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Ata 013/2018
013ª Sessão Ordinária do Ano de 2018
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas,
com a ausência da vereadora e presidente Clarice Nunes Pereira e com a presença dos
demais senhores (as) vereadores (as), o vice-presidente senhor Jacir Zierhut declara
aberta a Décima Terceira 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. O Senhor
Presidente pede para que o primeiro secretário realize a leitura da ata 012/2018 da
sessão ordinária do dia quatorze de maio de dois mil e dezoito; posteriormente a
mesma é colocada em votação e é aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor
Presidente pede para que o primeiro secretário proceda a leitura do expediente da
mesa: Ofício nº 023/2018 do Executivo Municipal e Edital de Convocação nº 003/2018
do Legislativo Municipal referentes a Audiência Pública; O 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 sua fala fazendo um
requerimento para que seja feito o término das salas de aula da escola Balbina, falou
que esteve com os demais vereadores na Regional de Saúde para discutirem sobre o
assunto do fechamento do hospital de Santa Maria do Oeste, e que a Regional explicou
que ela está assessorando o município, mas a decisão do fechamento ou não é do
Executivo, e falou que a Regional deixou bem claro que quem decide é o prefeito, falou
também sobre o ofício que ele fez sobre o transporte escolar do Ouro Verde e do
projeto de reajuste para os servidores. Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk
Penna: Cumprimentou todos os presentes, iniciou falando da inauguração da igreja
Assembléia e parabenizou o pastor Rafael, pediu apoio aos senhores vereadores ao
Pedido de Informação dos gastos mensais do hospital, falou também do transporte
escolar da localidade do Ouro Verde e do projeto de reajuste salarial, também falou da
visita que os vereadores fizeram a Regional de Saúde e que foi bom para estar
esclarecendo as dúvidas, falou das dificuldades que o CAPS esta tendo, mas que
mesmo assim os poucos funcionários merecem os parabéns. Pede a palavra o vereador
Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes, iniciou parabenizando o
pastor Rafael da igreja Assembléia e fez um requerimento de uma lombada em frente
a igreja para que os carros passem mais devagar por motivos de segurança, falou que
esteve na comunidade do Reservado em um almoço, promoção da igreja Luterana,
falou do Pedido de Iinformação do hospital e falou do projeto de lei 06/2018 que
dispõe sobre o consumo de bebidas alcoólicas no município para que entrem em um
acordo. Pede a palavra o vereador João Alex Damião: Cumprimentou todos os
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presentes, iniciou sua fala fazendo requerimentos verbais de que seja colocada
iluminação publica na Rua Jose Schereiner, também pediu que fossem feitos reparos
nos muros do PETI e agradeceu a população que esta sendo a favor da greve dos
caminhoneiros. Pede a palavra o vereador Elio Jose Melo Machado: Cumprimentou
todos os presentes, iniciou falando que ele também apoia a greve dos caminhoneiros e
que a população inteira deveria aderir à greve. Pede a palavra o vereador Arival
Gonçalves Ferreira: cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um
requerimento de patrolamento e cascalhamento na estrada da localidade Estrela do
Oeste próximo a casa do senhor Elio e senhor Paulo, falou que ele vai averiguar sobre
o transporte que está chegando atrasado e falou também que apoia a greve dos
caminhoneiros. O Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos e
encaminhou à secretaria dessa casa para que sejam tomadas as devidas providências.
O Presidente colocou em terceira e última 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. O Presidente colocou em primeira discussão e votação o
projeto de lei nº 006/2018 do legislativo municipal com a súmula: suprime inciso 7º e
8º do art. 1º da lei nº 494 de dezenove de dezembro de 2017, que dispõe sobre o
consumo de bebidas alcoólicas no município e dá outras providências e fora aprovado
por unanimidade. O Presidente colocou em terceira e última 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. O
Presidente colocou em terceira e última 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. O
Presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei nº 10/2018 do
executivo municipal com a súmula: Define obrigação de pequeno valor atendendo ao
disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100, e artigo 97 do ato das disposições
constitucionais e transitórias, ambos da constituição federal, com redação e inclusão
dada pela emenda constitucional nº 62/2009 e dá outras providências, e fora aprovado
por unanimidade. O Presidente colocou em única discussão e votação o pedido de
urgência referente ao projeto de lei 11/2018 do executivo municipal com a súmula:
concede recomposição salarial ao funcionalismo público municipal, ocupantes de
cargos efetivos, comissionados, ativos e inativos, pensionistas e empregados públicos
do município de Santa Maria do Oeste e dá outras providências, e fora aprovado por
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unanimidade. O Presidente colocou em primeira e única discussão e votação o projeto
de lei nº 11/2018 do executivo municipal com a súmula: Concede recomposição
salarial ao funcionalismo público municipal, ocupantes de cargos efetivos,
comissionados, ativos e inativos, pensionistas e empregados públicos do município de
Santa Maria do Oeste e dá outras providências, e fora aprovado por unanimidade. O
Presidente colocou em única discussão e votação o pedido de informação nº 001/2018
que dispõe sobre os gastos com o hospital e maternidade Santa Maria do Oeste e fora
aprovado por unanimidade. O Presidente declara aberto o Pequeno Expediente onde
os vereadores podem fazer uso da palavra por até três minutos, pede a palavra o
vereador Aguinaldo Paz de Moura: Falou que ele também apoia a greve dos
caminhoneiros e falou também que esteve no Ouro Verde fazendo as entregas dos
postes para o campo de futebol e parabenizou o Presidente Jacir pelo bom
desempenho. Pede a palavra o vereador Marcio Stoski: falou sobre o reajuste dos
servidores que veio em regime de urgência, que caberia uma reunião com os
servidores com propostas e contrapropostas. Pede a palavra o vereador José Valdivino
Gomes: Falou que ele também apoia a classe dos caminhoneiros e pediu para que o
executivo se planeje e que traga os projetos com antecedência para que possam ser
analisados com mais calma, e também parabenizou ao presidente Jacir pela ótima
condução da sessão e dos trabalhos. Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna:
Agradeceu a todos os colegas vereadores pelo apoio ao Pedido de Informação,
também falou que ela apoia aos caminhoneiros e parabenizou ao presidente Jacir pela
ótima condução da sessão e dos trabalhos, que ele conduziu muito bem com
organização, responsabilidade e tranquilidade. Pede a palavra o vereador Alex Damião:
Agradeceu a todos os senhores vereadores pelo apoio da greve, e também
parabenizou ao senhor presidente pelo bom trabalho desenvolvido. O presidente
também fez o uso da palavra: Falou também que ele também apoia a greve e falou
que ele também não é favorável ao modo como veio o projeto de reajuste e que os
próximos sejam mandados com mais antecedência. Agradeceu a todos e deixou o
convite para a próxima sessão.
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