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Ata 003/2019 

3ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas 

e sete minutos, com a presença de todos os senhores vereadores, o presidente 

Marcio Stoski declara aberta a terceira sessão ordinária do ano de dois mil e 

dezenove e convida a todos para fazer a oração do Pai Nosso, como é de costume 

da casa. O Senhor Presidente pede para que a Primeira Secretária, vereadora 

Clarice, realize a leitura da ata 002/2019. A vereadora Clarice requer que o 

Segundo Secretário, vereador Aguinaldo, realize a leitura da ata e do expediente 

da mesa amparada pelo artigo 100, inciso primeiro do Regimento Interno. O 

Presidente deferiu o requerimento da vereadora e convidou o vereador Aguinaldo 

para que realizasse a leitura da ata. Posteriormente a ata é colocada em votação e 

aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente pede para que o Segundo 

Secretário proceda com a leitura do expediente da mesa: Requerimento de 

renúncia do cargo de Primeira Secretária, Indicações n.º 030, 031, 032, 033, 

034 e 035/2019, Requerimento n.º 007/2019, Aviso de Licitação e Convite. O 

Presidente declara aberto o Grande Expediente, onde os senhores vereadores 

poderão fazer uso da palavra conforme o Regimento Interno. Conforme 

estabelecida a ordem por sorteio, o Presidente cede a palavra ao vereador 

Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes e falou da tristeza a 

respeito do falecimento do Senhor Silvio, o “Sassá”, cumprimentou os funcionários 

da prefeitura e funcionários da casa. Comentou que juntamente com outros 

vereadores, o prefeito e o vice, visitaram as obras de recuperação da estrada que 

liga a Piquiri Papéis a Santa Maria do Oeste que tiveram inicio, para a qual o 

Guilherme Gaia está cedendo o cascalho. Fez comentários sobre a abertura da 

Campanha da Fraternidade com a presença do Padre Erico. Falou ainda a respeito 

da agência dos Correios que está fechada no período da tarde, a respeito da qual 

marcaram reunião com o Deputado Aliel Machado e a superintendência dos 

Correios na cidade de Ponta Grossa na próxima sexta-feira. Comentou sobre a 

reclamação feita ao Secretário, então Gestor da Pasta da Saúde, Clovis, a respeito 



 

 
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 

 

do horário de funcionamento da farmácia do Posto de Saúde para que seja tomada 

providência para a manutenção da abertura da farmácia fora do horário comercial 

para o favorecimento da população. Solidarizou-se com a vereadora Clarice Nunes 

Pereira pela sua ausência da Mesa Diretora. O presidente cede a palavra ao 

vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua 

fala parabenizando a igreja e o presidente da casa pela audiência pública da 

Campanha da Fraternidade, Fraternidade e Políticas Públicas. Falou sobre a visita 

feita com demais vereadores à localidade de Rio do Tigre, Pouso Alegre e Arroio 

do Portão, crianças faltando às aulas e ainda referente às pontes. Comentou sobre 

o fechamento da Assistência Social no município e a importância das secretarias 

no município. Falou a respeito da cessão do prédio da central das associações 

para a capela mortuária do município, o programa de compra direta parado e a 

necessidade de rever programas da Secretaria de Agricultura. Comentou sobre a 

emenda da deputada Cristina Silvestre junto a algumas associações e recurso do 

deputado Sergio Souza que deve estar chegando. Pediu voto aos demais 

vereadores para os pedidos de informação feitos. Deixou os parabéns a todas as 

mulheres pela passagem do seu dia. Deixou seu sentimento a família do “Sassá”. 

O presidente cedeu à palavra Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos os 

presentes e iniciou sua fala deixando seu sentimento a família do “Sassá”. 

Comentou a respeito de informações do andamento do asfalto das Ruas Agenor de 

Oliveira, Joaquim Monteiro Sobrinho e a Rua Artur Guimarães. Comentou sobre o 

requerimento da estrada do Senhor Sebastião Antunes. Falou a respeito das visitas 

às comunidades de Rio do Tigre, Pouso Alegre, Rio Azul juntamente com outros 

vereadores, pedindo a solução para estradas e pontes da região as quais são 

linhas de leite e de alunos. Parabenizou a iniciativa das obras da estrada da Piquiri 

Papéis. Comentou a respeito da breve conversa que teve nesta Casa de Leis com 

o prefeito, onde questionou a respeito das demissões de funcionários que 

ocorreram no município. Fez breve comentário a respeito do fechamento do 

hospital. Falou sobre a busca pela continuidade do Banco do Brasil no município, 

deixando seu apoio para a questão do correio, convidando todos os vereadores 
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para que busquem seus deputados e lutem para que a agência do correio voltar a 

funcionar normalmente. Deixou o seu convite a todos para que participem da 

próxima sessão.  O Presidente cedeu a palavra à vereadora Arlete Latzuk Penna: 

Cumprimentou e agradeceu a presença de todos os presentes e iniciou falando que 

ao chegar nesta casa recebeu mensagem de moradores do Cambará e São José a 

respeito das estradas daquela localidade. Comentou a respeito da visita que fez a 

região do Tigre e Pouso Alegre para averiguação de duas pontes, da estrada da 

região e um aluno que o transporte escolar não estava indo buscar em casa, que já 

foi resolvido. Falou a respeito das estradas da região do Assentamento, pedindo a 

solução da questão das estradas. Pediu votos para os pedidos de informação. 

Deixou os sentimentos a família do “Sassá”. Parabenizou e deixou uma mensagem 

em homenagem a todas as mulheres em especial as mulheres santa-marienses. O 

Presidente Marcio Stoski também fez uso da palavra: Agradeceu a presença dos 

representantes da comunidade do São José o Reginaldo e a Talita, convidando os 

vereadores para ao final da sessão se fazerem presente na sala de reuniões. O 

Presidente declarou aberta a Ordem do Dia: Colocou em discussão o 

Requerimento n.º 003/2019, de autoria do vereador Jose Valdivino Gomes, onde 

solicita enfio de oficio para executivo municipal, departamento responsável de 

identificação o qual fazia carteira de trabalho solicitando o porquê de o município 

não prestar este serviço a mais de dois anos. O vereador Jose Valdivino Gomes 

comenta sobre a dificuldade de ir a outro município para fazer a carteira de trabalho 

e a possibilidade de cadastrar o município numa agencia de trabalho, voltando a 

oferecer o serviço. O presidente deixa livre a palavra. O vereador Arival Gonçalves 

Ferreira comentou sobre a procura das pessoas para irem a outro município para 

fazerem a carteira de trabalho. O Presidente colocou em única votação o 

Requerimento n.º 003/2019 e foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou 

em discussão o Requerimento n.º 004/2019 de sua autoria no qual solicita o 

encaminhamento de ofício à Sanepar requerendo a possibilidade do escritório da 

companhia estender seu horário de funcionamento conforme horário comercial 

brasileiro. O presidente deixou livre a palavra. O vereador Jose Valdivino Gomes 
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fez a defesa do envio do ofício sugerindo uma audiência pública com a Sanepar 

para discutir com a sociedade a questão da água. O presidente deixou livre a 

palavra. O vereador Aguinaldo Paz de Moura parabenizou o presidente pelo 

Requerimento comentou sobre sua sugestão do horário de atendimento integral 

pelo escritório da Sanepar. O Presidente colocou em única votação o 

Requerimento n.º 004/2019 e foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou 

em discussão o Requerimento n.º 005/2019 de sua autoria no qual solicita o 

encaminhamento de ofício à Copel requerendo a possibilidade do escritório da 

companhia estender seu horário de funcionamento conforme horário comercial 

brasileiro. O presidente colocou em única votação o Requerimento n.º 005/2019 e 

foi aprovado por unanimidade. O presidente colocou em discussão o Requerimento 

n.º 006/2019, de autoria do vereador José Valdivino Gomes solicitando envio de 

ofício à agência Bradesco para expansão de atendimento. O presidente deixou livre 

a palavra. O vereador Jose Valdivino Gomes comenta sobre a importância do 

Banco Bradesco para o município. O presidente colocou em única votação o 

Requerimento n.º 006/2019 e foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou 

em discussão o Pedido de Informação n.º 002/2019 de autoria da vereadora Arlete 

Latzuk Penna, Arival Gonçalves Ferreira, Jose Valdivino Gomes e João Alex 

Damião. O presidente deixou livre a palavra. O vereador João Alex Damião 

comenta sobre a importância dos pedidos de informação, que venham em material, 

em cópias. O vereador Arival Gonçalves Ferreira comenta que o pedido de 

informação é também da comunidade. O presidente colocou em única votação o 

Pedido de Informação n.º 002/2019 e foi aprovado por unanimidade. Presidente 

colocou em discussão o Pedido de Informação n.º 003/2019 de autoria da 

vereadora Arlete Latzuk Penna, Arival Gonçalves Ferreira, Jose Valdivino Gomes e 

João Alex Damião. O presidente deixou livre a palavra. O vereador José Valdivino 

Gomes falou da cobrança da população sobre o pedido de informação das diárias 

do prefeito. O presidente deixou livre a palavra. O vereador Aguinaldo Paz de 

Moura comentou o direito de qualquer cidadão fazer o pedido de informação, 

falando sobre dar um tempo para a resposta dos pedidos. O presidente deixou livre 
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a palavra. O vereador Arival Gonçalves Ferreira fala sobre o pedido de informação 

e o alto valor das diárias. A vereadora Arlete Latzuk Penna esclarece que a maior 

cobrança da população é a respeito das diárias.  O presidente colocou em única 

votação o Pedido de Informação n.º 003/2019 e foi aprovado por unanimidade. 

Presidente colocou em discussão o Pedido de Informação n.º 004/2019 de autoria 

da vereadora Arlete Latzuk Penna, Arival Gonçalves Ferreira, Jose Valdivino 

Gomes e João Alex Damião. O presidente deixou livre a palavra. O Vereador Arival 

Gonçalves Ferreira fala a respeito do pedido de informação que trata dos contratos 

de alugueis de imóveis de 2018 e das avaliações imobiliárias. Pediu o voto dos 

demais vereadores. O presidente deixou livre a palavra. O vereador José Valdivino 

Gomes comentou sobre os valores dos aluguéis. Comenta sobre o embasamento 

do pedido na Lei Federal, da Constituição 12.527/2011, lei do acesso a informação. 

O presidente colocou em única votação o Pedido de Informação n.º 004/2019 e foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente deferiu e encaminhou os requerimentos e 

o pedido de informação à secretaria da casa para serem tomadas as devidas 

providências. Após, declarou aberto o Pequeno Expediente. Pede a palavra a 

vereadora Clarice Nunes Pereira: Agradeceu a presença da Talita, Reginaldo, 

Ademir e Sandra, agradeceu ao vereador Aguinaldo Paz de Moura pela defesa. 

Falou que sentiu ironia quando passou a palavra ao segundo secretario pela sua 

dificuldade de leitura, explicando o motivo da sua renúncia ao cargo de primeira 

secretária da Mesa Diretora. Deixou seus sentimentos a família do Senhor “Sassá”. 

Agradeceu a todos. Convidou para o jantar da comunidade de São José. O 

Presidente deixa livre a palavra. O vereador Arival Gonçalves Ferreira comentou a 

respeito da renúncia da vereadora Clarice Nunes Pereira como primeira secretária. 

Parabenizou todas as mulheres pelo dia das mulheres. Parabenizou pelo bom 

funcionamento do sistema de som da casa. O presidente deixa livre a palavra. O 

vereador Aguinaldo Paz de Moura comentou que nunca foi favorável a votar contra 

qualquer pedido de informação. Falou rapidamente sobre o portal da transparência 

e os pedidos de informação. Reforçou seu apoio a vereadora Clarice. O presidente 

deixa livre a palavra. A vereadora Arlete Latzuk Penna comentou a respeito da 
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renúncia da vereadora Clarice. Falou ainda sobre os pedidos de informação e o 

portal de transparência. Pediu os votos dos vereadores para os pedidos de 

informação. O presidente deixou livre a palavra. O vereador Elio Jose Melo 

Machado comenta sobre os pedidos de informação e o portal de transparência. 

Deixou os sentimentos a família do “Sassá”. Falou rapidamente a respeito da 

comemoração do dia da mulher acontecida nesta casa parabenizando a todas as 

mulheres. O presidente deixou livre a palavra.  O vereador João Alex Damião 

comentou rapidamente a respeito dos pedidos de informação citando o portal e 

observando que no portal não constam as justificativas. Deixou seus sentimentos a 

família do senhor “Sassá”. Parabenizou as mulheres e principalmente a sua 

esposa. Nenhum outro vereador se manifestou. O Presidente agradeceu ao padre 

Erico que no dia 07 esteve nesta casa em uma audiência pública a respeito das 

políticas públicas, comentando que acontecerão várias audiências sobre diversos 

temas deixando a população mais perto da Câmara. Falou sobre a função dos 

vereadores e avisou que no dia 27 acontecerá uma audiência publica sobre 

segurança pública, sugestão do vereador “Pintado”. O vereador Arival Gonçalves 

Ferreira fez um breve comentário sobre a importância de se convidar o promotor 

para esta audiência. O presidente comentou que serão convidadas todas as 

pessoas envolvidas com segurança no município e comentou sobre o laudo que foi 

solicitado a respeito da situação das pontes. Desejou feliz dia das mulheres, em 

especial as duas mulheres vereadoras, às funcionárias da casa e às mulheres 

presentes na sessão. Agradeceu a vereadora Clarice pela convivência na mesa 

diretora, parabenizando pela hombridade e informou os vereadores interessados 

em registrar candidatura para o cargo de Primeiro Secretário que se dirijam à 

Secretaria da Casa. Comentou sobre os pedidos de informação e o prazo de 

resposta desses pedidos. Falou sobre a lei 12.527 e o requerimento apresentado 

pelo vereador José Valdivino que servirá para os próximos pedidos. Declarou 

encerrada a sessão. 
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