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Ata 015/2018
015ª Sessão Ordinária do Ano de 2018
Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, com
a presença de todos os vereadores, a presidente Clarice Nunes Pereira declara aberta a
Décima Quinta 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 014/2018 da sessão ordinária do
dia vinte e oito de maio 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: Ofício nº 027/2018 do Executivo
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 a Vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos
os presentes, iniciou fazendo comentários sobre algumas reclamações no atendimento
da Secretaria de Assistência Social e sobre o suposto fechamento do hospital, falou da
entrevista que a senhora Presidente deu na rádio e pediu que apresentasse maiores
informações, falou sobre os comentários de implantação de uma UPA no município,
mas que UPA só se constrói em municípios acima de 50 mil habitantes e que então
seria melhor reformar e continuar com o hospital, falou do recurso que foi devolvido à
prefeitura com indicação para as estradas, mas que o valor foi destinado ao
pagamento do décimo terceiro dos servidores municipais, falou do secretariado do
município, dos cargos comissionados e do excesso da folha de pagamento. Pede a
palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes,
iniciou sua fala fazendo comentários sobre o projeto dos Desbravadores que vem
sendo desenvolvido para os jovens, falou também sobre o hospital, que ele é contra o
fechamento e a favor de uma saúde melhor para todos, falou dos comentários da
vereadora Arlete sobre a Assistência Social e parabenizou a funcionária que resolveu a
questão, assim como o seu esposo. Pede a palavra vereador Alex Damião:
Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala reforçando o seu requerimento de
uma lombada em frente à residência do senhor Tiago Variza, parabenizou a todos que
estiveram envolvidos na paralisação dos caminhoneiros e comentou sobre alguns
benefícios conseguidos. 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
006/2018 do Legislativo Municipal com a súmula: Suprime inciso sétimo e oitavo do
artigo primeiro 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. A presidente colocou em terceira e última 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 terceiro e quarto 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
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outras providências e fora aprovado por unanimidade. A Presidente coloca em primeira
discussão e votação o Projeto de Lei nº 012/2018 com a súmula: Institui o Programa
Permanente de Recuperação Fiscal de Santa Maria do Oeste/ PR – Refisam e dá outras
providências e fora aprovado por unanimidade. A 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: Responderam o vereador Alex que ele
estaria cobrando, do Executivo, as lombadas no Jardim Santas Clara. Pediu a palavra o
vereador Arival: Cumprimentou todos os presentes e comentou sobre o hospital, que
essa é uma questão muito séria e precisa ser resolvida, e deu parabéns ao vereador
Aguinaldo pela passagem do seu aniversário. Pediu a palavra o vereador Jacir e
parabenizou o vereador aniversariante. Pediu a palavra o vereador Marcio e
parabenizou o vereador aniversariante. Pediu a palavra o vereador Elio e comentou
sobre os Desbravadores, que esse é o caminho certo e também parabenizou o
vereador aniversariante. Pediu a palavra a vereadora Arlete e comentou que as
pessoas que trabalham em órgãos públicos têm que ser preparadas para realizar os
atendimentos e também parabenizou o vereador aniversariante. Pediu a palavra o
vereador José Valdivino e disse que também tem comentários sobre a Assistência
Social, mas que os fará em outra ocasião e também parabenizou o vereador
aniversariante. A Presidente encerrou a sessão deixando o convite para a próxima, que
será no dia 11 de junho de 2018.
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