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Ata 23/2016 
23° Sessão Ordinária do Ano de 2016. 

Aos vinte e dois dias do mês de Agosto de dois mil e dezesseis, às 19 horas e 22 minutos, 

com ausência do Vereador Vanildo Carlos Krensiglova, já justificada, e com a presença dos 

demais Senhores (as) Vereadores (as), o Senhor Presidente Elio Didimo declara aberta a 

Vigésima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezesseis e convida a todos para fazer a 

oração do Pai Nosso como é de costume desta casa. O Presidente convida a primeira secretaria 

Vereadora Arlete Latzuk Penna para fazer a leitura resumida da ata da Vigésima Segunda Sessão 

Ordinária do ano de 2016, posteriormente o Presidente coloca a mesma em votação, sendo a Ata 

22/2016 aprovada por unanimidade pelos Senhores (as) Vereadores (as) presentes. A leitura da 

mesa é prosseguida pela Primeira Secretaria Vereadora Arlete Latzuk Penna. Oficio 02/2016. 

Santa Maria do Oeste, 18 de agosto de 2016. Elio Didimo, Como já esta em fase final de obra o 

Centro Cultural, um recurso que discuti junto com a juventude e o CMDRS e busquei o recurso 

para a construção de mesmo junto ao Governo Federal através da emenda parlamentar do 

Deputado Federal Dr. Rosinha, fiz a indicação ao Prefeito Municipal a indicação que o nome do 

Centro Cultural seja Rubens Silvério Ribas, como era conhecido por Rubinho. Venho através 

deste, pedir o apoio dos Nobres Vereadores que minha indicação seja apreciada por esta casa. 

Rubinho que faleceu a poucos dias, muito jovem, deixou uma legado muito bonito para nos que 

continuamos vivendo, filho de família tradicional de Santa Maria do Oeste. Na vida dele foi uma 

pessoa de boa convivência e muito trabalho, por isso acho justo homenagear esse nosso ente 

querido. Sem mais para o momento, reitero meu respeito. Atenciosamente, Oscar Delgado Vice 

Prefeito. Oficio n°072/2016, Santa Maria do Oeste – Pr, 22 de julho de 2016. Prezado Senhor em 

atendimento ao contido na Lei Municipal n° 326/2011, ora encaminhamos documentos referentes 

aos procedimentos licitatórios abaixo relacionados. Pregão Presencial n° 025/2016. Sendo o que 

nos apresentava, reiteramos protestos de elevada estima e consideração e nos colocamos a 

disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Aviso Licitação, 

Procedimento Licitatório n° 043/2016. Modalidade: Pregão Presencial n° 025/2016. O Município 

de Santa Maria do Oeste-P com fundamento na Lei Federal n° 10.520/202, com aplicação 

subsidiaria da Lei Federal n°8.666/93 e suas alterações posteriores, comunica que realizara 

licitação conforme as seguintes especificações. Objeto: Aquisição de peças novas, de primeira 

linha para frota de ônibus e microônibus pertencentes ao município de Santa Maria do Oeste Pr, 

de acordo com as demais especificações do anexo I. Data da entrega dos documentos: No dia 23 

de agosto de 2016. Valor Maximo dos Lotes: R$ 361.466,20. Critério de Julgamento: Menor Preço 
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por Lote. Aquisição do edital departamento de licitações prefeitura municipal. Associação Casa 

Familiar Rural, agradecimento. Em nome da Associação, jovens, pais, professores, monitores e 

funcionários da Casa Familiar Rural, vêm por meio deste, agradecer o empenho dos vereadores 

municipais desta câmara, em resolver o impasse na liberação do convenio firmado entre a 

Prefeitura Municipal e a Associação Casa Familiar Rural. Convenio esse que não representava 

nada para a prefeitura, mas para nos representa muito. Com a ação dos vereadores, o convenio 

foi liberado imediatamente, infelizmente essa situação desdobra há tempo, todo ano e a mesma 

coisa, esse impasse na liberação das parcelas. Ao recorrer o convenio na prefeitura, este ano, a 

alegação foi de que não tinha dinheiro, já para firmá-lo foi assim somente depois de muitas 

cobranças e idas na prefeitura, que se conseguiu e mesmo firmado esta com dois meses de 

atraso. Entretanto por parte da Prefeitura Municipal, a alegação da não liberação das parcelas, foi 

somente a falta de assinatura da presidente da instituição. Fato esse que foi resolvido no dia 

seguinte à vinda nessa casa de leis, dois jovens e professores da CFR, para reivindicarem o 

pagamento do atraso do convenio. Assim agradecemos o empenho de todos vocês, vereadores e 

esperamos que tinha sido um mal entendido como os representantes da prefeitura disseram. 

Esperamos também contar com vocês na fiscalização dos repasses em dia, das próximas 

parcelas e, no apoio constante a nossa instituição que é tão importante para o desenvolvimento 

deste e dos demais municípios da região central do Paraná. Já se pode comprovar a importância 

da instituição, com os frutos do nosso trabalho, através da atuação dos jovens em todos os 

municípios, inclusive no município de Santa Maria do Oeste, jovens formados atuando em 

cooperativas, movimentos sociais, na política e na prefeitura, ale da atuação em suas próprias 

propriedades familiares. Muitos prosseguiram seus estudos em nível superior que irão retornar ao 

município com um aperfeiçoamento profissional importante para o desenvolvimento regional, do 

presente e do porvir. Acreditando nesta parceria tão importante para nos com o município de 

Santa Maria do Oeste, é que aproveitamos para agradecer o apoio e confiança em nosso trabalho 

e reintegrar nossa amizade e admiração para seriedade, trabalho e comprometimento da Câmara 

de Vereadores do Município de Santa Maria do Oeste a todos nós cidadãos. Atenciosamente 

Talita Cristina Grande Coordenadora. Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Santa 

Maria do Oeste – Pr. Oficio circular n° 08/2016. Prezado Senhor, é com alegria que a Escola da 

Educação Básica na Modalidade Educação Especial Irmã Ester Pavan – APAE de Santa Maria do 

Oeste, em conjunto com a Federação das APAES – FEAPAES, comemorando a Semana 

Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2016, com inicio no dia 21 de agosto, 

tendo como tema o futuro se faz com a conscientização das diferenças. Essa semana vem trazer 

para toda a comunidade em geral uma forma de refletir o conceito diferença. Ser Diferente é uma 

questão de direitos humanos e há sim a necessidade de destaque nessa temática. A escola esta 
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realizando um trabalho diferenciado durante toda a semana intensificando as atividades e 

divulgando para que todos de uma forma geral possam reconhecer melhor o trabalho de nossos 

alunos e assim a reflexão de tema. Sendo o que tínhamos para o momento, manifestamos nossas 

considerações. Programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e 

Múltipla 2016. Domingo 21/08/2016, Divulgação e momento de reflexão as missas e cultos das 

igrejas em geral. Segunda Feira 22/08/2016, Abertura da Semana com momento cívico, atividades 

em sala de aula e extraclasse. Terça Feira 23/08/2016, Piquenique com os alunos na Asserb. 

Quarta Feira 24/08/2016, Cinema Sessão Pipoca – Filme Cinderela (tema: gentileza e coragem). 

Quinta Feira, 25/08/2016, Realização de atividades físicas e recreativas. Sexta Feira, 26/08/2016, 

Palestra com os pais. Participe e ajude a mudar o futuro. Cerli Apª Padilha de Lima, Diretora. 

Carta de Comunicação Publica. Avaliação de Certificado do Manejo Florestal desenvolvido pela 

Reflorestadora São Manoel Ltda, na região centro-sul do estado do Paraná. Informações gerais. 

ASCS Global Services entidade credenciada pelo FSC para a Certificação Florestal, vem através 

deste convidar V. As. Para participar do processo de certificação do manejo de plantações 

florestais, localizadas na região de Guarapuava, estado do Paraná. A Reflorestadora São Manoel 

Ltda., requerente dessa avaliação e responsável pelo manejamento, tem sua sede localizada na 

Rodovia Br 277 Km 364. A reflorestadora São Manoel Ltda. Foi criada em 1974, em Guarapuava 

no estado do Paraná desenvolvendo suas atividades Ed manejo em município da região, tais 

como: Campina do Simão, Condoí, Cantagalo, Cruz Machado, Goioxim, Inácio Martins, 

Prudentópolis, Santa Maria do Oeste, Turvo e Virmond. A empresa atua no segmento e manejo 

florestal, possuindo uma área total de 24.787,97 hectares, dos quais 11.429,35 há são plantados 

pinus e eucaliptos. Dentre os objetivos do manejo, destacam-se: produzir toras e toretes de pinus 

destinados às indústrias da região, contribuindo para o desenvolvimento regional; planejas a 

implantação e desenvolver e aprimorar técnicas silviculturais de modo a maximizar o rendimento 

da floresta e minimizar possíveis impactos ambientais; buscar o uso múltiplo dos recursos 

florestais, a fim de se obter o Maximo aproveitamento da produção florestal; garantir a viabilidade 

econômica da empresa, atuando sob a ótica da responsabilidade socioambiental em todas as 

ações por ela desenvolvidas, e condução dos plantios florestais em regime de manejo sustentável, 

de forma a garantir a continuidade do negocio em longo prazo. Equipe de avaliação: A avaliação 

será conduzida por uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais experientes em 

processos de avaliação de certificação FSC para manejo de plantações. A equipe analisará 

aspectos sociais, ambientais e econômicos que compõem os padrões do FSC e os resultados 

servirão como fundamento para a decisão sobre a certificação do empreendimento candidato. 

Etapas da avaliação: 1. O processo de avaliação teve inicio em 12 de agosto de 2016 com a 

elaboração dessa carta consulta para a participação popular e da sociedade civil, e se estenderá 
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por todo o processo de avaliação, inclusive após a avaliação de campo e certificação, se ocorrer. 

A participação das mais diversas instancia representativas da sociedade civil e fundamental, visto 

que a certificação florestal pressupõe o exercício pleno da cidadania de indivíduos e instituições, 

direta ou indiretamente interessados no assunto. Todos os comentários recebidos no decorrer 

dessa avaliação serão registrados, de forma anônima, como uma preocupação pública, 

verificados durante a autoria e respondidos no relatório final. Avaliação em campo era realizada 

no período de 26 a 30 de setembro de 2016, onde uma amostra representativa de documentos, 

fazendas e operações dentro da área florestal, definida como escopo de certificação, será 

inspecionada pela equipe de auditores. Consultas as partes interessadas serão conduzidas 

durante os trabalhos de campo. Momento esse em que a equipes de auditores fará entrevistas e 

reuniões com pessoas e entidades locais, alem de instituições governamentais, que possam 

contribuir para a avaliação. Após as verificações de campo será elaborado um relatório pela 

equipe de auditores, o qual discorrera sobre as constatações de auditoria, as conclusões e a 

decisão de certificação. O relatório da avaliação será revisado por um profissional independente, 

para a avaliação do conteúdo e a coerência das conclusões apresentadas. O Relatório da 

avaliação será revisado pelo Comitê de Revisão da SCS Global Services de forma a assegurar 

que a empresa não apresente qualquer desacordo fundamental referente a precisão dos dados 

coletados ou a veracidade de quaisquer observações e suposições, feitas pela Equipe de 

Avaliação. O Processo de avaliação será finalizado mediante a apresentação do relatório final e 

com a emissão da decisão da certificação, onde se concedida a SCS Global Sevices 

disponibilizara o resumo publico do relatório de certificação na website do FSC. A sua participação 

nesse processo de avaliação pode ser realizada através do preenchimento do Formulário anexo. 

Salientamos também que, caso a certificação se efetive, a qualquer momento, durante  prazo de 

validade de certificação, serão aceitas manifestações sobre o desempenho do empreendimento, 

quanto aos Princípios e Critérios do FSC. Sendo essas as matérias para ordem do dia o Senhor 

Presidente abre o Grande Expediente do Plenário. O Presidente concede a palavra a Vereadora 

Arlete Latzuk Penna, que cumprimenta a todos dentre eles Pastor Rafael, Sr Divo, Genésio, Prof. 

Da Casa Familiar Rural Talita, Valdete, Mauri. A Vereadora faz alguns comentários quanto ao 

repasse da prefeitura destinada a Casa Familiar Rural que deu certo visto que é um direito dos 

alunos da Casa Familiar e que bom que deu tudo certo sendo que o que faltava para que esse 

repasse fosse feito era apenas uma assinatura. A Vereadora agradece ao Pastor Rafael onde teve 

o convite para o congresso das irmãs que começou na ultima sexta feira e a Vereadora participou 

os 3 dias juntamente com o Vereador Euleri, Tião e lá se teve uma palestra com a Drª Cicera de 

Maringá onde tinha mais de 80 mulheres participando da palestra sobre saúde da mulher, e 

agradece também a Secretaria de Saúde que também apoiou. O Presidente concede a palavra ao 
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Euleri José Leal, que cumprimenta a todos dentre eles Pastor Rafael, Divo, Genésio, Mauri, 

Valdete, Talita, Reginaldo, Dona Lavínia e sua filha. O Vereador neste momento fala para as 

pessoas que fazem parte da educação do nosso município, que esta semana é a semana 

nacional das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e pede para que visitem a APAE do 

nosso município onde lá precisam principalmente daquele apoio moral e é importante que 

convidem as para que por ali passem durante essa semana e terem aquele momento carinhoso 

que as nossas crianças precisam e os pais e as pessoas que trabalham com a APAE também 

ficam muito agradecidos visto que pra eles e um momento muito especial e temos que reconhecer 

e respeita esse grande trabalho que eles fazem em prol das pessoas que não tem a mesma 

oportunidade que nos temos. O Vereador fala que participaram durante 3 dias na Igreja 

Assembléia de Deus a convite do Pastor Rafael e foi um momento de reflexão, um momento de se 

recarregar as energias e aquele momento principalmente de que você coloca teu coração a ficar 

brando e com certeza ali é levado aquela mensagem que vai servir pro resto da vida e se não 

estivermos em sintonia com Deus não chegamos a lugar nenhum e cita que em toda a sua vida o 

Vereador Euleri foi uma pessoa que sempre teve duas coisas que faz com que o homem tenha 

sucesso que é ter fé e coragem, sem coragem a pessoa não tem fé, e sem fé a pessoa não tem 

coragem, e isso se pratica na vida e tenta se aproximar cada vez mais da palavra de Deus e 

ouvindo aqueles que estão sem orando por nós e cita que a Igreja Assembléia de Deus sempre 

esta orando pelas autoridades competentes constituídas do nosso município e isso é importante 

mas também devemos ir lá e agradecer, cita que lá estava uma medica que veio fazer uma 

palestra com as mulheres e ela é uma pessoa que é um poço de bênçãos e a mesma fez uma 

oração para que Deus ilumine essa caminhada do Vereador Euleri que é a candidatura a Prefeito, 

e parabeniza ao Pastor Rafael que esta tendo bastante sucesso por que é uma pessoa bem 

intencionada que junto com os membros tem feito um grande trabalho, construiu edificou aquela 

obra e para isso a pessoa tem que ter coragem e ter também pessoas que o acompanham assim 

como o Sr Isaías que fez parte daquela obra e deixa registrado que tem um imenso carinho por 

todos da Assembléia de Deus. O Vereador fala que fica feliz em receber dos integrantes da Casa 

Familiar Rural o reconhecimento do trabalho da interferência de nós câmara, e todos tem o 

conhecimento de que a câmara é simplesmente um órgão, uma casa de leis onde se faz leis, e 

não pode se dizer que nó pegamos e fazemos pagamentos, ordenamos despesas, nós não 

podemos fazer isso, e quanto a questão de patrocínios a câmara não poder dar, e quando e dado 

e feito dos Vereadores, ao contrario da Prefeitura que pode dar patrocínio como por exemplo pode 

pagar o som para uma festa, destinar recurso para casa familiar rural, para uma associação que 

venha em ter o objetivo em prol da comunidade isso pode ser feito com autorização da câmara. O 

Vereador fala que neste momento que a população esta ai há quarenta dias para fazer a votação 
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e escolher as pessoas que vão coordenar representar e também cuidar do dinheiro publico e para 

isso tem que se ter conhecimento, tem que ter no mínimo administração, contabilidade por que 

hoje a administração publica requer conhecimento senão acaba ficando na mão das pessoas e 

cita que nossa platéia estala elitizada sendo que se têm pastores, professores, funcionários 

públicos e pessoas da nossa sociedade e é isso que precisamos de pessoas preparadas nesta 

casa de leis para que saibam analisar um orçamento. O Vereador Euleri cita que ser Vereador pra 

puxar gente isso ai passou o tempo e isso e serviço para motorista, para funcionário da Prefeitura, 

e nos Vereadores temos que cobrar o que ele faz e inclusive neste momento que estamos não 

podemos fazer, a lei eleitoral não permite e é por isso que saibamos em quais pessoas votar por 

que aqui esta as pessoas que vão destinar o valor pra casa familiar rural, quanto que vai para 

educação e quanto que vai para cada setor do município. O Vereador cita que viu um comentário 

em um blog de uma pessoa desafiando pessoas que falaram que vão fechar a casa familiar rural, 

e deixa dito que vai trabalhar como Vereador para que a mesma não seja fechada e faz mais 

alguns comentários quanto à casa familiar rural. Como mais nenhum dos Senhores (as) 

Vereadores (as) se manifestaram em fazer o uso da palavra no Grande Expediente do Plenário o 

Senhor Presidente encerra o Grande Expediente do Plenário. Como não se tem nenhuma matéria 

a ser votada na Ordem do dia, o Senhor Presidente declara aberto o Pequeno Expediente do 

Plenário, onde os senhores Vereadores (as) poderão fazer o uso da palavra por três minutos 

comentando os assuntos específicos que tramitaram nessa sessão. O Presidente concede a 

palavra a Vereador Luiz Antonio de Lima, que cumprimenta a todos dentre eles Valdete, Talita e 

seu esposo, Mauri, Pedro Berezoski, Isaias, Pastor Rafael, Genésio, Lavínia, Adriana. O Vereador 

se justifica com o Pastor Rafael dizendo sobre sua ausência no congresso e não pode se fazer 

presente por conta de outros compromissos e pede desculpas pela ausência. O Vereador também 

agradece a Professora Valdete que esteve aqui presente na ultima segunda feita junto com os 

alunos hoje estão agradecendo, o Vereador diz que de certa forma fica feliz por terem conseguido 

e de outra forma acha que foi uma boa desculpa da Prefeitura vir dizer que era falta de assinatura 

quanto à parte do repasse e o Vereador cita que se houvesse uma boa vontade de parte do 

Executivo no momento de faze o deposito poderia avisar que esta faltando uma assinatura ou 

também poderia estar fazendo e deposito e mandado um carro lá para buscar a assinatura que 

estava faltando e assim se vê que falta a boa vontade. O Vereador fala que como estamos num 

período de política e é à hora mesmo de todos analisarem e ver quem irão colocar para que 

tomem conta do nosso município, pessoas sérias honestas e preparadas mesmo, hoje temos dois 

candidatos que devem estar preparados, mas temos que analisar muito bem na hora de votar. O 

Vereador agradece também aos demais professores que chegaram com os demais alunos na 

sessão. O Presidente concede a palavra a Vereadora a Clarice Nunes Pereira, que agradece a 
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presença do Pastor Rafael, Divo, Isaias, Genésio, Mauri, Valdete, Talita e seu esposo, Didi, 

Pedrinho e funcionários desta casa, Lavínia, Adriana e todos os alunos de São Jose junto com a 

Professora. A Vereadora pede desculpas ao Pastor Rafael por não poder ter comparecido na 

Igreja Assembléia. O Presidente concede a palavra ao Vereador Jorlei Geffer que agradece a 

presença de cada uma que já foram nominados, agradece principalmente a presença de seu 

irmão Jurandir, Mauri, Valdete, Reginaldo, Talita e a parabeniza pelo excelente trabalho que vem 

fazendo frente a da casa familiar que é um exemplo hoje pra sociedade em geral na função que 

estão exercendo. O Vereador agradece a presença da Dona Lavínia, Adriana e dos demais alunos 

la do colégio João Cionek. O Vereador fala um pouco a respeito da questão da casa familiar rural, 

e como se diz na gíria da população matou a pau, se um trecho onde o Vereador diz ser de suma 

importância onde diz que diante já se pode comprovar a importância da instituição, com os frutos 

do nosso trabalho, através da atuação dos jovens em todos os municípios, inclusive no município 

de Santa Maria do Oeste, jovens formados atuando em cooperativas, movimentos sociais, na 

política e na prefeitura, ale da atuação em suas próprias propriedades familiares. Muitos 

prosseguiram seus estudos em nível superior que irão retornar ao município com um 

aperfeiçoamento profissional importante para o desenvolvimento regional, do presente e do porvir. 

O Vereador fala que é para vermos a importância da casa familiar rural, essa semana o Vereador 

acompanhou pela TV onde passou sobre as Casas Familiares Rurais, e deixa sua indignação com 

esse desrespeito com essa instituição com os alunos que lá estudam e com professores e é muito 

importante que se tenha uma casa familiar rural no município de Santa Maria do Oeste. O senhor 

Presidente agradece a presença das professoras Valdirene e Estefani que estão acompanhando 

os alunos do 3° ano do Colégio Estadual do Campo João Cionek que trouxeram um oficio e 

protocolando nesta casa e como não foi lido na pauta da sessão de hoje o Senhor Presidente faz 

a leitura do mesmo em consideração dos alunos que chegaram um pouco atrasado, Oficio n° 

18/2016 são José/Santa Maria do Oeste, 22 de agosto de 2016. Senhores vereadores; Nós 

formandos do 3° solicitamos a contribuição para o inter colegial que acontecera no colégio, dia 31 

de agosto do corrente ano. Certo de contarmos com vossa colaboração, aguardamos o retorno da 

contribuição dos senhores. Atenciosamente Luciana Geffer Moreira da Silva Diretora. O 

Presidente recebe o oficio dos alunos e os mesmos querem conversar com os Senhores 

Vereadores e já conta a todos que a contribuição é espontânea de cada Vereador e cada um verá 

de que forma estará ajudando. O Presidente também agradece a Talita Coordenadora da Casa 

Familiar Rural por estar trazendo a esta casa uma resposta quanto à questão do convenio que o 

município tem com essa instituição. O Presidente agradece ao Pastor Rafael pelo convite que o 

mesmo os fez, e comenta que também não pode se fazer presente, mas tem certeza de que o 

Pastor tem feito brilhante trabalho frente aquela instituição juntamente com outros membro como 
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Sr Isaias, Divo, Polaco. O Presidente também agradece a presença do Sr Pedro Berezoski, Odair, 

Mauri, Reginaldo, Didi, Lavínia, Adriana, Elcio e aos funcionários desta casa e demais 

Vereadores. O Senhor Presidente fala sobre a semana do Excepcional, APAE de Santa Maria do 

Oeste, e foi feito o convite quanto a essa semana esta sendo realizadas palestras, interações com 

as pessoas que precisam do atendimento daquela instituição, como todo o ano tem um tema e o 

tema desse ano é o Futuro se faz com a conscientização das diferenças, o Presidente fala que 

estará participando e sempre foi participante e gostou dessa instituição e tem o maior carinho por 

todas aquelas crianças cita que foi motorista, transportou por vários anos aquelas crianças e sabe 

o coração que existe nessas pessoas dessa instituição. Como mais nenhum dos Senhores (as) 

Vereadores (as) se manifestaram em fazer o uso da palavra o Senhor Presidente encerra o 

Pequeno Expediente do Plenário. Antes de encerra a sessão o Presidente cita que a Vereadora 

Arlete leu a questão do ofici0, Carta de comunicação publica da reflorestadora São Manoel que e 

muito conhecida por nos a Empresa Santa Maria papel e celulose, e eles estação buscando um 

selo de certificação e aonde essas empresas tem seus investimentos fazendo reflorestamento e 

estão buscando a certificação do SC Global Services, então esse chamamento ai publico e para 

estar respondendo, se os Vereadores quiserem discutir, e estará encaminhando um pedido junto a 

secretaria desta casa para que busquem quais investimentos e orçamento que existem em nosso 

município por parte dessa empresa e para estar mostrando qual a vantagem dessa empresa de 

reflorestamento no nosso município. Em seguida agradece e convida a todos para participar da 

próxima Sessão Ordinária que se realizara no dia 29 de Agosto de 2016 na Sede da Câmara 

Municipal às 19 horas e declara encerrada a Sessão.             
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