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 Ata 024/2018 

24ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, com a 

ausência do vereador Marcio Stoski, a presidente Clarice Nunes Pereira declara aberta a 

vigésima quarta 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 realize a leitura da ata 023/2018 da sessão ordinária do dia três de 

setembro de dois mil e dezoito; posteriormente a mesma é colocada em votação e é 

aprovada por unanimidade. Em seguida, ela pede para que o primeiro secretário proceda a 

leitura do expediente da mesa: Requerimento de Indicação nº 084 e 085/2018, Projeto de 

Lei 007/2018 do Legislativo Municipal. A Presidente declara aberto o Grande Expediente 

plenário 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 sua fala fazendo um requerimento para que seja 

resolvida a questão da água na localidade do Rio do Tigre e outro para que seja feito 

patrolamento e cascalhamento nas estradas do Bairro dos Pingas, falou que esteve reunido 

com a comissão resolvendo questões sobre o projeto 017/2018. Pede a palavra a 

vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo 

comentários ao Projeto 017/2018, falou dos comentários sobre a denúncia, que são 

inverdades e que ela estará investigando sobre o assunto, pediu o envio de um ofício para 

saber por que o transporte escolar, em dias de chuva, não está fazendo a linha na 

localidade do Recanto Feliz e que no período da tarde o transporte está muito lotado e 

agradeceu ao Secretário de Saúde pela presença. Pede a palavra o vereador Elio Machado: 

Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo comentários sobre o projeto 

017/2018 e fala que ele está a favor dos agricultores e da população. Pede a palavra o 

vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes, iniciou fazendo 

agradecimentos ao Secretário de Obras pelo bom trabalho que vem fazendo, falou também 

do cronograma das obras que está sendo seguido, e assim que der, todas as estradas serão 

feitas. Fala da denúncia que foi feita no Ministério Público, onde o promotor fala que se o 

Executivo fizer um metro de estrada sem nenhuma lei que o ampare ele pode ser 

prejudicado e que será votado o projeto para beneficiar todos os agricultores e a 

população. Fala que esteve em conversa com os secretários e com o prefeito sobre a 

quadra poliesportiva e que em breve estará pronta para a população poder usufruir, fala 

sobre as estradas de São José e que logo vai ser resolvida a questão, falou que esteve no 

Rio do Tigre, no almoço beneficente para o ex-vereador Vanildo e parabenizou a todos que 

participaram desta linda festa. Pede a palavra o vereador Alex Damião: Cumprimentou 
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todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento de iluminação pública no 

Loteamento Sub 50 e na Rua das Matas, e outro de patrolamento e cascalhamento na 

estrada de Queimadas que liga ao Rio Bandeira. A Presidente deferiu os requerimentos 

verbais e escritos e encaminhou à secretaria da casa para que sejam tomadas as devidas 

providências. A Presidente colocou em terceira e última votação e discussão o Projeto de 

Lei nº 016/2018 com súmula: Autoriza o Executivo Municipal a promover leilão público 

para alienar bens considerados economicamente inviáveis para consertos e manutenção e 

improdutivo para uso permanente no serviço público, além de sucatas, os quais são 

inservíveis para atendimento das ações pragmáticas da municipalidade e dá outras 

providências e fora aprovado por unanimidade. A presidente colocou em primeira 

discussão e votação o projeto de lei 017/2018 com a súmula: Institui o programa municipal 

de incentivo ao desenvolvimento dos imóveis rurais e urbanos do município e autoriza o 

poder executivo municipal a realizar serviços com maquinários públicos em propriedades 

particulares de Santa Maria do Oeste – PR e dá outras providências e fora aprovado por 

unanimidade. A Presidente declarou aberto o Pequeno Expediente plenário, onde os 

senhores vereadores puderam fazer uso da palavra por três minutos. Pede a palavra a 

vereadora Arlete Latzuk Penna: Falou da água na localidade do Ouro Verde e agradeceu ao 

vereador Aguinaldo por ter ajudado, falou da denúncia, que não foi de estradas e sim de 

terraplanagem em terrenos particulares e falou das estradas do distrito de São José. Pede a 

palavra o vereador Elio Machado: falou da denúncia, e que devido a isso o Executivo não 

poderá fazer serviços particulares. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: 

falou do cronograma das obras, e que assim que for possível estarão fazendo todas as 

estradas que estão com problemas. A presidente pede para o Secretário de Saúde, senhor 

Clovis Novakoski, para que preste melhores esclarecimentos sobre o hospital. O Secretário 

cumprimentou todos os presentes, iniciou dizendo que faz quinze dias que ele está no 

município trabalhando e que ele tem uma experiência vasta na área da saúde, é formado 

em Administração e bacharel em Direito. Fala que a saúde é sempre um problema difícil, 

mas que com esforço ele vai deixar a saúde do município bem melhor, falou da equipe do 

Departamento de Saúde e dá os parabéns a todos pelas pessoas competentes que são, 

falou sobre o fechamento do hospital e que onde se fecha uma porta abrem-se duas. 

Informa que foram contratados mais dois médicos para melhor atendimento a população, 

e que no antigo hospital serão usadas algumas salas para o raio-X, lavanderia, Fisioterapia e 

Psicologia e que o aluguel será no valor de cinco mil reais. Ele pede para que os vereadores 

o auxiliem, e que o intuito dele é cumprir a ordem do prefeito, que é melhorar cada vez 

mais a saúde para a população. A Presidente encerrou a sessão deixando o convite para a 

próxima.    
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