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Ata 038/2018 

38ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove 

horas e quatorze minutos, com a presença de todos os senhores vereadores, a 

presidente Clarice Nunes Pereira declara aberta a trigésima oitava 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, vereador Aguinaldo, realize a leitura da ata 037/2018, posteriormente 

ela é colocada em votação e é aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente 

pede para que o Primeiro Secretário proceda com a leitura do expediente da mesa: 

Requerimentos n.º 112, 113, 114 e 115/2018, Emenda Modificativa 001/2018 ao 

Projeto de Lei nº 010/2018 do Poder Legislativo, Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação referente ao Projeto 025/2018 e Convocação para 

Audiência Pública e Sessão Extraordinária. A Presidente declara aberto o 

Grande Expediente, onde os senhores vereadores poderão fazer uso da palavra 

conforme o Regimento Interno. Fica livre a palavra. Pede a palavra o vereador 

Jose Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes, iniciou comentando 

que o Projeto de Lei 010/2018 é um projeto de ampla necessidade, mas que 

também é um projeto de ampla discussão, falou também do projeto 025/2018 que 

altera a lei 032/2001; que o projeto tem que ser discutido por todos os vereadores e 

não só pelos membros das comissões, deixou o convite para audiência pública e 

agradeceu os servidores que trabalharam durante os dois anos. Pede a palavra o 

vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes, inicia sua 

fala agradecendo ao Doutor Rodrigo por se disponibilizar e estar fazendo melhores 

explicações sobre o Projeto 010/2018, comentou que o projeto 025/2018 será mais 

bem discutido, agradeceu os demais vereadores pelo respeito, parabenizou e 

desejou boa sorte ao novo Presidente, fala que esta chegando o Natal que é tempo 

de renovação e perdão, desejou um Feliz Natal a todos e deixou o convite para a 

inauguração da Quadra Poliesportiva, agradeceu aos funcionários da Casa e 

desejou um Feliz Ano Novo a todos. Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk 
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Penna: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo comentários 

sobre o Projeto 025/2018, agradeceu a presidente e aos demais vereadores que 

concordaram com a ideia de uma audiência pública, parabenizou o novo presidente 

da Casa e falou das sessões itinerantes, que ela e os demais estão para fiscalizar 

e fazer o melhor para o povo, falou das diárias dos motoristas e desejou um Feliz 

Natal e um próspero Ano Novo. Pede a palavra o vereador Arival Gonçalves 

Ferreira: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo comentários 

sobre a o Projeto de Lei 025/2018 e agradeceu aos funcionários da Casa. Pede a 

palavra o vereador Elio Machado: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua 

fala fazendo comentários sobre o Projeto de Lei 025/2018, e comentou que não há 

fiscalização do município, pediu desculpas à população, onde se cobra o 

Executivo, mas que há muita demanda e serviços e que serão feitos na medida do 

possível, pediu desculpas aos vereadores pelas discussões, mas que na sociedade 

eles se abraçam e são companheiros, agradeceu aos funcionários da Casa e 

desejou Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Pede a palavra o vereador Jacir 

Zierhut: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo comentários 

sobre o Projeto 025/2018 e sobre a audiência pública, agradeceu sua família pelo 

apoio, agradeceu aos funcionários da Casa e a presidente Clarice, parabenizou o 

futuro Presidente, também agradeceu aos amigos vereadores pela amizade e o 

aprendizado que obteve , desejou um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Pede a 

palavra o vereador Marcio Stoski: Cumprimentou todos os presentes, iniciou 

parabenizando o vereador Jose Valdivino pela indicação da audiência pública, diz 

que no próximo ano haverá mais audiências e mais diálogos e pede para que o 

Executivo não mande mais projetos em regime de urgência, agradece a vereadora 

Arlete por lembrar do projeto em homenagem a Mulher, e que cede a estrutura da 

Casa e o que for preciso  para essa homenagem acontecer, falou sobre as sessões 

itinerantes e do Projeto elaborado pela Casa, que ainda tem algumas dúvidas, 

agradeceu a todos os funcionários da Casa e desejou um Feliz Natal e um 

próspero Ano Novo.  A Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos, e 

encaminhou à Secretaria da Casa para que sejam tomadas as devidas 
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providências. A Presidente convidou o Assessor Jurídico da Casa Doutor Rodrigo 

Cordeiro Teixeira para prestar esclarecimentos sobre o Projeto 010/2018 que 

dispõe sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores do Legislativo. O 

Assessor iniciou dizendo que é com tranquilidade que discute esse projeto, que 

tem respostas ao que foi apresentado e questionado, e que não é só uma questão 

de Santa Maria é uma questão de Brasil e de como o Brasil vê a Administração 

Pública no passar do tempo, que com a Lei da Responsabilidade Fiscal as coisas 

melhoraram e que agora não pode deixar contas de um ano para o outro e assim 

por diante, e assim começaram a ter leis mais duras, mais pesadas, diz que o 

Brasil e a população não querem mais coisas erradas e que na medida do possível 

começa a se profissionalizar a Administração Pública, e por isso a exigência para 

concursos, onde não importa se é situação ou oposição,  que o funcionário tem que 

fazer o trabalho dele. Sobre questões de valores diz que Santa Maria é o menor 

valor proporcional de todos da região e que o motivo da demora para apresentação 

do projeto é que houve respostas aos ofícios do MP e por fim, os funcionários 

tiveram que fazer curso de capacitação. O Assessor deixou livre para perguntas: o 

vereador Elio Machado perguntou com relação ao oficio 949/2018 de 03 de agosto, 

pede explicações sobre o Prejulgado, o Assessor e explica que é uma instrução do 

Tribunal de Contas. O vereador Marcio diz que o interesse que predomina é seguir 

a legislação conforme determina, e diz que o que entendeu é que o prejulgado está 

exercendo o que o Tribunal de Contas pensa e quer, e que os cargos precisam de 

requisitos  mínimos para ingressar em cargos comissionados e que na verdade a 

lei está regulamentando os cargos que já existem e não criando novos cargos. O 

Assessor fala que faz parte da orientação, e volta a dizer que a Administração 

Pública serve de peso e contra peso sempre com fiscalização em tempo integral, 

fiscalizar e orientar é o que tem que fazer primordialmente, que o MP questionou 

qual era a função de cada funcionário  da Casa, que dentro das atribuições estava 

bem claro. O vereador Aguinaldo diz que os cargos já o existem, e que só está 

sendo regulamentado e que ainda caberia mais um cargo, que foi o que a 

presidente Clarice abriu mão, e se o próximo presidente não quiser nomear 
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ninguém ele não é obrigado. O Assessor fala que não se pode contratar pessoas 

que não tem conhecimento para fazer documentos de orçamentos, por exemplo, e 

é com essas exigências que se diferenciam os trabalhos, e na verdade cada lugar 

ou comarca tem uma historia, e quanto mais exigência melhor. O vereador Marcio 

pergunta se caso seja reprovado esse projeto, no próximo ano o novo presidente 

terá que colocar novamente esse mesmo projeto em discussão e votação. O 

Assessor responde que, aprovado ou não, isenta a atual presidente, onde realizou 

toda a tramitação conforme pedido do MP, mas foi reprovado e ali haverá um novo 

diálogo com MP e Presidência. O vereador Jose Valdivino fala que ainda ficou 

vago, que o Tribunal de Contas recomenda fazer concurso, já não seria o caso de 

fazer concurso para mais dois cargos.  O Assessor fala que esse é o direito político 

de todos, contratarem pessoas de sua confiança para atender a população e 

escolher sua equipe.  O vereador Jose Valdivino fala que então fica a critério do 

presidente se ele vai contratar ou não. O Assessor fala que a função primordial é 

um bom atendimento, fala que em questão de valores a Câmara Municipal de 

Santa Maria é modelo do Paraná. O vereador Arival questiona que se o assessor 

legislativo é formado em direito, ele não pode prestar serviços fora.  O Assessor 

concorda que ele tem que atender somente os serviços da câmara. O vereador 

Marcio fala sobre as funções gratificadas, onde uma das ideias será licitar todos os 

servidores novamente, para tentar reduzir custos, e que sem essas funções 

gratificadas não conseguiria montar uma Comissão de Licitação. O Assessor 

acrescenta que serão necessárias mais comissões, como a de Avaliação de 

Desempenho e a Comissão de Licitação, e por terem pessoas concursadas e 

capacitadas na Casa não existe mais motivo para não realizar esses serviços ou 

usar Comissões da Prefeitura. O Assessor agradeceu a todos os vereadores e 

funcionários e parabenizou a todos.  A Presidente colocou em única discussão e 

votação a Emenda Modificativa 001/2018 ao Projeto de Lei nº 010/2018 do Poder 

Legislativo e fora reprovada pela maioria. A Presidente colocou em única discussão 

e votação o Projeto de Lei n.º 010/2018 do Legislativo Municipal com a súmula: 

Dispõe sobre os cargos, as carreiras e o sistema de remuneração dos servidores 
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da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste- PR e fora aprovado pela maioria. A 

Presidente colocou em última discussão e votação o Projeto de Lei n.º 027/2018 

com a súmula: Aprova a avaliação do Plano Municipal de Educação de Santa Maria 

do Oeste – Paraná para o decênio 2015-2020 e fora aprovado por unanimidade. A 

Presidente colocou em última discussão e votação o Projeto de Lei n.º 028/2018 

com a súmula: Dispõe sobre a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo, altera a 

redação dos artigos 240 e a tabela VII do anexo III, e inclui os artigos 240-A a 240-

M, todos da Lei n.º 032, de 12 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Sistema 

Tributário do município de Santa Maria do Oeste e dá outras providências e fora 

aprovado por unanimidade.  A Presidente declarou aberto o Pequeno Expediente 

plenário, onde os Senhores e poderiam fazer uso da palavra por três minutos, 

comentando assuntos referentes à sessão. Pede a palavra a vereadora Arlete 

Latzuk Penna: Esclarece que ela esteve reunida com os demais vereadores para 

pedir a audiência pública e agradeceu pela oportunidade de poder apresentar o 

projeto da Mulher Destaque. Pede a palavra o vereador Marcio Stoski: fala que 

ele também é a favor do projeto Mulher Destaque, agradeceu a imprensa por 

acompanharem as sessões agradeceu ao Executivo e Secretários. A Presidente 

esclarece o motivo de não prosseguir o projeto Mulher Destaque, diz que os 

critérios para selecionar as mulheres homenageadas são muito complexos e todas 

as mulheres merecem ser homenageadas. Agradeceu os vereadores e 

funcionários que caminharam com ela nos dois anos e desejou um Feliz Natal e um 

próspero Ano Novo e declarou encerrada a sessão. 
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