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ATA 046/2021 

38ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021 

Com a presença de todos os senhores vereadores, às dezoito horas e seis minutos, 

no dia treze de dezembro de dois mil e vinte e um (13/12/2021), o presidente, 

vereador Alcides Borges Saldanha, declara aberta a última sessão ordinária do ano 

de dois mil e vinte e um e convida a todos para rezar a oração de costume da casa. 

Pede à 1ª secretária, vereadora Mariely Pereira Moreira que proceda a leitura do 

Extrato de Ato da sessão anterior. Após, coloca em votação a Ata n.º 045/2021 e é 

aprovada por unanimidade. Pede que a 1ª secretária proceda a leitura do 

EXPEDIENTE DA MESA: Indicação n.º 095/2021, 096/2021, 097/2021, Ofício de 

envio do Projeto de Lei n.º 024/2021 do Executivo Municipal, Convites, Ofício 

031/2021 referente aos Procedimentos Licitatórios do Executivo Municipal e 

Aviso de Licitação, solicitação de providências feito por cidadão com relação 

ao Ginásio de Esportes Municipal. O presidente declara aberto o GRANDE 

EXPEDIENTE: Cede a palavra para o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Inicia 

parabenizando os pedreiros pelo seu dia. Requere verbalmente providências em 

relação aos buracos do asfalto de São José. Comenta que esteve presente em 

evento sobre programa de inseminação artificial, parabenizando a Secretaria de 

Agricultura e o Executivo, e também que se fez presente numa reunião do IBGE que 

aconteceu na Câmara, comentando sobre a importância e o impacto do Censo. 

Comenta, ainda, sobre um evento na APAE promovido pela Igreja Quadrangular. 

Quanto a solicitação de providências lida, em relação ao Ginásio de Esportes, diz 

ficar indignado com a situação vergonhosa em que se encontra e cobra atitudes do 

Secretário de Esportes. Finaliza agradecendo os colegas vereadores pelo 

desemprenho dos trabalhos durante o ano, a população, os funcionários, e se coloca 

a disposição. O presidente cede a palavra ao vereador Ataíde de Albuquerque: 

Agradece a presença de todos e deseja um Feliz Natal a todas as famílias santa-

marienses. O presidente cede à palavra para à vereadora Daniela Kunrath da Luz: 

Inicia convidando a todos para a abertura das festividades natalinas. Agradece o 

Executivo pelo programa de inseminação artificial e demais benefícios aos 
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agricultores. Sobre o asfalto de São José, informa que já está sendo tomadas 

providências. Deseja Feliz Natal a todos. O presidente cede a palavra ao vereador 

Jauri Fernandes de Abreu: Agradece toda população que lhe tem procurado, os 

colegas vereadores, os secretários do Executivo, dizendo que todos estão lutando 

pelo mesmo objetivo. Deseja a todos Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Agradece 

também a equipe de funcionários da Câmara. O Presidente cede a palavra ao 

vereador João Alex Damião: Inicia comentando sobre a situação do Ginásio de 

Esportes, dizendo que se sente indignado com a situação e que o secretário está 

deixando a desejar, e pede mais comprometimento com o seu trabalho e com o 

esporte. Pede atendimento ao seu requerimento lido em sessão passada. Agradece 

aos funcionários da casa, a parceria dos vereadores e diz que deseja um ano novo 

cheio de coisas boas, se colocando a disposição. O presidente cede a palavra à 

vereadora Laurinda Lopes Damião: Comenta sobre as suas indicações solicitando 

do Executivo elaboração de projetos de lei e pede apoio dos colegas vereadores. 

Agradece aos colegas vereadores e funcionários pela parceria vivida durante o ano, 

deseja um ano abençoado e Feliz Natal, e se coloca a disposição. O presidente cede 

à palavra a vereadora Mariely Pereira Moreira: Inicia comentando e elogiando a 

ação natalina da Igreja Quadrangular. Parabeniza o presidente pela indicação de 

verbas à Associação Unipatas e à Associação Vila Rica, agradecendo em nome da 

comunidade. Comenta que esteve em evento em Guarapuava sobre a Procuradoria 

da Mulher. Agradece a equipe de funcionários da casa, os colegas vereadores pela 

união entre todos. Diz que o município está sem casos de Covid e espera que as 

festas de fim de ano não tragam mais contaminação. Deseja Feliz Natal a todos. O 

Presidente cede a palavra ao vereador Tiago Variza: Inicia agradecendo e 

parabenizando a administração pública pelo respeito e amizade. Pede mais cuidado 

com o Ginásio de Esportes. Agradece a ação da Igreja Quadrangular pelo Natal 

Solidário, pedindo bênçãos a todos os envolvidos. Deseja Feliz Natal e Próspero Ano 

Novo a todas as famílias. Parabeniza o presidente pela condução dos trabalhos e 

pelas indicações feitas. O presidente Alcides Borges Saldanha inicia comentando 

sobre suas indicações para o repasse da Câmara ao Executivo para as associações 

Vila Rica, Unipatas e São Manoel. Comenta sobre a situação do Ginásio de Esportes 
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e do campo sintético, cobrando providências do Secretário de Esportes. O vereador 

Aguinaldo pede aparte e comenta sobre os banheiros da quadra poliesportiva e 

sobre as indicações do repasse da Câmara. Retomando a palavra o presidente pede 

que as associações o ajudem na cobrança ao Executivo para cumprimento das suas 

indicações. Agradece aos secretários pelos trabalhos realizados. O presidente 

informa que não há matéria a ser discutida e votada na ORDEM DO DIA. Declara 

aberto o PEQUENO EXPEDIENTE: A vereadora Mariely comenta sobre a situação 

do Ginásio de Esportes, dizendo que a funcionária da limpeza está sobrecarregada 

realizando serviços também em outros setores. O vereador Aguinaldo concorda com 

as palavras da vereadora Mariely e comenta sobre a emenda recebida para a 

comunidade São Manoel. O vereador Tiago comenta sobre a promoção de Natal dos 

comércios do município. O vereador Alex comenta sobre a realização do asfalto da 

Rua José Schreiner. A vereadora Daniela parabeniza o pastor Marcos da Igreja 

Quadrangular pela ação, diz que quando fizerem elogios aos secretários, é ao 

prefeito que se deve agradecer. O presidente diz que os secretários que trabalham 

direito, eles têm prazer em elogiar, mas quem não faz eles estão ali para fiscalizar e 

cobrar. Informa que de acordo com o Regimento Interno, as sessões retornarão no 

dia vinte e um de fevereiro de 2022. Agradece a Deus pelo ano que passou, aos 

funcionários que se desdobraram para atendê-los e aos secretários do Executivo. 

Deseja Feliz Natal a todos. 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 
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____________________        __________________         ____________________ 

Jauri Fernandes de Abreu            João Alex Damião            Laurinda Lopes Damião 

             Vereador                              Vereador                                  Vereadora 


