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ATA 011/2022 

7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022 

Com a ausência dos vereadores Tiago Variza e João Alex Damião, devidamente 

justificadas, às dezoito horas e quatro minutos, no dia doze de abril de dois mil e 

vinte e dois (12/04/2022), e de acordo com o Decreto Legislativo n.º 002/2022, o 

presidente Alcides Borges Saldanha, declara aberta a sétima sessão ordinária do 

ano de dois mil e vinte e dois e convida a todos para rezar a oração do Pai Nosso. 

Pede à 1ª secretária, vereadora Mariely Pereira Moreira, que proceda a leitura do 

extrato da ata da sessão anterior, conforme enviada aos vereadores através do 

grupo de whatsapp. Após, coloca a ata em votação e é aprovada por unanimidade. 

Pede que a 1ª secretária que proceda a leitura do EXPEDIENTE DA MESA: 

Indicação n.º 017/2022 - vereadora Laurinda Lopes Damião, Indicação n.º 018/2022 

- vereador Alcides Borges Saldanha, Indicação n.º 019/2022 - vereador Alcides 

Borges Saldanha, Indicação n.º 020/2022 - vereador Alcides Borges Saldanha, 

Indicação n.º 021/2022 - vereadora Mariely Pereira Moreira. Ofício n.º 65/2022 do 

Executivo Municipal. Ofício n.º 015 e 016/2022 do Departamento de Licitação do 

Executivo Municipal. Projeto de Lei n.º 010/2022 do Executivo Municipal com a 

súmula: Altera a Lei n.º 474/2017, cria a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e dá 

outras providências. Projeto de Lei n.º 011/2022 do Executivo Municipal com a 

súmula: Autoriza o Poder Executivo de Santa Maria do Oeste-PR, a adquirir imóvel 

rural para instalação do Parque Industrial e dá outras providências. O presidente 

informa que as atas e preposições ficam disponíveis no site da câmara. Declara 

aberto o GRANDE EXPEDIENTE:  O presidente cede a palavra para o vereador 

Aguinaldo Paz de Moura Inicia parabenizando o vereador Jauri pelo neto que está 

a caminho. Fala sobre a indicação lida da vereadora Mariely, e diz que é importante 

e que seja agilizada. Comenta sobre a visita feita na obra da rua José Schereiner, 

parabeniza a administração. Pede um bueiro próximo à casa do Orlei Gulanoski, 

para que desempoce a água que fica ali devido a uma mina de água. Fala sobre o 

projeto de lei n.º 010 e comenta que é complexo, e que em conversa com o Dr. 

Diorlei, fala que se surgirem ideias, estariam abertos para as discussões. Também 
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fala sobre tantas leis que são sancionadas, e que infelizmente ficam engavetadas, e 

não são colocadas em prática. Comenta da importância das leis do município, que 

muitas delas poderiam ser usadas para benefícios de todos. Pede um requerimento 

verbal, para o reparo em alguns locais na comunidade da Pratinha. Deixa livre a 

palavra para o vereador Ataíde de Albuquerque: Inicia falando que foi visitar o obra 

da rua José Schereiner, e pede ao secretário Borges que visse as manilhas para 

serem levadas próximo à casa do senhor Orlei Gulanoski. Deixa livre a palavra para 

o vereador Jauri Fernandes de Abreu: Inicia falando sobre a ouvidoria da saúde, e 

que espera que juntos possam estar fazendo uma boa administração. Faz um 

requerimento verbal, para que seja feita a iluminação pública na praça do bairro 

Santo Antônio. Deixa livre a palavra à vereadora Laurinda Lopes Damião: Inicia 

reforçando sobre a indicação feita, para que o mais breve possível seja solucionado 

o problema. Agradece a presença da Deputada que visitou o município, e espera 

que cheguem mais recursos através dela e de outros deputados também. Deseja a 

todos uma feliz e santa páscoa. Deixa livre a palavra à vereadora Mariely Pereira 

Moreira: Agradece ao secretário Borges pelo trabalho prestado em São Manoel, em 

relação as estradas. Agradece também a Deputada que esteve no município, e pela 

boa recepção prestada na prefeitura. Diz que espera ter boas notícias da deputada 

e que provavelmente irão dar certo mais alguns recursos. Fala para os moradores 

da rua Agenor de Oliveira que estiveram em conversa junto ao secretário de 

planejamento, de que essa rua vai ser arrumada em breve. Parabeniza o executivo 

pelo projeto que veio do parque industrial, espera um ótimo desenvolvimento e 

oportunidade de emprego, parabeniza também pela disponibilidade dos estagiários 

que foram contratados e já estão trabalhando. Deseja uma boa semana e uma feliz 

páscoa para todos. O presidente Alcides Borges Saldanha fala sobre a lei n.º 68/95, 

em relação as larguras das estradas. Pede que a população colabore para que os 

munícipes de Santa Maria tenham melhores estradas. Fala também sobre o parque 

industrial, e espera que o executivo consiga trazer novos empregos e oportunidades. 

Pede aos secretários que olhem com carinho para os requerimentos feitos. Declara 

aberta a ORDEM DO DIA. Coloca em segunda discussão o Projeto de Lei n.º 

007/2022 - Executivo Municipal. Súmula: Dispõe sobre a aquisição e fornecimento 
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de absorventes higiênicos para alunas da rede pública de educação e mulheres em 

estado de vulnerabilidade social. Deixa livre a palavra. O vereador Aguinaldo, 

parabeniza a indicação da vereadora Mariely e agradece ao executivo por ter 

atendido o pedido. A vereadora Mariely agradece o apoio de todos. O vereador 

Alcides, parabeniza a vereadora pelo projeto. Coloca em segunda votação o Projeto 

de Lei n.º 007/2022 - Executivo Municipal. Súmula: Dispõe sobre a aquisição e 

fornecimento de absorventes higiênicos para alunas da rede pública de educação e 

mulheres em estado de vulnerabilidade social e foi aprovado por unanimidade. O 

presidente diz que tendo em vista que o projeto de lei 007/2022 não teve emendas, 

e de acordo com o regimento interno, coloca em votação a dispensa da terceira e 

última discussão e votação e é aprovado por unanimidade. Declara aprovado o 

projeto de lei e encaminha a secretaria da casa para que sejam tomadas as devidas 

providencias. Coloca em primeira discussão o Projeto de Lei n.º 009/2022 do 

executivo municipal com a súmula: Dispõe sobre a consolidação municipal referente 

a feriados, datas comemorativas e eventos turísticos, institui o calendário oficial de 

eventos e datas comemorativas de Santa Maria do Oeste e adota outras 

providências. Deixa livre a palavra. Ninguém se manifesta. Coloca em primeira 

votação o Projeto de Lei n.º 009/2022 e é aprovado por unanimidade. Declara aberto 

o PEQUENO EXPEDIENTE: O vereador Aguinaldo comenta que conversa com o 

Dr. Diorlei, com o secretário de planejamento e o executivo, fala que em breve o 

problema da água na comunidade do Reservado será solucionada. Deseja uma boa 

semana santa e uma feliz páscoa a todos. A vereadora Daniela fala que estiveram 

em reunião com uma representante da rede telefônica Tim, intermediada pelo 

professor Lemos, e foi pedido que a Tim instale redes telefônicas, na comunidade do 

São Manoel e na comunidade Araguaí, para facilitar a comunicação das pessoas 

que vivem nessas regiões. Diz que a representante ficou de dar um parecer nos 

próximos dias. Deseja uma abençoada páscoa a todos. A vereadora Mariely faz um 

pedido verbal, para o secretário de indústria e comércio, para ter um olhar especial 

para o estacionamento do Colégio Anchieta, que com a volta das atividades, está 

dificultando a passagem e até mesmo ficando sem vagas para as pessoas que 

precisam frequentar os comércios e para aqueles que trabalham ali. Agradece aos 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR 

CNPJ: 95.684.585/0001-12 
            Rua Alexandre Kordiak, 87 – Centro – Santa Maria do Oeste – PR, CEP: 85230-000 

Fone/Fax: (042) 3644 1129/3644 1149/3644 1363 
E-mail: camaramunicipalsmo@gmail.com 

 

4 
 

agentes de saúde, pela disposição em entregar os panfletos em combate à dengue. 

Deseja uma feliz e santa páscoa a todos. O vereador Alcides reforça o pedido do 

estacionamento no Colégio Anchieta. Deseja uma feliz páscoa e semana santa para 

todos.  

 

 

_____________________  ______________________  ______________________  

Alcides Borges Saldanha                Tiago Variza                  Mariely Pereira Moreira 

           Presidente                         Vice-Presidente                   Primeira Secretária 

 

 
 

____________________    ____________________     _______________________    

Daniela Kunrath da Luz          Aguinaldo Paz de Moura        Ataíde de Albuquerque 

   Segunda Secretária                         Vereador                                Vereador 
 

 
 
 

_____________________   _____________________  _______________________        

Jauri Fernandes de Abreu         João Alex Damião            Laurinda Lopes Damião             

                Vereador                         Vereador                                Vereadora                       


