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Ata 020/2019 

19ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil e 

dezenove, com a ausência dos Vereadores Arival Gonçalves Ferreira e Clarice 

Nunes Pereira, o Presidente, Senhor Marcio Stoski, declara aberta a décima nona 

sessão ordinária do ano de dois mil e dezenove e convida a todos para rezar a 

oração do Pai Nosso como é de costume da casa. O Senhor Presidente pede para 

que o Primeiro Secretário, vereador José Valdivino Gomes, realize a leitura da ata 

n.º 019/2019. Posteriormente a ata é colocada em votação e aprovada por 

unanimidade. O Senhor Presidente pede para que o Primeiro Secretário proceda 

com a leitura do expediente da mesa: Indicações n.ºs 111 e 112/2019. O 

Presidente deferiu as Indicações e encaminhou à Secretaria da Casa para que 

sejam tomadas as devidas providências. O Senhor Presidente declara aberto o 

Grande Expediente, onde os senhores vereadores poderão fazer uso da palavra 

conforme o Regimento Interno. Conforme estabelecida a ordem por sorteio, cede a 

palavra ao vereador Elio José Melo Machado: Cumprimentou todos os presentes. 

Agradeceu a demanda recebida neste dia do ex Deputado João Arruda. Comentou 

sobre a resposta ao ofício 03/2019 da vereadora Arlete, da Secretaria de 

Educação. Com relação aos funcionários do pátio, onde se comentou que vão 

receber licença-prêmio, disse que não é bem o que a população está precisando, 

pois há muitos pontos de estradas que precisam ser reparados. Comentou que é 

direito dos funcionários, mas é um assunto que deve ser revisto, pois os produtores 

serão afetados, ficarão desamparados com a falta de funcionários. Sobre uns 

comentários que envolveram seu nome e do vereador Jacir, disse que está aberto 

a diálogo, que sempre lutaram por todas as regiões do município. Pede aparte o 

vereador Jacir e comenta que os vereadores não fazem parte do Executivo, que 

eles fazem os pedidos, mas não executam as obras, e que a população os procure 

para o que precisarem. Retomando a palavra o vereador Elio comenta que a 

população deve conversar com os vereadores pra depois fazer abaixo-assinado, 

para que não venham a dizer que os vereadores não fazem nada, sem ao menos 



 

 
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 

 

2 
 

acompanhar o trabalho que fazem. O Presidente cede a palavra ao vereador 

Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes. Comentou a fala do 

vereador Elio, onde os vereadores e agricultores precisam de respostas, que 

também não é contra os funcionários receber seus direitos, mas que a população 

agrícola não pode ser penalizada por falta de profissionais que realizem a 

manutenção das estradas. Solicitou que o prefeito, que estava presente, caso 

quisesse, ele faria um requerimento para que usasse a tribuna para dar uma 

resposta à população, e como era a última sessão, ele pudesse dar algumas 

explicações. Comentou sobre o pedido para estender o horário de atendimento da 

farmácia do posto e que acompanhou o nascimento de uma criança no período da 

manhã. Comentou, ainda, que não houve tempo para fazer o pedido para que 

fosse concertada a ambulância que está quebrada, mas gostaria que fosse 

concertada o mais breve possível, e que já foi informado que o vereador Elio 

protocolou o pedido de mais duas ambulâncias. Reforçou o convite para a 

recepção ao Deputado Aliel Machado. O Presidente cedeu a palavra ao vereador 

Jose Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes. Iniciou comentando 

sobre a redução dos trabalhos no departamento de obras, ou seja, do pátio, que é 

uma preocupação de todos os vereadores. Sobre a licença-prêmio dos 

funcionários, comentou que já havia passado por uma situação dessas na 

Secretaria de Educação, onde o secretário, na ocasião, fez uma programação e 

conseguiu conceder a licença-prêmio aos professores sem prejudicar os trabalhos. 

Comentou que vê com preocupação a redução dos trabalhos, pois a maioria das 

indicações são de estradas, e que o agricultor já não tem nenhum incentivo e agora 

ainda sem estradas. Sobre a saúde, comentou sobre o fechamento do hospital e 

sobre o fato do posto não ter uma sala adequada para realizar os partos; que o 

município está perdendo muito ano a ano por falta de planejamento e finalizou 

informando que estará a disposição da população no período do recesso. O 

Presidente cede a palavra à vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos 

os presentes. Comentou sobre os pedidos de estradas da Lagoa, Rio das Antas e 

Bairro dos Pingas, onde os vereadores Elio e Jacir estão indignados, e que 
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concorda com eles a respeito disso. Com relação à licença-prêmio dos 

funcionários, disse que concorda que é um direito deles, mas que deve haver um 

planejamento antecipado para conceder essas licenças e não parar os trabalhos. 

Com relação ao pedido para mais atendimento na farmácia do posto, disse que é 

uma necessidade dos pacientes e da população, e que também é necessidade a 

construção de uma sala adequada para realização de partos emergenciais. 

Comentou que está grave a situação do município, onde fecha hospital e param os 

trabalhos do pátio, sem nenhum respeito à população santamariense. Informou que 

durante o recesso estará à disposição para o que a população precisar. O Senhor 

Presidente declara aberta a Ordem do Dia: Coloca em discussão o Projeto n.º 

002/2019 do Executivo Municipal, onde dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração 

do Orçamento para o exercício de 2020. Deixando livre a palavra, ninguém se 

manifestou. Após, ele coloca em terceira e última votação o Projeto n.º 002/2019 e 

é aprovado por unanimidade. Portanto, declarou aprovado o Projeto n.º 002/2019. 

O Senhor Presidente declara aberto o Pequeno expediente. Pede a palavra o 

Vereador Aguinaldo Paz de Moura: Disse que em questão da saúde, vê alguns 

pontos melhores, exemplo o fato de o médico estar constantemente atendendo, 

que o fechamento do hospital de repente não gerou tanta economia, mas que antes 

atendia com muita dificuldade, e o fato do excelente atendimento e boa qualidade 

da frota, mas que logicamente sempre tem algo a melhorar. Desejou aos colegas 

um bom recesso e disse que estarão à disposição da população para o que 

necessitarem. Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: Também se colocou a 

disposição da população e agradeceu os trabalhos. Pede a palavra a vereadora 

Arlete Latzuk Penna: Comenta que teve problemas no hospital sim e que 

realmente a equipe da saúde é muito boa, que o espaço físico do posto é 

complicado e que quando o atendimento era feito no hospital os pacientes eram 

transferidos diretamente para os grandes centros e que atualmente todos são 

enviados primeiramente para Pitanga. Disse que enxerga muito a falta do hospital. 

Pede a palavra o vereador Elio José Melo Machado: Convida para a rodada da 

Copa Coamo em Palmital com representação de times do município e que também 
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ficará a disposição da população. O Senhor Presidente fez o encerramento, 

informando que entrarão em recesso durante o mês de julho, mas que a Casa 

continuará aberta e ficará a disposição de todos. Desejou um ótimo recesso e 

agradeceu pelos seis meses de gestão. Declarou encerrada a sessão. 
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