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ATA 009/2021 

7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021 

Com a presença de todos os Senhores Vereadores, às dezoito horas, no dia vinte e 

sete de abril de dois mil e vinte e um (27/04/2021), o Presidente da Mesa Diretora, 

Vereador Alcides Borges Saldanha, declara aberta a Sétima Sessão Ordinária do 

ano de dois mil e vinte e um, e convida a todos para rezar a oração de costume da 

casa. O Presidente pede à Primeira Secretária, vereadora Mariely Pereira Moreira, 

que proceda a leitura do Extrato de Ata, da Ata n.º 008/2021. Após, coloca a Ata em 

votação e é aprovada por unanimidade. O Presidente pede à Segunda Secretária 

que proceda a leitura do EXPEDIENTE DA MESA: Indicações: 049 e 050 do ano 

2021, Proposta de Emenda ao Projeto de Lei 06/2021 “Altera o art. 8º do Projeto 

de Lei 06/2021, visando à adequação documental do projeto”, Requerimento 

de Vista ao Projeto de Lei 008/2021, Projeto de Lei Nº 01/2021 Legislativo 

Municipal: Institui no Calendário Municipal a Semana de Luta pela Reforma 

Agrária e de Promoção da Cultura de Paz e Resolução de Conflitos, a ser 

realizada anualmente, sempre na semana do dia 17 de Abril, Oficio nº 005/2021 

do Executivo Municipal. O Presidente declara aberto o GRANDE EXPEDIENTE: 

O Presidente cede à palavra para ao vereador Aguinaldo Paz de Moura: Inicia sua 

fala comentando sobre a doação de um caminhão pipa para o Município, comenta 

sobre a emenda ao Projeto de Lei 06/2021, pede ao Presidente que seja tomado 

providência com o Executivo quanto ao Pedido de Informação que ainda não foi 

respondido. O Presidente cede a palavra à vereadora Daniela Kunrath da Luz: 

Comenta sobre os trabalhos realizados na balsa que liga o município de Santa Maria 

do Oeste e o município de Goioxim. Comenta também sobre uma reunião que haverá 

com o Secretário de Saúde do Estado sobre uma reivindicação para troca da 

Regional de Saúde de Ivaiporã para Guarapuava. O vereador Aguinaldo Paz de 

Moura pede aparte e informa que o Deputado Alexandre Curi se coloca à disposição 

nesse assunto. A vereadora Daniela Kunrath da Luz retoma palavra e agradece a 

Equipe de Planejamento pelos trabalhos. Fala, ainda, sobre um problema de divisas 

e georeferenciamento existente entre os municípios de Santa Maria do Oeste, 

Pitanga e Boa Ventura de São Roque. O Presidente cede à palavra para o vereador 
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João Alex Damião: Inicia sua palavra falando sobre a balsa que liga o município de 

Santa Maria do Oeste e o município de Goioxim, agradece o secretario de Viação e 

Obras pelos trabalhos realizados, fala também sobre o Pedido de Informação que 

não foi respondido. O Presidente cede a palavra à vereadora Laurinda Lopes 

Damião: Comenta sobre o Pedido de Informação, agradece o secretário de 

urbanismo pelos serviços prestados, comenta que recebeu reclamações sobre a 

Secretaria de Saúde e pede providências. O Presidente cede a palavra à vereadora 

Mariely Pereira Moreira: Inicia sua fala pedindo para o Executivo que sejam 

tomadas algumas providências quanto ao funcionalismo na Secretaria de Saúde, 

repassa algumas informações recebidas a respeito da situação dos asfaltos e da 

iluminação pública da localidade de São Manoel. O Presidente cede a palavra ao 

vereador Tiago Variza: Comenta sobre a reunião que participou com deputado 

estadual Marcel Micheleto com a finalidade de conseguir recursos para o município, 

fala sobre as reformas de algumas pontes. O presidente Alcides Borges Saldanha 

faz o uso da palavra: Comenta sobre os serviços feitos na balsa, agradecendo o 

secretario de Viação e Obras, e os senhores Alcione e Junior Ianse pelos serviços 

feitos na balsa. O Presidente declara aberto a ORDEM DO DIA: Coloca em única 

discussão a proposta de Emenda ao Projeto de Lei n.º 06/2021 deixando livre a 

palavra, ninguém se manifesta. O Presidente coloca em única votação a Proposta 

de Emenda ao Projeto de Lei n.º 06/2021 e é aprovada por unanimidade. O 

Presidente coloca em primeira discussão o projeto de Lei n.º 06/2021 do Executivo 

Municipal com a súmula: “Autoriza o Executivo a ceder em comodato trator agrícola 

TL 5.100 especifica dá outras providências”, deixando livre a palavra: O Vereador 

Tiago faz alguns comentários sobre o Projeto. O Vereador Aguinaldo fala sobre a 

importância das associações de moradores para adquirir recursos.                                                                                                                                                                                                                                                   

O Vereador João Alex também comenta sobre a importância das associações. A 

Vereadora Mariely parabeniza a associação do assentamento Dez de Julho, 

comenta sobre a regional de saúde, e comenta também sobre à vacinação do Covid-

19. O Presidente coloca em Primeira Votação o Projeto de Lei nº 06/2021, do 

Executivo Municipal e é aprovado por unanimidade. Coloca em única discussão o 

Requerimento de Vistas ao Projeto de Lei n.º 08/2021 do Executivo Municipal, pelo 

prazo de 5 (cinco) dias para análise e apresentação de possíveis emendas, deixando 
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livre a palavra, ninguém se manifesta. O Presidente coloca em única votação o 

Requerimento de Vista ao Projeto de Lei n.º 08/2021 e é aprovado por unanimidade. 

Coloca em primeira discussão o Projeto de Lei n.º 09/2021 do Executivo Municipal 

com a súmula: “Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração do Orçamento Programa 

do Município de Santa Maria do Oeste para o Exercício Financeiro de 2022, na forma 

que estabelece, e dá outras providências”, deixando livre a palavra, ninguém se 

manifesta. O Presidente coloca em primeira Votação o Projeto de Lei n.º 09/2021 do 

Executivo Municipal e é aprovado por unanimidade. O Presidente declara aberto o 

PEQUENO EXPEDIENTE: O Vereador Aguinaldo agradece o secretário de Viação 

e Obras, pede que sejam tomadas providências sobre a iluminação pública e 

comenta sobre o Pedido de Informação. A Vereadora Mariely comenta sobre o 

Pedido de Informação e sobre o controle da vacinação do Covid-19. A Vereadora 

Daniela agradece o Deputado Federal Enio Verri. O Vereador Alcides pede a 

organização das associações. A Vereadora Daniela pede aos interessados em 

legalizar associações para que procurem informações na prefeitura com o 

responsável. O Vereador Tiago tira dúvidas referente à iluminação pública de LED. 

O Vereador Jauri Fernandes complementa a fala do vereador Tiago sobre os 

recursos para o município, parabeniza o Deputado Alexandre Curi, fala sobre a 

saúde. O vereador João Alex complementa a fala da vereadora Mariely sobre o 

pedido de informação. O Presidente declara a sessão encerrada. 

 

 
____________________   ____________________        _____________________ 

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 
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_____________________        ___________________         ____________________ 

Jauri Fernandes de Abreu         João Alex Damião              Laurinda Lopes Damião 

             Vereador                               Vereador                               Vereadora 

 


