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Ata 020/2020 

18ª Sessão Ordinária do Ano de 2020 

Com a ausência dos vereadores Clarice Nunes Pereira e João Alex Damião, 

devidamente justificada, às dezenove horas e vinte e sete minutos do dia vinte e 

nove de junho do ano dois mil e vinte (29/06/2020), o Presidente da Mesa Diretora, 

vereador Aguinaldo Paz de Moura, declara aberta a décima oitava sessão ordinária 

do ano de dois mil e vinte. O Presidente pede para que o Primeiro Secretário, 

vereador José Valdivino Gomes, realize a leitura da ata n.º 019/2020. 

Posteriormente a ata é colocada em votação e é aprovada por unanimidade. O 

Presidente pede para que o Primeiro Secretário proceda com a leitura do 

expediente da mesa: Indicações n.º 093, 094, 095/2020, Requerimento n.º 

002/2020, Requerimento n.º 003/2020, Ofício n.º 004/2020 - Executivo 

Municipal, Ofício n.º 817/20 – TCE-PR, Projeto de Lei n.º 007/2020 - Executivo 

Municipal, Projeto de Lei n.º 008/2020 - Executivo Municipal. O Presidente 

defere e encaminha as indicações à secretaria da casa para que sejam tomadas as 

devidas providências. Declara aberto o GRANDE EXPEDIENTE, onde os 

Vereadores poderão fazer uso da palavra conforme o Regimento Interno. Conforme 

sorteio, o Presidente cede a palavra ao vereador Jose Valdivino Gomes: Inicia 

pedindo apoio ao Requerimento n.º 002/2020 de sua autoria, com o objetivo de 

convocar o Executivo e a empresa responsável pelas obras asfálticas da cidade 

para prestar explicações sobre a demora das obras, material utilizado e demais 

dúvidas que a população está cobrando. Deseja boa sorte ao novo Presidente na 

condução dos trabalhos. Também deseja boa sorte a vereadora Arlete que 

assumiu o cargo de segunda secretária.  O Presidente cede a palavra ao vereador 

Elio José Melo Machado: Parabeniza a vereadora Arlete e manifesta as boas 

vindas e sorte ao novo Presidente. Fala sobre a continuidade das investigações de 

todos os atos ocorridos na gestão anterior, dizendo que serão tomadas as 

providencias cabíveis. Deseja ao novo presidente uma gestão transparente 

informando todas as ações que serão realizadas. O Presidente cede a palavra à 

vereadora Arlete Latzuk Penna: Inicia dando os parabéns ao novo Presidente 
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desejando boa sorte e dizendo que acredita numa administração transparente, 

responsável e íntegra. Agradece os votos para o cargo de Segunda Secretária da 

Mesa Diretora e se coloca a disposição no que for necessário. Manifesta 

preocupação em relação às obras de pavimentação asfáltica e ao Requerimento 

002 lido. Fala que conseguiu através da deputada Cristina Silvestre, duas 

academias ao ar livre para o Assentamento Araguaí, porém essas academias não 

puderam ser instaladas porque os terrenos não estão no nome do município, então 

foram substituídas por kits esportivos, um para Nova Conquista e outro para o Ouro 

Verde. O Presidente cede a palavra ao vereador Jacir Zierhut: Parabeniza o novo 

presidente desejando boa sorte no desempenho do novo cargo, também 

parabeniza a vereadora Arlete pelo novo cargo de segunda secretária.  Manifesta 

apoio à convocação do vereador Jose Valdivino Gomes sobre as obras de 

pavimentação asfáltica. Comenta sua preocupação sobre o covid 19 alertando e 

orientando a população que tenha o máximo de cuidado e colabore com o 

isolamento e distanciamento social. O Presidente cede a palavra ao vereador 

Romildo Cordeiro de Souza: Inicia desejando sucesso ao novo presidente e para 

a vereadora Arlete pela segunda secretaria da Mesa Diretora. Fala da necessidade 

de fazer pontes, bueiros e cascalhamento na comunidade do Bandeira, também 

solicita patrolamento na estrada geral da comunidade do Chapéu do Sol. Manifesta 

sua preocupação em relação ao Covid 19 pedindo à população que colabore com 

as ações que evitam a transmissão do mesmo. Nesse momento o Presidente 

Aguinaldo Paz de Moura transfere o cargo ao vice-presidente e inicia 

agradecendo aos vereadores pela confiança depositada para assumir a presidência 

da casa. Coloca-se a disposição para fazer uma gestão correta e transparente, 

resgatando a credibilidade da presidência e dos vereadores. Comenta que fará 

uma prestação mensal das contas e atividades da Câmara e que todas as 

aquisições e compras serão realizadas somente com requisições autorizadas pelo 

Presidente. Comunica que a partir do dia primeiro de julho a Câmara de 

Vereadores entrará em recesso parlamentar voltando suas atividades normais no 

mês de agosto. Manifesta sua satisfação pelo trabalho realizado pelos vereadores 
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quanto às constantes buscas de recursos junto aos deputados e parabeniza a 

todos pelo esforço dedicado. O Presidente declara aberta a ORDEM DO DIA. 

Coloca em discussão o Regime de urgência ao Projeto de Lei 007/2020, que institui 

o Diário Oficial dos Municípios do Paraná, da AMP como veículo oficial de 

comunicação dos atos normativos do Município de santa Maria do Oeste e dá 

outras providências. Deixando livre a palavra, ninguém se manifestou. Coloca em 

votação o Regime de urgência e é aprovado por unanimidade. Coloca em 

discussão o Regime de urgência ao Projeto de Lei 008/2020, que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contribuir mensalmente com a Associação dos Municípios do 

Paraná – AMP e dá outras providências. Deixando livre a palavra, ninguém se 

manifestou. Coloca em votação o Regime de urgência e é aprovado por 

unanimidade. Coloca em discussão o Projeto de Lei n.º 007/2020, que institui o 

Diário Oficial dos Municípios do Paraná, da AMP como veículo oficial de 

comunicação dos atos normativos do Município de santa Maria do Oeste e dá 

outras providências. Deixando livre a palavra, o vereador José Valdivino Gomes 

comenta que foi um projeto com ampla discussão e que foi acatada a 

Recomendação Administrativa do Ministério Público. O Presidente coloca em 

votação o Projeto de Lei n.º 007/2020 e é aprovado por unanimidade. O Presidente 

coloca em discussão o Projeto de Lei n.º 008/2020, que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contribuir mensalmente com a Associação dos Municípios do Paraná – 

AMP e dá outras providências. Deixando livre a palavra, ninguém se manifestou. 

Coloca em votação o Projeto de Lei n.º 008/2020 e é aprovado por unanimidade. 

Coloca em discussão o Requerimento n.º 002/2020. Deixando livre a palavra, o 

vereador Arival parabeniza o vereador José Valdivino pelo requerimento e comenta 

a importância de os responsáveis pelas pavimentações asfálticas do município 

prestarem esclarecimentos a população. O Presidente coloca em votação o 

Requerimento n.º 002/2020 e é aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o 

Requerimento n.º 003/2020. Deixando livre a palavra, a vereadora Arlete Latzuk 

Penna presta esclarecimentos sobre o requerimento. O vereador Jacir Zierhut 

manifesta apoio ao requerimento. O vereador José Valdivino Gomes comenta da 
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importância da comissão para acompanhar as ações e os recursos do Covid. O 

vereador Romildo Cordeiro de Souza também manifesta apoio ao requerimento e 

se coloca a disposição. O Presidente coloca em votação o Requerimento n.º 

003/2020 e é aprovado por unanimidade. O Presidente declara aberto o 

PEQUENO EXPEDIENTE. O vereador Arival diz que deseja que o novo presidente 

consiga resgatar a dignidade da casa e se coloca a disposição. Comenta sobre os 

gastos da Câmara, que devem ser esclarecidos à população. Dá as boas vindas ao 

funcionário Douglas. A vereadora Arlete comenta sobre a situação e os cuidados 

referentes à pandemia. Comenta sobre a má situação das estradas e as cobranças 

ao Executivo. O vereador José Valdivino comenta sobre sua indicação e seu 

requerimento lidos. Se coloca a disposição da população durante o recesso. O 

Presidente informa que de acordo com o artigo 59 do Regimento Interno, a Câmara 

estará de recesso parlamentar durante o mês de julho. Declara encerrada a sessão 
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