as emendas
não podem ser aprovadas, caso indique os recursos necessários admitidos por mentes
excluídas que incidem novamente para dotação para o pessoal e seus encargos, essa e uma
das inconstitucionalidades, mas se os senhores verem a constituição também fala em
plurianual, as emendas tanto a 01/2017 ao projeto de lei nº 20, quanto a 02 não estão em
consonância com o plano plurianual, não tiveram a intenção de remanejar valor que estava
em uma secretaria para outra, mas não o fizeram no plano plurianual, não previram para qual
programa, para que plano de governo, para qual política publica que seria executada esses
valores remanejados, portanto senhores nobres vereadores de forma humilde representando
o poder executivo venho trazer essas considerações já explanadas na exposição de motivos
ou das emendas 001/2017 e 002/2017, a questão de regime de urgência quero só fazer uma
observação a lei orçamentária ela prevê todos os gastos que teremos ano que vem da
administração, se nos não tivemos uma lei orçamentária aprovada ainda esse ano, não
teremos como desempenhar esses gastos, nos não teremos como chegar, eles vão falar, olha
la estava previsto 43 mil para pagar encargos patronais do INSS, nos não podemos fazer,
porque não temos previsões orçamentárias, então essas é uma das alegações, dos
argumentos do regime de urgência para 2018 começarmos o ano de forma com qualquer
outro município ta começando, ate por que é só uma curiosidade o congresso nacional e
qualquer poder legislativo, seja assembléia legislativa ou seja a nível municipal nossas
câmaras elas não podem iniciar os recessos, caso não votem a lei orçamentária e o plano
plurianual, então mesmo assim se os senhores vereadores insistam na discussão, talvez haja
um prejuízo ao próprio funcionamento a câmara mais isso é somente uma curiosidade isto é
questão interna, poder executivo somente vem lembrar, comas emendas ao plano plurianual
também senhora presidente de autoria

alguma de vossa excelência

o qual já tive a

oportunidade de fazer alguns esclarecimentos de forma pessoal, também por mais louvável
que seja por mais bem intencionado elas foram feitas de forma incorreta por que elas
aumentaram a despesa prevista para os quatro anos, o plano plurianual é votado no 1º ano de
cada mandato, porque começa a valer a partir do ano que vem, vai encerra na gestão do novo
prefeito, e o prefeito novo vai começa nova gestão e ele vai vale pro primeiro ano do outro
prefeito, garanti a execução de projeto de política publicas, esse ano chegou a hora de nos
votar o plano plurianual, houve um planejamento para quatro anos, nesse planejamento
estiveram as emendas que vieram somar valor, que vieram trazer valor e isso também é
vedável a nossa lei orgânica e também é vedável pelo entendimento do juiz providencial que
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fala que jamais o projeto de iniciativa do prefeito principalmente o PPA, será admitido
emendas que aumentam as despesas previstas, por exemplo, vou dar um exemplo o aumento
das despesas, uma das emendas ela veio prevê uma compra de um imóvel no distrito de São
José no valor de duzentos mil reais interessante o município compra um imóvel, veio de
iniciativa da nobre vereadora a senhora presidente, é interesse da comunidade, seria para fins
de habitacionais com tudo ele vem vinculado isso é burocracia mais é burocracia que não
somos nos que inventamos, burocracia que esta nas leis a muitos anos e que o tribunal de
contas cobra rigorosamente ele esta no código nº 58 do nosso PPA, esse plano de plurianual
lei de diretrizes orçamentárias, só para esclarecimento aos munícipes aqui presente, esta
disponível em nosso portal da transparência, isso é obrigatoriedade cada município, cada
órgão publico tem que ter essas leis divulgadas, então esta la no código 58, veja só aonde
trata de imóvel de indicações publicas, a emenda da senhora presidente veio acrescentar
para o ano de 2019 a compra do imóvel, com tudo para esse ano nos havíamos, previsto a
cifra de 53 mil reais para ser gasto nos quatro anos para aquisição do imóvel, nos havíamos
previstos valores de duzentos e dezoito mil reais ou seja só emenda quase supera o valor
para os quatro anos para aquisição do imóvel, então a emenda não poderia vim acrescenta
valores, qual seria a forma correta, seria remanejada esses valores previstos esses duzentos
e dezoito mil, para apenas uma compra para o ano de 2019 e os demais anos não houvesse
isso é uma sugestão mais seria assim forma correta, então também a diante a flagrante
ilegalidade para ate se comprovam que não é um político foram vetados ate emendas da base
aliada, da base do prefeito, por que como falei não partiu de decisão, mais sim de uma
decisão técnica embalada de dois órgão técnicos, tecnocratas da prefeitura, que é a
procuradoria geral sua excelência eu gostaria de agradecer o espaço concedido ao poder
executivo e como sugestão não sei se é permitido de acordo com as normas da casa mais
estou disponível para ficar no plenário alguns minutos para eventuais esclarecimento aos
nobres vereadores, principalmente os que tiveram suas emendas votadas, muito obrigado.
Declaro aberto o grande expediente plenário onde os senhores poderão fazer uso da palavra
conforme regimento interno. Vereador Aguinaldo fala: peço a palavra senhora presidente. A
presidente Clarice fala: com a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: senhora
presidente senhores vereadores munícipes presentes, senhor vice-prefeito senhores
secretários, Genildo que ta fazendo a cobertura da sessão, funcionários dessa casa, o nosso
boa noite, gostaria de inicialmente agradecer o Doutor Daniel seus esclarecimentos, que
foram de suma importância pra nós, que daqui a pouquinho teremos que votar esse veto
confesso que me tirou muitas duvidas, acredito que alguns vereadores aqui também, pois eu
como um leigo na área jurídica precisava dessas informações meu muito obrigado, nosso
agradecimento ao senhor, recebi uma noticia essa semana, do governo estado do Paraná, já
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veio pra fazer as entregas através do deputado Ribas Carli junto com o prefeito, vice prefeito,
entregas das escolas inicialmente com cem mil reais cada uma, escola estaduais que
utilizaram da forma que eles quiserem, fizeram audiências publicas e das formas que fizeram
necessárias, mais pra nossa alegria santa Maria do oeste é uma das poucas cidades do
Paraná que todas as escolas estaduais serão beneficiadas pois vejam recebi à noticia que o
colégio estadual João Cionek também recebera cem mil reais e a escola Francisco Cavali da
costa La do rio do tigre também recebera cem mil reais essas indicações essas duas
indicações foi feita pelo secretario Artagão Junior então fica nosso agradecimento alem do
Bernardo Ribas Carli, também do Artagão Junior que destinou e fez a indicação de mais cem
mil reais para mais duas escolas, quero agradecer a oportunidade de estar presente o nosso
vice prefeito ao qual eu fiz uma solicitação verbal fiz também um requerimento aqui nessa
casa para que fosse feito a readequação da rua da gruta o cascalhamento para que a festa
tivesse um estacionamento mais amplo e os moradores pudessem usufruir de uma rua de
melhor qualidade a rua da gruta ta ali pronta, então fica meu muito obrigado Luiz lima, muito
obrigado secretario Ivan Furquim muito obrigado prefeito Reinoldo por estar atendendo esse
requerimento que foi feito por esse vereador aqui na sessão passada, gostaria de estar
cobrando o executivo mais uma vez isso em regime de urgência real por que vejam bem eu fiz
o pedido semana passada talvez tenham seus prazos legais, mais a população não pode ta
esperando o gerador do hospital continua sem funciona então a gente que preza por uma
saúde de qualidade, sabemos que não é um dinheiro de alto valor é a vida de um ser humano,
vida de uma gestante que pode ta correndo risco sim e eu volto à repetir por favor amanha
vou estar cobrando novamente, as secretarias competentes e ao executivo, municipal e que
for preciso, por favor vamos resolver antes que o pior aconteça e depois que acontecer não
adianta vim reclamar hoje nois temo aqui, eu questionei tanto na audiência publica quanto na
sessão passada juntamente com os vereadores ate eu falei em nome dos nove, que nós tinha
que sentar e conversa a respeito da SANEPAR que nós estávamos votando pela continuidade
de mais trinta anos, nos tivemos hoje reunido unto com o vereador Arival e o vereador Jacir,
desde a semana passada, discutindo junto com o nosso vice prefeito Luiz lima essa questão
da continuidade da SANEPAR confesso a vocês que ate com um poço de dor, sentimento eu
vo votar a favor da continuidade da SENEPAR aqui no município de santa Maria por que
esse sentimento, por que eu vejo hoje à população não esta sendo atendida da forma que
deveria ser atendida, nos temos hoje uma SANEPAR sem um escritório de atendimento com
um cidadão que vem pra tirar uma segunda via e volta pra casa sem a segunda via muitas
vezes com a água cortada, então nos passamos o dia inteiro reunido com o vereador Jacir e
Arival e tomamos uma posição e fizemos algumas exigências ao executivo municipal nos
ficamos sabendo que o executivo municipal estaria cortando o convenio com o CIS de
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Pitanga, sabemos a importância do CIS e da forma de atendimento que ta sendo feita, então
eu não acharia Justo nós da mais um corte na saúde do município de santa Maria e to aqui
com o oficio 89/2017 de 24 de novembro de dois mil e dezessete onde

é pedido pelo

presente oficio do município de santa Maria deixaria estava comunicando o presidente do CIS
que é o prefeito Maicom Calegari da cidade de Pitanga, que estaria cortando a partir daquela
data o convenio com o CIS e salientava ainda que eventuais débitos anteriores, seria
comunicado, seria reconhecido por meio de confissão de dividas eventualmente seriam
quitadas, esse foi no dia 24 do mês de novembro de 2017, conversamos com o executivo e
fizemos uma exigência eu e o Arival e o Jacir o prefeito se comprometesse conosco em
manter o executivo municipal somos base de governo e estamos juntos justamente pra fazer
que o governo atual realmente funcione, governo que nois acreditamos e estamos juntos,
jamais deixaremos o governo na mão, mais precisamos concertar os erros que estão
ocorrendo que virão ocorrer e que já ocorreram e que nos juntos com certeza estaremos
dando amplo apoio para o que tiver errado seja concertado e que seja bom seja continuado,
em respostas do nosso pedido o prefeito mando o oficio 94/2017 pra nós três ao qual só dou
conhecimento agora vice prefeito, e deu uma resposta positiva pra nos quero ler esse oficio
94/2017, santa Maria do oeste 04 de dezembro de 2017, pelo presente o município de santa
Maria do oeste através do prefeito municipal vem muito respeitosamente à presença de vossa
excelência comunicar que o município de santa Maria do oeste ira continuar participando do
consocio intermunicipal de saúde, Paraná centro e querendo que seja desconsiderando o
oficio 89/2017 cuja qual planeava a retirada de municipalidade do mesmo, aproveitamos à
oportunidade para reunir nosso votos de estima e consideração pela vossa senhoria, Jose
Reinoldo de Oliveira, prefeito municipal destinado ao excelentíssimo senhor Maicon Calegari
Rodrigues Barboza, presidente do consorcio intermunicipal de saúde do Paraná centro, então
quero deixar meu agradecimento em nome meu do vereador Jacir e do vereador Arival do
vice prefeito ao prefeito de se sensibilizar juntamente com a administração publica e ver que
realmente a continuidade do CIS entendendo que é muito importante pra Santa Maria, por
que cuidar bem da saúde é cuidar bem do povo é um dever do município, e assim ta fazendo
através de atitudes como essa, então quero deixar o meu agradecimento ao atendimento do
prefeito municipal por essa nossa solicitação que tivemos através de varias conversações
junto com o vice prefeito, junto com os vereadores Jacir e Arival, temos problemas também
sabemos que não foi fácil reconhecermos e estamos juntos para solucionar os problemas,
sabemos também das dificuldade junto ao hospital Bom Jesus de Ivaiporã e queria fazer uma
sugestão a senhora presidente,desde já que sabe se que hoje a câmara de Santa Maria fará
uma devolução ao município de aproximadamente de duzentos mil reais talvez menos talvez
mais aproximadamente gostaria de fazer uma indicação senhora presidente, para que parte
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desse valor fosse destinado a quitação ou ate o parcelamento das dividas junto ao hospital
Bom Jesus de Ivaiporã, então fica ai a nossa indicação juntamente com os vereadores Jacir e
Arival. Vereador Elio Machado fala: peço parte vereador Aguinaldo: O vereador sabe me dizer
se esse montante o valor devido é só da atual administração ou do passado também se tem o
valor e qual o valor? Vereador Aguinaldo fala: Eu iria complementar isso aqui, o valor devido,
respondendo a sua pergunta eu ia complementar que ta aqui anotado, que é o valor da gestão
passada, débitos anteriores, mas que para continuar atendendo terão que ser solucionados,
terão que ser pagos se não vai ser cortados e daqui alguns dias volta a ser como era antes
nem pagando vai ter atendimento ao hospital Bom Jesus, então fica ai o meu pedido a minha
indicação juntamente com os de mais vereadores para que seja realmente destinado para
esse fim, hoje estivemos junto com o vice prefeito na parte da manha na entrega do
certificado PET onde as crianças se formaram no curso de informática, queria parabenizar o
pessoal que estava envolvido na formação desses alunos, onde tava a Francieli a Amanda a
Joelma que é diretora do PET a secretaria Mara Falcão, os psicólogos os pedagogos os quais
estão levando o trabalho com seriedade e estão fazendo dessas crianças que se Deus quiser
em breve futuros cidadões Santa-marienses, querias deixar meu muito obrigada e uma boa
noite a todos. A presidente Clarice Moreira fala: Fica livre a palavra. Pede a palavra vereador
Jose Valdivino Gomes: Senhora presidente, vereadora Arlete e demais vereadores, blog do
Beto, Genildo assessor de imprensa da prefeitura, funcionários da casa e os demais
presentes vice prefeito, Quero começar minha fala falando já referente ao meu parecer é
contrario devido ao regime da emergência da maneira que chego, chego as 14:30 nessa casa,
as 15:00 nos tinha reunião aonde nos já estávamos discutindo os outros projetos, então não
teria como fazer um parecer de imediato então pela importância o tamanho desse projeto e a
maneira que chegou o projeto pra nos, então quando estudávamos e estávamos fazendo as
emendas tivemos acessória do nosso jurídico do contador dessa casa e os quais nos passava
que estava tudo certo e hoje chega pra nos que ta tudo inconstitucional agradeço a jurídico
que veio aqui nos dar uma explicação, nos da uma aula, mas eu acho que deveria ser antes,
teria que ter também assessoria da contadora da prefeitura pra ta passando pra nos, sabemos
que a gente voto orçamento, orçamento que pode ser remanejado, pode ser, então eu acho
que no meu pensamento não é institucional mas estarei estudando, já manifesto aqui que
meu parecer é contrario, o meu parecer da comissões que faço parte e o meu voto também é
contrario, por esse motivo porque chega dessa maneira pra nós ai nossos, pares das
comissões, eu não sei se eles tiveram alguma assessoria explicando antes, mas eu não vim
pra reunião em hora, pela importância que é não teria como dar um parecer então eu já estou
me manifestando aqui que sou contrario, sabemos também que nossa agricultura não tem
incentivo nenhum que corresponde a nos não coloca no orçamento que de repente os 4% é
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bastante mas se nos discutir conversa mas junto com o jurídico junto com os demais
vereadores de repente poderia cair pra 2,6% e a secretaria cria seu fundo, e pra que isso
incentivar os agricultores, na questão de planejamento não é nós vereadores que temos que
fazer então nos batemos a emenda Votamos o orçamento para que o secretário desenvolva o
trabalho e nos fiscalizamos, então hoje quando chegavam, alguns falavam que teria que ter
feito o planejamento eu discordei na hora, e tudo se ajusta ai na frente, de repente nos
votávamos orçamentos na frente nos ajustamos e com certeza ai vem pra essa casa nos
outros anos, já declaro aqui triste e indignado, por saber que o prefeito ta vetando essas
emendas de tão importância e de regime de urgência coisa que nos temos que analisar, seria
isso senhora Presidente. A Presidente fala: fica livre a palavra. Pede a palavra o vereador
Marcio Stoski: Senhora presidente, senhora e senhores vereadores os demais públicos
presentes o jurídico da prefeitura boa noite, Gostaria de iniciar parabenizando pela sua
explanação defendendo o executivo municipal na questão dos vetos, que vai prejudicar
nossos agricultores do município que uma emenda dessas vai beneficiar 70% das
propriedades rurais do município que não tem uma só política publica estabelecida, e quando
que falasse que essa emenda inconstitucional por que nos mechemos em cifras, nos votamos
o orçamento e a administração publica que existe duas contabilidades financeira nos se quer
mechemos em um centavo da contabilidade financeira então nos não mechemos em cifras as
alegações do executivo não procede, Nos fizemos emendas com a contabilidade
orçamentária, mechemos no orçamento do município e assim que nos temos o direito o dever
de como ta explanado na própria alegação e que veio do executivo, talvez o senhor mesmo
elaborou, que é um dever do legislativo indica emendas, por que nos não mechemos na
contabilidade financeira na cifra não aumentamos nada, o que fizemos foi indicação de
orçamento, e isso no entristece demais porque aproximadamente 4% do orçamento o que vai
dar um milhão de reais por ano mais ou menos pra agricultura os nobres vereadores o
pessoal que é da agricultura sabe que é um valor pequeno pra investi na agricultura ainda
mais quando temos enumeras propriedades que poderiam sim ter um programa de melhoria
genética, melhora seu gado, aumenta a produção de leite, fazer a correção do solo,
diversificação da pequena propriedade incentivo de mais programas como o plantio de
hortaliças, verduras orgânicas, mais nem se quer um projeto desse ai ta estabelecido ate hoje
e nos como fomos defensores, aqui que se não me engano segundo terceiro mês de
exercícios dessa atual administração cobramos aqui nessa tribuna a nomeação do secretário
da agricultura que logo fomos atendidos então eu não sei se a atual administração tem
alguma coisa contra os agricultores do nosso município, não contra os agricultores, mais sim
que invista se em políticas publicas, então eu vi que na explanação do projeto inclusive nos
não tivemos tempo nem de ler o que veio executivo alegando que foi mexido em verbas de
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caráter pessoal ou seja de contratação de pessoal, eu acredito que muito mais que se
contrata gente, incha maquina publica de funcionário, em vez de investi na pequena
propriedade que La sim vai dar um retorno para o município, fazer manutenção do pequeno
agricultor da propriedade para ele não precisar vir pedir emprego na prefeitura então fico
indignado com isso senhora presidente quero pedir para a senhora não colocar em votação
não em regime de urgência eu me disponho de estar aqui amanha ou depois se for preciso
fazer mais duas ou quatro cessões para discutirmos esse projeto que chegou a nos a 14:31
sendo que as 18:00 já teríamos sessão isso da umas três horas pra analisar um projeto, um
veto, que vai valer para os próximos quatro anos de governo, então senhora presidente a
senhora tem esse poder, gostaria que a senhora não colocasse em regime de urgência, esse
veto ate porque acredito que seja ilegal votar um veto em regime de urgência, eu nunca vi
isso, a primeira câmara do município que vai votar em veto em regime de urgência, eu sei que
se vota projeto em regime de urgência, mas veto a primeira vez, ainda mais alegando que nos
não vamos ter tempo, ate dia trinta e um vamos ter mais quatro sessões podemos convocar
sessões extraordinárias, podemos discutir como técnicos da prefeitura, o que nos não
podemos deixar os agricultores desamparados não vamos ter tempo, temos mas vinte e sete
dias para discutir tempo para nos analisar, não são só três horas e meia que a gente vai fazer
isso então seria isso senhora presidente, gostaria que a senhora se compadece se e não
votasse, colocasse em regime de urgência temos vereadores agricultores aqui Elio , Jacir,
pedi a sua colaboração independente não precisa votar o veto do prefeito vamos discutir ver o
que esta escrito aqui inconstitucional mesmo, temos tempo pára isso nos não podemos deixar
nossos agricultores desamparados precisamos de políticas publicas com os nossos
agricultores, o PPA nos votamos aqui valido para os próximos quatro anos eu so vi apenas
uma audiência publica, não foi feito uma audiência pública na comunidades bairros, isso que
é transparência, gostaríamos que colocasse em discutição envolver toda a sociedade, o que a
sociedade quer para seu município para os próximos quatro anos, essa é a função do poder
legislativo e executivo trabalha em prol da população escutar o que as ruas estão pedindo,
então senhora presidente mais uma vez peco encarecidamente em prol dos agricultores do
nosso município do parque indústria, da sua emenda das casas populares la no seu distrito la
no são Jose não deixe esse pessoal desamparado, vamos discutir mais não é em três horas
que nos vamos resolver coisas que valem para os próximos quatro anos, seria isso senhora
presidente boa noite. A presidente fala: fica livre a palavra: Pede a palavra a vereadora Arlete
Latzuk Penna: Senhora presidente senhores vereadores, funcionários dessa casa, agradeço a
presença do Beto do blog do Genildo e do demais aqui presente, senhora presidente quero
fazer um requerimento verbal para arrumar um bueiro no bairro dos Pingas a pedido do
senhor Jorge Assis, La tem transporte escolar, o vereador Jose Valdivno pede a palavra: só
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para complementar já foi feito duas vezes esse pedido do bueiro então reforça ai. Arlete
Latzuk Penna fala: que bom vereador foi cobrado e não foi resolvido o problema, tem
transporte escolar o pessoal está sofrendo La só fazer um reforço no requerimento verbal,
também na verdade é um reforço no requerimento do vereador Jacir de arrumar um bueiro no
assentamento Araguai próximo da fazenda sonda, quem pediu para mim foi o senhor Roberto
Estrapason e quem pediu para o vereador Jacir foi os Sprote, então também é um reforço,
eles estão precisando com urgência desse bueiro la, a gente que seja resolvido, também
quero fazer um requerimento verbal da estrada do Estrela do Oeste aonde o Gilson se
encontra aqui, eles estavam falando aqui de agricultura nos temos que dar apoio sim aos
agricultores, então hoje nem se quer estrada tem, tem dificuldade, plantou um alqueire de
verduras entrega no colégio estrela do oeste e não consegue sair nos dias de chuva, então ta
aqui o nosso vice prefeito quero pedir apoio vice para que seja feito essa estrada deles la é
uma estrada, é pouca coisa pra faze é pedido do Gilso que falou comigo hoje, que da acesso
a propriedade do Zé Koblinski que também procurou o vereador Alex, hoje procurou o
vereador hoje pra faze então quero fazer esse pedido dessa estrada que se resolva urgente,
hoje compramos verduras do Gilson, que bom Gilson que ta investindo na plantação de
verdura uma horta orgânica, não tem veneno , então a gente compro bastante verduras dele
hoje, a gente fica triste quando não tem apoio de uma estrada, então quero agradecer sua
presença, Gilson e da os parabéns e que você continue lutando a gente ta aqui pra defender
os agricultor, também fico muito triste sou contra o veto, pedido de regime de urgência, não
concordo nem com os projetos de regime de urgência, vejo assim que o executivo tinha que
ter planejamento de projetos, agora muito menos veto, quero agradecer o jurídico da
prefeitura que veio aqui explicar mas nos temos que dar apoio aos agricultores, ate por que foi
uma promessa de campanha do executivo, hoje nos colocamos 4% na agricultura e fico muito
triste, mas nos vamos rever, eu não concordo só contra, temos que dar apoio sim aos
agricultores, nos temos que ficar triste, nos temos o executivo, nos temos o jurídico da
câmara, fico triste também senhora presidente, a podíamos ter discutido na hora que a gente
colocou as emendas aqui para não da talvez o transtorno desse tamanho, tem os vereadores
aqui que são agricultores também, que defende os agricultores, então nos temos que
defender o nosso povo, que traz nosso alimento, se não tem não vai ter alimentos para nos,
nos que dependemos da agricultura, tem que ter programas, quem tem que ter planejamento
é o secretario da agricultura não é os vereadores então à gente fica triste com o que esta
acontecendo aqui, e eu acho assim, que talvez se revisemos os altos salários que nos temos
aqui no município, gratificações, vários cargos comissionados talvez nos conseguiria deixa a
emenda na agricultura para dar apoio aos agricultores, então a gente fica pensando, a gente
tem que sentar e rever isso, a gente tem que sentar junto com o executivo, junto com o
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jurídico da prefeitura os contadores, jurídico da câmara, nos temos que ver onde esta o erro,
mas que a agricultura tem que ter apoio, a gente fica muito triste com o que ta acontecendo,
mas so contrario, contra os votos aqui, como falo o vereador Marcio e foi muito bem, a
questão do acho que a gente tem que ver o que ta certo o que esta errado, acho que temos
que dar esse apoio no parque industrial, para dar emprego para o nosso povo, para não ficar
saindo fora do município, então hoje a gente fica aqui, quem investe no município, quem ta
investindo no município esta dando emprego para nosso povo, então nos temos que ver o que
esta certo o que ta errado se tiver errado nos vamos rever, mais a gente vai ver, eu não
concordo com o veto regime de urgência acho que tem que ter na prefeitura planejamento, é
um projeto grande, acho que nos não vamos, a gente não tem que vota em regime de
urgência não, acho que temos que discutir, fazer reunião, talvez não sei por parte de quem
teve falha, a gente tinha que ter discutido antes, feito reunião, também as suas emendas
senhora presidente e de valia para o nosso povo, que hoje talvez não consiga , nosso povo
precisa sim de moradia, acho assim que a senhora ta certa também de colocar suas
emendas, nos temos que defender o povo, estamos aqui para defender então quero
agradecer a presença de todos e estarei a disposição de todos, estarei cobrando também,
quero dar os parabéns aos vereadores Aguinaldo e Arival e Jacir, ao nosso vice prefeito, que
também estava já indignado a questão do consorcio, a gente já teve problemas no passado, a
gente teve brigar quanto a isso, então hoje a gente vê assim muita dificuldade quanto a
saúde a gente pede melhorias na saúde, então que bom que o CIS vai continuar, mas a gente
tem se deparando com muita situações complicadas, na saúde as vezes por falta de
pagamento dos hospitais, que bom também que o vereador indicou o reforço da câmara para
pagar o hospital, acho isso importante, nos temos que pagar, tem que paga mesmo, acho que
independente tem divida do passado mas também tem divida de agora também que ta aqui o
vice prefeito não me deixa mentir, que não for pago nem o do passado nem o de agora, tem
algumas dividas la dos dois mandatos então com dificuldades de encaminhar pacientes,
tenho sentido na pele isso senhor vice prefeito inclusive de seus companheiros, tem me
procurado bastante, mas que bom que te vejo na saúde lá, acho que ta preocupado com a
saúde do nosso município e a gente tem lutado por isso, nós temos que cuida da nossa
população, muito obrigado. A Presidente fala; Não tendo mais nem um vereador para fazer o
uso da palavra, defiro os requerimentos verbais e inscritos e encaminho para secretaria da
casa para que seja tomada as devidas providencias, coloco em primeira votação e discussão
o projeto de lei nº031/2017, de autoria do poder executivo com a sumula; instituir programas
municipal de apadrinhamento afetivo e de outras providencias, os vereadores que forem
favoráveis permaneçam como se encontram e os que forem contra queiram se levantar,
aprovado por unanimidade. O vereador Aguinaldo pede questão de ordem e fala: Com base
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no artigo 101, do inciso 4° do regimento interno solicita que a apreciação do plenário da
dispensa da segunda e da ultima votação do projeto de lei n° 031/2017, haja vista que o
mesmo não sofreu emendas pelos senhores vereadores. A senhora Presidente fala: Defiro o
pedido do vereador e coloco em apreciação os vereadores que forem favoráveis permaneçam
como se encontram e os que forem contra queiram se levantar, aprovado o pedido de
dispensa da segunda votação e da ultima do referido projeto, em obediência ao regimento
interno dessa casa declaro aprovado o projeto 031/2017 e encaminho a secretaria desta casa
para que seja tomada as devidas providencias e sancionada pelo executivo municipal, coloco
em primeira discussão e votação o projeto de lei n°030/2017 de autoria do poder executivo
com a sumula; criar componente do município de Santa Maria Do Oeste do sistema nacional
de segurança alimentar, define os parâmetros para elaboração de implementação do plano
municipal, nutricional e da outras providencias, os vereadores e vereadoras que forem
favoráveis permaneçam como se encontram e os que forem contra queiram se levantar,
aprovado por unanimidade, coloco em primeira votação e discussão o projeto de lei
n°028/2017 de autoria do poder executivo com a sumula: autoriza o poder executivo municipal
estabelecer com o governo do estado do Paraná a gestão associada a prestação e
planejamento, regulamentação e fiscalização de abastecimento de água, esgotamento
sanitário do município de Santa Maria do Oeste, os vereadores e vereadoras que forem
favoráveis permaneçam como se encontram e os que forem contra queiram se levantar,
aprovado por unanimidade, coloco em primeira discussão o regime de urgência do veto
parcial do projeto de lei n°019/2017, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como
se encontram e os que contra queiram se levantar. O vereador Marcio Stoski pede questão de
ordem e fala; Só queria pedir mais uma vez, que os nobres vereadores se compadecessem e
discutíssemos mais o projeto, a senhora Presidente da casa pense em seus eleitores de são
José que poderiam ser beneficiados com casas populares, coloca ou deixa que esse projeto
tramite no regime normal não em urgência, vamos colocar pra discuti com os agricultores
esse projeto, a senhora tem esse poder, nós pedimos encarecidamente para a senhora. A
Presidente fala ;Coloco em votação secreta, conforme o artigo n°88 parágrafo 4°, coloco em
primeira discussão o regime de urgência do veto parcial do projeto de lei n°019/2017, os
vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os que contra queiram
se levantar, aprovado pela maioria, coloco em votação secreta conforme o artigo n°88
parágrafo 4°, do regimento interno em primeira e única discussão e votação o veto parcial ao
projeto de lei n°019/2017, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. O vereador Marcio fala; A Presidente pode esclarecer a votação por gentileza. A
Presidente fala; os vereadores que forem favoráveis ao veto votem SIM e o vereador que
forem optar pela rejeição do veto vota NÃO. Vereador Aguinaldo fala; um, sim, dois sim, um
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não, dois não, três não, três sim, quatro sim, cinco sim, quatro não, cinco a quatro não. A
Presidente fala; aprovado pela maioria, cinco á quatro, declaro aberto o pequeno expediente
plenário onde os senhores vereadores poderão fazer o uso da palavra. Coloco em primeira e
única votação e discussão o regime de urgência do veto parcial do projeto de lei n° 020/2017
os vereadores e as vereadoras que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os
que forem contra queiram se levantar, aprovados pela maioria, coloco em votação secreta
conforme o artigo 88 parágrafo 4º do regime interno em primeira e única discussão e votação
o veto parcial ao projeto de lei n° 020/2017 o vereador Aguinaldo fala: cinco SIM e quatro
NÃO. A presidente fala: aprovado pela maioria declara aberto o pequeno experiente do
plenário onde os senhores e senhora vereadores podem fazem uso da palavra comentando
assuntos somente assuntos referentes da sessão; fica livre a palavra. O vereador Arival fala:
Só complementando o que o vereador Aguinaldo falou, a respeito da SENEPAR, a gente teve
fazendo uma exigência ao prefeito que ele trouxesse um funcionário da SENEPAR que
conseguisse ficar aqui pelo menos oito horas por dia atendendo a nossa população que hoje
tem um período de só quatro horas por dia então seria muito importante, o prefeito falou que
vai junto com a SENEPAR ta atendendo muitas das vezes é procurado e a SANEPAR não
esta disponível, a gente sempre vai esta ali fazendo algumas exigências, e ao respeito do CIS
também vereadores aonde a gente teve o conhecimento de que o prefeito já tinha oficializado
que não ia mais participar do CIS a gente brigou junto eu, você e o vereador Jacir, junto com o
vice prefeito hoje o executivo senhor prefeito nos garantiu que vai continuar com o CIS, então
eu só queria complementar isso, e na próxima sessão eu estarei falando a respeito da onde
os vereadores falam que a agricultura esta desamparada tem sim um departamento de
agropecuária que tem destinado uma verba sim, e não esta totalmente desamparada, sim
gostaria que fosse complementado mais um montante para a agricultura, mas se for para
outra secretaria aonde na frente a gente vai esta la sofrendo com falta de pagamento do
pessoal, então eu voto ali juntamente com o parecer jurídico do executivo e o parecer jurídico
aqui da câmara, a gente tem que esta ciente do que vai acontecer la na frente, sinto muito de
não ter o dinheiro ai disponível para aplicar mais na agricultura, a gente também sabe a
necessidade que tem a agricultura que invista mais e mais o nosso orçamento é pouco então
a gente fica sentindo muito obrigado senhora presidente. A presidente fala: fica livre a palavra
o vereador Elio Machado pede a palavra e fala: Senhora presidente só esclarecer em relação
ao que o vereador Aguinaldo falou e a Arlete, Arlete acho que foi ate você e a população igual
você falo, o Aguinaldo falo preciso da saúde e só para esclarecer que o montante é de
quarenta mil da gestão passada o valor devido ao hospital Bom Jesus de londrina, que já
esta sendo pago quinze mil amanha e vai ser parcelado o resto, em parcelas mensais de
cinco mil, então já esta sendo regularizado, o que teve de reclamações que veio ate a mim
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teve gente que não teve, não foi atendido no hospital e então é diferente e da atual
administração é trinta mil que também vai ser acertado, então só para esclarecer em relação,
e a preocupação ao executivo tem com a saúde da nossa população agora com relação a
emenda dos agricultores tenha certeza aqui é agricultores e vai lutar pela maioria da nossa
população são agricultores e foi o seguinte Marcio que nos vamos votar naquilo certo que foi
bem, com certeza vocês tem argumento e em relação ao atendimento ta aqui o Luizinho lima
que não deixa mentir o quanto em relação o sofrimento do pequeno agricultor é que nos
passamos em relação das estradas, e o que eu ia fala so não quero encomprida minha prosa
a importância de uma emenda para agricultura, pode ter certeza Marcio la na frente vamos
esta junto, so que hoje devido a um caso de nosso jurídico eu votei aqui pelo veto, mas pode
ter certeza que hoje santa Maria é 60% agricultura e eu não vo me nega ajuda las seria isso
presidente. A presidente fala: fica livre a palavra; O vereador Jacir pede a palavra e fala: Só
queria fazer um agradecimento ao executivo eu fiz uma indicação esses dia sobre uma ponte
ali na estrada do Podolam, hoje foi concluído a obra, meu muito obrigado. A presidente fala:
fica livre a palavra; O vereador Jose Valdivino Gomes pede a palavra e fala; Só queria solicitar
a ata na integra, também agora nos resta a explicarmos agricultores, quando a vereadora cite
que o executivo em reunião ele converso com o conselho da agricultura e nessa reunião ele
se disponibiliza de colocar 4% para agricultura então vamos explica para os agricultores,
então eu acho que é pouco oitenta mil reais que vai da por mês mais ou menos vai dar para
trabalhar, daria para trabalhar a agricultura, aumentar o fundo da agricultura para que o
secretario possa desenvolver um trabalho de incentivo a agricultura, e hoje sabe que vai ficar
quinhentos e alguma coisa, não vai ser suficiente então so deixar ai mais uma vez triste, fico
triste, porque teria que ter conversado mais, só isso senhora presidente. A presidente fala: fica
livre a palavra; O vereador Marcio Stoski fala: Só complementando o vereador Jose Valdivino
falou, se o senhor fica triste imagine nossos agricultores como devem ficar, quando amanha
eles ficar sabendo que o município não quer investir 4% do orçamento, então o senhor como
vereador fica triste eu também fico imagine nossos agricultores, filhos de agricultores você
sabe da dificuldade que passa o agricultor não é verdade senhor vereador a maior empresa
do município é a agricultura então nos tínhamos em nossas mãos aqui o poder e o direito de
coloca um orçamento para agricultura para que haja políticas publicas que vão beneficiar o
pequeno agricultor, seu pai la no assentamento não é verdade e infelizmente não pudemos
nem convocar os agricultores para vim hoje saber dessa sessão porque com três horas e
meia é muito pouco para nos estudar o projeto e para nos convocar os agricultores, mas
amanha com certeza o blog do Beto vai divulgar isso nas redes sociais né Beto, que nossos
agricultores vão ficar sabendo o que aconteceu nessa câmara hoje, foi tirado o direito de eles
terem algumas políticas publicas incentivo poderia ser melhoria genética do gado, correção do
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solo aumento da produção de leite mais isso simplesmente não vai acontecer por que o
executivo prefere paga o pessoal do que explica em políticas publicas para os agricultores,
muito obrigado. A presidente fala: fica livre a palavra; a vereadora Arlate Latzuk Penna pede a
apalavra e fala: Infelizmente como eu comentei na minha palavra ali, realmente era 4% que o
executivo teve sim reunião com o conselho municipal de agricultura no dia quatro de Agosto
de dois mil e dezesseis, onde ele solicitava uma sugestão de 4% ou mais da arrecadação
municipal para os agricultores mais hoje simplesmente a gente colocou na emenda e
perdemos no voto então não perdemos, é muito triste por que minha família também é
agricultores, a gente conhece bem o sofrimento dos agricultores, eu vim da agricultura, sei
bem o que os agricultores precisam de apoio, mas infelizmente hoje ta aqui o Gilson que é
agricultor, que bom que você ta aqui Gilson, você nem sabia desse projeto hoje você viu, você
pode ta comentando com os outros agricultores, o que aconteceu, veio o projeto de urgência
nos votamos contra sim não vamos votar favorável um projeto que vai prejudicar vocês, que
daqui alguns dias nos não temos, se nos não der apoio a agricultura não vamos ter
alimentação, para a nossa família por que quem da apoio para nos é a agricultura, então a
gente fica muito triste com o que ta acontecendo, tem que discutir mesmo,tem que discutir
antes e não em cima da hora, e quero também fala ao vereador Elio a questão do pagamento
sim vereador em momento algum eu falei que não tinha pagamento do passado para pagar,
tem sim mais inclusive tem desse mandato também, então não foi pago o hospital, não esta
sendo pago os hospitais de fora os paciente estão sofrendo, teve vários problemas já la na
saúde, a gente tem que correr atrás da questão disso, mas que bom tem que pagar sim, o
executivo que assume, o município com tudo, com divida com tudo, mas tem que pagar e se
organizar por que o nosso povo precisa de respeito, muito obrigada senhora Presidente. A
presidente fala: fica livre a palavra; O vereador Aguinaldo pede a palavra e fala: Quero
primeiro agradecer a vereadora Arlete pelas suas considerações que fez pela nossa luta e
quero dizer senhor vereador Marcio tenho certeza absoluta, sou filho de agricultor também e
sei as dificuldades da agricultura não se em santa Maria mais no município onde minha
família meu pai e minha mãe reside na cidade de pitanga, mais porem sabemos que o senhor
é de inteligência suficiente assim como os demais vereadores que preza pela legalidade, pela
constitucionalidade de tudo o que é votado aqui então não venham os senhores me dizer que
ninguém ta querendo investir no município, querer jogar vereadores ou administração publica
contra agricultores por que nos não estamos votando talvez pela ilegalidade, seria justo e
muito justo ate mais de 4% por que quem sustenta o nosso município realmente é a
agricultura, e nos estamos prezando, por isso talvez ate por meio outras secretarias,
secretaria de obra fazendo uma estrada bem feita, secretaria de obra que ta fazendo um
buraco de cilo, um bebedouro, e coisas parecidas em beneficio da agricultura, mais eu jamais
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e acredito que o senhor também não votaria em algo que é ilegal que é inconstitucional eu
acho que o que é leal tem que ser vetado, jamais somos contra a agricultura, eu não só,
inclusive tem um deputado

meu, que me representa hoje em Brasília deputado Aliel

Machado, que esta mandando uma verba impositiva no valor de trezentos mil reais , que eu
estou destinando a metade dessa verba de cento e cinquenta mil, Gilson leve isso também
para sua comunidade, cento e cinquenta mil para investir no município de Santa Maria do
oeste na agricultura, muito obrigado senhora presidente. A presidente fala: fica livre a palavra,
não tendo mais nenhum vereador para fazer o uso da palavra eu queria dizer aqui que o meu
voto do veto foi pelo parecer jurídico da câmara e da prefeitura, e eu nunca fui e nunca serei
contra os agricultores muito pelo contrario estou correndo atrás, e muito em breve vamos ter
novidades para agricultura do municio de santa Maria, sou favorável sou filha de agricultor e
prezo muito tem o Gilson aqui que me conhece, morei no assentamento e conhece o meu
posicionamento coloca coisas que é verdade, declaro aberto, declaro, agradeço tudo, a
presença de todos nessa trigésima sexta sessão ordinária assim deixo o convite para próxima
sessão ordinária que será realizada no dia onze de dezembro de dois mil e dezessete, declaro
encerrada a sessão de hoje boa noite. Os depoimentos em sua integralidade encontramse

disponíveis

em

arquivo

áudio

no

site

dessa

Câmara

Municipal.

Eu
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