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ATA 015/2022 

11 ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022 

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

nove de maio de dois mil e vinte e dois (09/05/2022), o presidente Alcides Borges 

Saldanha, declara aberta a décima primeira 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 

que proceda a leitura do EXPEDIENTE DA MESA: Indicações n.º 022 e 023/2022 - 

vereadora Laurinda Lopes Damião. Indicações n.º 024 e 024/2022 - vereadora 

Mariely Pereira Moreira. Resolução n.º 002/2022 - Poder Legislativo - "Dispõe sobre 

a autorização para doação-devolução de veículo pertencente a Câmara Municipal de 

Santa Maria do Oeste-PR, conforme especifica." Ofício n.º 022/2022 do 

Departamento de Licitação - Poder Executivo. Projeto de Lei n.º 013/2022 - Poder 

Executivo - "Dispõe sobre o repasse do incentivo adicional aos Agentes 

Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combate a Endemias e dá outras 

providências. O presidente declara aberto o GRANDE EXPEDIENTE: Cede a 

palavra para o vereador Aguinaldo Paz de Moura: começa falando sobre o Projeto 

de Lei Nº 013 que foi lido, fala que é uma cobrança antiga para que fosse efetivado 

esse repasse para as agentes de saúde e ao combate a endemias. Diz estar feliz 

pelo reconhecimento quanto ao executivo. Diz que ficou feliz também pela 

intervenção ao ex-vereador Vanildo, que mandou um oficio como cidadão comum 

para esta casa de Leis. Fala sobre uma situação cobrada pelo Vereador João Alex 

na sessão passada sobre a coleta do lixo. Diz que a situação está bastante 

complicada, e pede ao executivo que fosse cobrado do secretário para averiguar a 

questão e solucionar o mais breve possível este problema. Conta que foi procurado 

mais uma vez hoje, sobre questões do secretario de esportes do município, comenta 

que dias atrás, a escolinha de futsal pediu um ônibus do executivo para a deslocação 

dos atletas para um jogo na cidade do Turvo, e que esse ônibus não foi liberado. 
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Comenta que foi pego dois carros do município e dois carros particulares para levar 

os alunos que representam o município, e que a escolinha TK teve que foi alugar um 

ônibus no valor de 600 reais para que os meninos da escolinha TK pudessem ir. 

Argumenta que falta um pouco de diálogo quanto ao secretário e aos envolvidos. 

Parabeniza o presidente que está fazendo a sessão do carro gol para o município.  

O presidente deixa livre a palavra para o vereador Ataíde de Albuquerque: 

agradece ao executivo por atender o pedido para que fosse feito a iluminação na 

quadra da escola do Estrela do Oeste, conta que fizeram a inauguração e que 

comunidade ficou muito contente. Cede a palavra a vereadora Daniela Kunrath da 

Luz: Inicia agradecendo ao executivo pelo convite de estar participando do 

recebimento do rolo compactador, que foi comprado com recursos próprios, diz que 

é um investimento para o município. Fala também de um conversa com o executivo, 

juntamente com o vereador Tiago, e que foi debatido alguns assuntos, e um deles é 

sobre a regularização fundiária urbana. Conta que já está no departamento de 

licitação, e quando sair a licitação, se dará início no bairro Santo Antônio. Deixa livre 

a palavra ao vereador João Alex Damião: Inicia falando que apoia a indicação do 

ex-vereador Vanildo. Fala sobre o transporte das escolinhas de futsal, e que seria 

oportuno estarem conversando e debatendo esse assunto para que os meninos não 

sejam prejudicados. Parabeniza a administração pelo conquista ao rolo 

compactador. Deixa livre a palavra para a vereadora Laurinda Lopes Damião: Inicia 

falando sobre as suas indicações, e fala sobre um transporte gratuito e que segundo 

ao executivo, é o senhor Alceu que faz a linha da comunidade do Rio do Tigre. Fala 

também sobre a indicação feita juntamente com a vereadora Mariely sobre a emenda 

de um carro pela deputada Leandre, e informa que será destinada a comunidade Rio 

do Tigre. Deixa um feliz dia das mães para todas as mães. Cede a palavra a 

Vereadora Mariely Pereira Moreira: Inicia parabenizando a administração pela 

compra do rolo compactador. Parabeniza também os agentes de saúde e agentes 

de endemia, fala que fizeram uma parceria com a vigilância sanitária e com a 

vigilância do meio ambiente. Fala que fizeram um arrastão e contaram que o lixo 

diminuiu muito, porem o lixo que está sendo recolhido agora é de muita marmita de 

isopor. Os agentes sugeriram em estar fazendo visitas nos restaurantes para que 
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seja escrito o nome da pessoa em cima da marmita, para que quando o lixo estiver 

no chão, todo mundo veja quem foi a pessoa que jogou esse lixo. Fala também sobre 

a indicação feita pelo ex-vereador Vanildo, e conta que fizeram um indicação junto a 

vereadora Laura, para que fosse destinado um carro junto a emenda da deputada 

Leandre para a comunidade do Rio do Tigre. Conta que estão sendo encaminhados 

alunos para a psicóloga e que não estaria tendo agenda. Diz que em conversa com 

o secretário, só falta a publicação do credenciamento. Deixa sua nota de repúdio ao 

Hospital de Pitanga, conta que houve uma situação com uma paciente, e que pede 

mais atenção aos funcionários. O vereador Aguinaldo parabeniza a equipe que 

acompanhou esta paciente e agradece a intervenção por esta pessoa. Conta que 

assina junto a nota de repúdio. Deixa livre a palavra ao vereador Tiago Variza: Inicia 

falando sobre a visita a comunidade da Barra Grande onde puderam fiscalizar a 

ponte feita em parceria com o município de Pitanga. Fala que alguns moradores 

acabaram derrubando o barranco dentro da estrada e que agora ficou intransitável, 

pede as comunidades que ajudem a cuidar. Fala sobre a iluminação feita na 

comunidade Estrela do Oeste e conta que a comunidade ficou muito feliz. Argumenta 

a fala da vereadora Mariely e conta que assina junto a nota de repúdio, diz que é 

desumano o que fizeram com esta pessoa. O presidente declara aberta a ORDEM 

DO DIA. Coloca em última 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 última votação o Projeto de Lei n.º 12/2022 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. E é Aprovado 

por unanimidade. Declara aberto o PEQUENO EXPEDIENTE: O vereador Tiago 

comenta a fala do vereador Aguinaldo sobre o transporte das escolinhas e diz que 

tem que ser conversado para que a situação seja normalizada. A vereadora Mariely 

fala também que é importante que a coordenação da escolinha juntamente com o 

prefeito, vereadores e o secretário de esporte, façam uma reunião e estar expondo 
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o que acontece. O vereador Aguinaldo fala sobre a falta de diálogo e parabeniza a 

administração pela aquisição do rolo compactador. O vereador Jauri agradece o 

convite do executivo para o recebimento do rolo compactador, convida os vereadores 

para uma reunião no bairro Santo Antônio para tratar assuntos referentes às 

estradas. O presidente Alcides agradece a todos pela venda da rifas em prol da 

pintura da gruta de Santa Rita de Cássia. Fala sobre a nota de repúdio da vereadora 

Mariely, e diz que está em favor e ajudará no que for preciso. Declara encerrada a 

sessão.  

 

 

 

____________________       ____________________        _____________________ 

Alcides Borges Saldanha           Tiago Variza                       Mariely Pereira Moreira 

        Presidente                       Vice-Presidente                        Primeira Secretária 
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Daniela Kunrath da Luz          Aguinaldo Paz de Moura        Ataíde de Albuquerque 

   Segunda Secretária                         Vereador                                Vereador 
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Jauri Fernandes de Abreu            João Alex Damião            Laurinda Lopes Damião 

             Vereador                              Vereador                                  Vereadora 


