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Ata 011/2018
011ª Sessão Ordinária do Ano de 2018
Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, com a
presença de todos os senhores (as) vereadores (as), a Senhora Presidente Clarice
Nunes Pereira declara aberta a Décima Primeira 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 informa que a ata nº 010/2018 será lida na próxima sessão,
dia quatorze de maio. Em seguida, a Senhora Presidente pede para que o primeiro
secretário proceda a leitura do expediente da mesa: Indicação 003/2018;
Requerimentos de Indicação 054, 055, 056, 057, 058, 059 e 060/2018; Convites e Nota
Pública de Esclarecimento. 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 Jose Valdivino Gomes:
Cumprimentou todos os presentes e iniciou falando do Recurso contra os atos da
Presidente que foi votado na última sessão, falou que esteve no Banco da Terra com os
demais vereadores na Associação de Agricultores, também esteve na Câmara
juntamente com alguns vereadores para a entrega de casas, a onze famílias, no valor
de trinta e quatro mil reais através da CAPRAL e a Caixa Econômica, fez um
requerimento de patrolamento e cascalhamento na localidade da Independência e
informou que o cascalho está a disposição na propriedade do senhor Mikuska, falou
sobre os requerimentos que ele fez das localidades do Caçador e do Corvo Branco e
também falou dos salários dos motoristas da Secretaria de Saúde. Pede a palavra o
vereador Jacir Zierhut: Cumprimentou todos os presentes, iniciou falando que esteve
em uma reunião com o Secretário de Educação, falou que esteve no jantar no sábado
junto com o vereador Aguinaldo, que esteve na festa de comemoração dos vinte e
cinco anos da Casa Familiar Rural e fez um requerimento para a Vila Deus e Jardim
Tropical. Também reforçou o pedido sobre as terras nas calçadas da Escola Balbina.
Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes,
iniciou falando do transporte escolar do Ouro Verde e a questão dos alunos estarem
chegando atrasados na escola, e também do transporte da localidade Estrela do Oeste
que as crianças estão esperando até às 17h45min da tarde esperando o ônibus fazer
outra linha para depois levar essas outras crianças para suas casas, falou da visita na
localidade do Rio Liso e também falou sobre o fechamento do hospital. Também
comentou sobre o salário dos motoristas da Secretaria de Saúde e parabenizou o
funcionário Gonçalino pelo seu trabalho. Falou da Indicação que trata da Rota dos
Tropeiros, das estradas do Cambará e do Banco da Terra onde eles foram muito bem
recebidos. Pede a palavra o vereador João Alex Damião: Cumprimentou todos os
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presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento para que seja concluída a
iluminação pública no Bairro Padolan, na Rua das Matas, agradeceu ao funcionário
Gonçalino pelo término dos trabalhos das cercas do cemitério, agradeceu também o
secretario Ivan Furquim pelos trabalhos realizados e ao Ozeias Boiko por ter
disponibilizado o ônibus para o pessoal do karate que foram para Curitiba em um
campeonato, parabenizou Lucas Zanovelo pelo cascalho que ele concedeu e deixou
seus parabéns a todas as mães. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura:
cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala parabenizando a Associação de
Moradores, parabenizou e agradeceu ao secretário Antonio Rinaldin pelo bom
trabalho que vem realizando, falou que esteve na localidade do Rio Liso fazendo visita
na casa do senhor Darci e sua esposa, agradeceu ao funcionário Gonçalino e também
comentou sobre os motoristas da Secretaria de Saúde e seus salários. A Presidente
deferiu os requerimentos verbais e escritos e encaminhou a secretaria dessa casa para
que sejam tomadas as devidas providencias. A presidente colocou em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei nº 07-2018 do Executivo Municipal com a súmula:
Dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do município de Santa Maria
do Oeste para o exercício de 2019, e dá outras providências e fora aprovada por
unanimidade. A Presidente colocou em primeira discussão e votação o Projeto de Lei
nº 005-2018 do Legislativo Municipal com a súmula: Institui a campanha de prevenção
aos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais denominada de “Abril Verde” no
âmbito do município de Santa Maria do Oeste, e dá outras providências e fora
aprovado por unanimidade. A Presidente colocou em primeira discussão e votação o
Projeto de Lei nº 08-2018 do Executivo Municipal com a súmula: Ratifica os atos do
poder Executivo Municipal como associado no CIS – Consórcio Intermunicipal de Saúde
Paraná centro e dá outras providências e fora aprovado por unanimidade. A Presidente
colocou em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 09-2018 do Executivo
Municipal com a súmula: Ratifica os atos do poder Executivo Municipal como
associado no CIS Consórcio Intermunicipal de Saúde 22º Regional de Saúde de Ivaiporã
– PR e dá outras providências e fora aprovada 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, iniciou sua fala pedindo o resumo dos gastos e
custos de cada Consórcio, para poder passar para a população. Pede a palavra o
vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala
fazendo comentários sobre o salário dos motoristas da Secretaria de Saúde e falou da
ponte do Rio Liso. Pede a palavra Jose Valdivino Gomes: Falou que ele não sabia da
situação da ponte do Rio Liso e que ele hoje vai cobrar e fiscalizar. Pede a palavra o
vereador Elio Jose Melo Machado: Cumprimentou todos os presentes, iniciou falando
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dos cursos que os motoristas da saúde fizeram, e comenta sobre o motivo que foi
adiado uma das sessões, que foi pelo falecimento de sua mãe. Pede a palavra o
vereador Jacir Zierhut: Falou dos motoristas da saúde e falou que ele vai trabalhar por
eles. Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: Falou que o vereador Jose
Valdivino não quis falar da sessão do falecimento da mãe do vereador Elio, mas sim da
sessão que durou apenas vinte minutos e falou também do salário dos funcionários do
pátio, para que seja igual para todos. A Presidente também fez uso da palavra e falou
da ponte do Rio Liso, falou da sessão passada e que agora vai ser assim, que ela vai
aguardar um minuto e se nenhum vereador se manifestar ela vai encerrar o
expediente. Falou, também, dos motoristas da saúde e por fim, agradeceu a todos pela
presença e encerrou a sessão deixando o convite para a próxima.
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