
 

 
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 

 

1 
 

ATA 014/2022 

10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022 

Com a presença de todos os vereadores, às dezoito horas e oito minutos, no dia dois 

de maio de dois mil e vinte e dois (02/05/2022), o presidente Alcides Borges 

Saldanha, declara aberta a décima sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e dois 

e convida a todos para rezar a oração do Pai Nosso. Pede à 1ª secretária, vereadora 

Mariely Pereira Moreira, que proceda a leitura do extrato da ata da sessão anterior, 

conforme enviada aos vereadores através do grupo de whatsapp. Após, coloca a ata 

em votação e é aprovada por unanimidade. Pede que a 1ª secretária proceda a 

leitura do EXPEDIENTE DA MESA: Ofício n.º 021/2022 Departamento de Licitação 

do Poder Executivo. O presidente informa que as atas e preposições ficam 

disponíveis no site da câmara. Declara aberto o GRANDE EXPEDIENTE:  O 

presidente cede a palavra para o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Inicia falando 

da visita que foi feita a convite do Celso, na comunidade do Rio Azul, onde visitaram 

algumas famílias e verificaram um espaço que necessita de um estrada e uma 

readequação, pois lá existem pessoas deficientes que necessitam do transporte 

escolar e também da saúde. Diz que ficou feliz que na mesma noite o secretario 

Eliseu entrou em contato e disse que se compromete em fazer a obra. Fala que não 

podem apontar só os problemas, mas também as soluções. Comenta sobre um 

ocorrido que aconteceu na cidade de Pitanga, conta que o presidente da câmara de 

lá, o Senhor Fabricio, foi infeliz quando disse que o hospital São Vicente de Paulo 

estava superlotado e que os municípios vizinhos não estavam ajudando com nada.  

Posteriormente o vereador Adir também, fazendo o uso de sua palavra, disse que 

teriam que rever a situação já que os municípios não podem estarem utilizando algo 

que é deles sem contribuir com nada. Conta que foi atrás de informações, e que 

achou o contrato administrativo nº 05/2021 válido por 2 anos, onde o município de 

Santa Maria do Oeste colaborará com 240 mil reais, ou seja 10 mil reais por mês que 

está rigorosamente sendo pago em dia. Fala que em nome da população, repudia 

as palavras e lamenta a falta de informação. O Presidente deixa livre a palavra para 

o vereador Ataíde de Albuquerque: faz um pedido verbal ao Jorge para fazer um 
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bueiro para o Nego e que fosse posto as manilhas antes mesmo do cascalhamento 

que será feito naquela estrada. O presidente cede a palavra a vereadora Daniela 

Kunrath da Luz: Passa a palavra. Deixa livre a palavra ao vereador Jauri 

Fernandes de Abreu: Começa falando sobre a visita no Rio Azul, fala que as 

estradas estão em péssimas condições, mas que o secretário se comprometeu em 

fazer o reparo das mesmas para a população. Fala sobre a obra da rua José 

Schereiner, agradece em nome da população o asfalto que foi feito. Deixa livre a 

palavra ao vereador João Alex Damião: Complementa a fala do vereador Jauri, 

sobre a rua José Schereiner. Parabeniza também os meninos do futebol pelos jogos 

que tiveram no domingo, diz que fica feliz em ver a população apoiando e torcendo 

para o esporte do município. Aproveita a fala, para pedir uma melhor entrada no 

ginásio para os cadeirantes. O vereador Aguinaldo pede a fala e fala que é 

importante verificar o que necessita no ginásio, já que na hora que for colocado em 

prática o recurso, seja feito o que realmente precisa. O presidente deixa livre a 

palavra para a vereadora Laurinda Lopes Damião: Agradece ao Borges por ter 

atendido o pedido do senhor Sebastião Padilha, da abertura de uma estrada em 

frente à casa dele. Agradece ao secretário Eliseu também por ter patrolado as 

estradas que passam perto da propriedade do Senhor Chaves. Parabeniza a todos 

pelo dia do trabalhador. O presidente cede a palavra a vereadora Mariely Pereira 

Moreira: Inicia parabenizando a todos pela organização feita no dia da abertura da 

rua José Schereiner. Agradece também o secretario Borges pela limpeza feita na 

pracinha da feira. Fala que esteve participando de um curso em Curitiba sobre a 

procuradoria da mulher e conselho da mulher, diz que estão vendo de fazer uma 

sessão de posse para que possam estarem fazendo parte dessa procuradoria onde 

terá mais defesas na promoção de direito femininos para as mulheres. Parabeniza 

também os meninos do futebol e pela escolinha municipal, pelo evento esportivo e 

presta seus sentimentos ao professor Antônio que não pode comparecer. O 

presidente deixa livre a palavra ao vereador Tiago Variza: Parabeniza o executivo 

pela obra realizada da rua José Schereiner, diz que é dinheiro do povo voltando pro 

povo e que é nesse caminho que deve-se seguir. Comenta sobre a saúde, que foi 

assunto muito discutido na sessão passada, e conta que foram contemplados com 
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cinco vagas de neuropediatras por mês em Ivaiporã. O presidente Alcides Borges 

Saldanha inicia falando sobre a sua indignação com o executivo para com a falta de 

convite a esta casa de leis no dia em que foi inaugurado a rua José Schereiner.  

Declara aberta a ORDEM DO DIA. Coloca em última discussão o Projeto de Lei n.º 

010/2022 do Executivo Municipal com a súmula: Altera a Lei n.º 474/2017, cria a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. Deixa livre a 

palavra. Ninguém se manifesta. Coloca em última votação o Projeto de Lei n.º 

010/2022 do Executivo Municipal com a súmula: Altera a Lei n.º 474/2017, cria a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. Aprovado por 

unanimidade. Coloca em última discussão o Projeto de Lei n.º 011/2022 do Executivo 

Municipal com a súmula: Autoriza o Poder Executivo de Santa Maria do Oeste-PR, 

a adquirir imóvel rural para instalação do Parque Industrial e dá outras providências. 

Deixa livre a palavra. O vereador Aguinaldo fala que graças ao município e aprovado 

pela casa, o projeto será realizado. O presidente coloca em última votação o Projeto 

de Lei n.º 011/2022 do Executivo Municipal com a súmula: Autoriza o Poder 

Executivo de Santa Maria do Oeste-PR, a adquirir imóvel rural para instalação do 

Parque Industrial e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Coloca em 

segunda discussão o Projeto de Lei n.º 12/2022 do Executivo Municipal com a 

súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração do Orçamento Programa do 

Município de Santa Maria do Oeste para o Exercício Financeiro de 2023, na forma 

que estabelece e dá outras providências. Deixa livre a palavra. Ninguém se 

manifesta. Coloca em segunda votação o Projeto de Lei n.º 12/2022 do Executivo 

Municipal com a súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração do Orçamento 

Programa do Município de Santa Maria do Oeste para o Exercício Financeiro de 

2023, na forma que estabelece e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 

Declara aberto o PEQUENO EXPEDIENTE: o vereador João Alex agradece a 

Viviane Gulanoski pelo convite da missa dos trabalhadores que teve no dia do 

trabalho. Parabeniza a todos pelo dia do trabalhador. O vereador Aguinaldo 

parabeniza todos os trabalhadores, fala também da fiscalização das obras com todos 

os vereadores, diz que juntos as coisas tendem a facilitar e dar tudo certo. A 

vereadora Daniela agradece e parabeniza ao executivo pela obra feita, fala sobre o 
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convite da inauguração da obra da rua José Schereiner, e diz que na sessão do dia 

dezoito, a pedido do prefeito, ela convidou a todos. O presidente declara encerrada 

a sessão.  

 

 

____________________       ____________________        _____________________ 

Alcides Borges Saldanha           Tiago Variza                       Mariely Pereira Moreira 

        Presidente                       Vice-Presidente                        Primeira Secretária 

 
 

____________________    ____________________     _______________________    

Daniela Kunrath da Luz          Aguinaldo Paz de Moura        Ataíde de Albuquerque 

   Segunda Secretária                         Vereador                                Vereador 
 

 
 

____________________        __________________         ____________________ 

Jauri Fernandes de Abreu            João Alex Damião            Laurinda Lopes Damião 

             Vereador                              Vereador                                  Vereadora 

 

 

                       


