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Ata 021/2019 

20ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Às dezenove horas do dia doze de agosto de dois mil e dezenove, no Centro 

Cultural de Santa Maria do Oeste, com a ausência da Vereadora Clarice Nunes 

Pereira, devidamente justificada, o Presidente, Senhor Marcio Stoski, declara 

aberta a vigésima sessão ordinária do ano de dois mil e dezenove e convida o 

Pastor Kemuel da Igreja Assembleia de Deus, para realizar a oração de acolhida. O 

Senhor Presidente pede para que o Primeiro Secretário, vereador José Valdivino 

Gomes, realize a leitura da ata n.º 020/2019. 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 

114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120/2019, Ofício n.º 008/2019 referente ao Pregão 

Presencial n.º 023 e 024/2019 e Convite. 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 Jacir 

Zierhut: Cumprimentou todos os presentes. Comentou que no retorno dos 

trabalhos em local cedido pelo Executivo esta ali para fazer a sua parte e durante o 

recesso tentou atender a população da melhor maneira possível. Comentou que 

esteve em reunião no CMDR, onde ficou indignado com duas questões levantadas: 

a devolução de duzentos e sessenta mil reais da regularização fundiária, e outra de 

duzentos e dez mil reais das microbacias que seria utilizada na localidade da 

Lagoa. Manifestou seu sentimento de tristeza pelo acontecido, onde batalham para 

conseguir as verbas e por falta de competência elas acabam voltando. Disse que 

também cobrou maiores esclarecimentos. Comentou que esteve em Curitiba 

tentando conseguir benfeitorias para o município, como adequação da quadra em 

São José e pedido de um rolo compressor e também fez um pedido para que um 

terreno disponível na Rua Jose Schreiner, perto do Conjunto Habitacional, seja 

transformado em praça para os moradores e também para que seja estendido mais 
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45 metros para completar o calçamento e deixou os parabéns pelo Dia dos Pais. O 

Presidente cede a palavra ao vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou 

todos os presentes e em especial o Pastor Kemuel. Comentou que esteve em 

Curitiba, na Assembleia Legislativa, onde conseguiram reativar um protocolo para o 

Colégio João Cionek, para adequação da quadra e também de um rolo 

compressor. Comentou que se surpreendeu com um aviso de licitação, onde 

acompanha a dificuldade da população e as queixas do Executivo, e está marcada 

uma licitação para árbitros atuarem nos jogos municipais escolares no valor de 

quase quarenta e três mil reais, disse que no momento em que estamos vivendo 

com noventa dias de maquinário parado, deixando de atender muitos produtores 

rurais, quase quarenta e três mil reais gastos em arbitragem não é justo. Disse que 

está sendo cobrado pelas máquinas paradas, caminhão de lixo e pá parados. E 

quanto ao caminhão de lixo, disse que é injusto as condições que os funcionários 

trabalham, sendo que há mais de três meses um caminhão foi disponibilizado ao 

município. Comentou sobre a sua indicação para um caminhão pipa, que o ideal 

seria um bombeiro civil, principalmente pelos episódios de incêndio que vem 

ocorrendo, e também sobre outra indicação para tornar a Rua Dez de Julho 

preferencial. Comentou ainda, sobre outra indicação para construção de um 

estacionamento em frente ao Colégio Anchieta e convidou o vereador Alex, que 

anteriormente já havia feito o mesmo pedido, para que juntos consigam sensibilizar 

o Executivo e também sobre a faixa de quinze minutos em frente ao banco. Pede 

aparte o vereador Alex e manifesta apoio as suas indicações e que juntos podem 

conseguir melhores resultados. Retomando a palavra o vereador Aguinaldo 

comenta que várias indicações não estão sendo atendidas, e que quando o prefeito 

deixa de atender o pedido de um vereador, ele deixa de atender o anseio da 

população. O Presidente cedeu a palavra ao vereador Jose Valdivino Gomes: 

Cumprimentou todos os presentes. Iniciou comentando suas indicações, onde 

solicitou alguns materiais para construção de um ponto de abrigo para alunos e 

disse que era importante que o Executivo atendesse, já que os próprios moradores 

construiriam esse ponto e também sobre o Cruzeiro do cemitério que o próprio 
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funcionário faria os reparos, sendo necessário somente providenciar os materiais, 

envolvendo assim, a população nas obras públicas. Comentou também sobre as 

indicações, onde não são atendidas, precisando fazer reportagens e cair nas redes 

sociais para que se faça alguma coisa, que não obteve respostas dos seus 

requerimentos, e que há muitos gastos irregulares. Comentou que é muito 

preocupante o fato de o município estar perdendo verbas por falta de projetos. O 

Presidente cede a palavra ao vereador João Alex Damião: Cumprimentou todos 

os presentes. Iniciou fazendo uma cobrança para os moradores de São Manoel, 

onde não estão recebendo os serviços de coleta de lixo, que o caminhão 

compactador já está há muito tempo disponível ao Executivo, juntamente com o 

caminhão a pá, e que deveria estar na rua funcionando. Pede aparte o vereador 

Jose Valdivino Gomes e comenta que é testemunha da sua luta para conseguir 

esse caminhão compactador e espera que comece a funcionar. Retomando a 

palavra o vereador Alex comenta que os moradores de São Manoel estão 

precisando queimar o lixo por falta de coleta e finalizou parabenizando o professor 

Tiago Gulanoski pelo trabalho voluntário que realiza no Colégio Anchieta com o 

Projeto de Xadrez. O Presidente cede a palavra ao vereador Arival Gonçalves 

Ferreira: Cumprimentou todos os presentes. Comentou que tem feito pedidos, 

indicações para estradas, mas que essas indicações não são atendidas. Comentou 

que o município tem ganho um caminhão pipa do Corpo de Bombeiros, mas não 

está disponível por falta de documentação. Comentou também que em 2017 fez 

um projeto para que a Rua Dez de Julho se tornasse de mão única, projeto que foi 

aprovado pelos vereadores e a lei sancionada pelo prefeito. Sobre a construção da 

sala de partos no Posto de Saúde, disse que tem que ser feita de maneira 

responsável para que não venha a ser jogada toda a responsabilidade dos partos 

para o Posto, que é uma pena e uma regressão ter acontecido o fechamento do 

hospital. Pede aparte o presidente Marcio Stoski e comenta que com relação aos 

requerimentos e indicações, todos eles são enviados ao Executivo, que a parte da 

Secretaria da Casa, da Presidência e do Legislativo está sendo feita, mas que 

infelizmente não há resposta quanto ao cumprimento. Retomando a palavra o 
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vereador Arival disse que acredita que a parte da Casa está sendo feita, que são 

funcionários responsáveis, mas que por falta de vontade e de respeito do 

Executivo, não há o cumprimento, e que Executivo e Legislativo são poderes 

diferentes. O Presidente cede a palavra à vereadora Arlete Latzuk Penna: 

Cumprimentou e agradeceu todos os presentes, especialmente o Pastor Kemuel. 

Iniciou comentando que estão retornando aos trabalhos, mas que durante o 

recesso trabalhou bastante e atendeu muitas pessoas. Comentou que esteve em 

Curitiba, no Primeiro Encontro de Mulheres, o qual foi bem proveitoso tratando 

assuntos importantes como o Feminicídio e que no dia 22 de julho realizou no 

município a Caminhada contra o Feminicídio. Comentou também que esteve na 

região do Rio do Tigre, e que recebeu muita reclamação de estradas. Que recebeu 

da deputada Cristina Silvestre dois poços artesianos, um para o Reservado e outro 

para o Ouro Verde. Fez um pedido de indicação para contratação de mais um 

Profissional Farmacêutico para a farmácia do Posto e que antes já fez uma 

indicação para estender o horário de funcionamento da farmácia. Pede aparte o 

vereador Aguinaldo e comenta que esteve em conversa com o Secretário de Saúde 

e que este informou a impossibilidade de estender o horário visto que os pacientes 

que vem após o horário, são emergência e já saem medicados ou são transferidos 

para centros maiores. Também sobre o poço artesiano disse que foi informado que 

a rede da Sanepar está passando pela comunidade Reservado e esse poço 

poderia ser indicado para outra comunidade. Retomando a palavra a vereadora 

disse que não concorda com o Secretário porque as consultas com o Doutor Miguel 

são agendadas e quanto ao poço artesiano concorda em transferir para outra 

comunidade desde que a rede de água da Sanepar realmente vá para o 

Reservado. Pede aparte o vereador José Valdivino e comenta que em relação a 

água do Reservado, disse que teve informações que a rede chegou até a rua 

principal, mas que tem que ver se chegará próximo as casas das pessoas, visto 

que existem pequenas ruas  na comunidade. Retomando a palavra a vereadora 

Arlete comenta que quanto à sala de partos, a adequação é para partos apenas em 

situação de emergência. Pede aparte o vereador José Valdivino e comenta que foi 
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fechado o hospital onde tinha condições de realizar os partos, mas que nos 

alugueis do Executivo, ainda constam valores pagos ao hospital, então, de repente 

fosse mais viável adequar uma sala no antigo hospital a construir outra sala no 

posto. Retomando a palavra a vereadora comenta que quando chegam gestantes 

em trabalho de parto, os profissionais são obrigados a realizar esse parto, e já 

aconteceram três casos em que os partos tiveram que ser realizados na sala de 

procedimento, não podendo aceitar essa situação. Quanto à licitação para 

arbitragem, onde a população clama por estrada, o pátio fechado, e precisando de 

mais funcionários na Saúde, um gasto de quase quarenta e três mil em arbitragem 

é difícil de aceitar. Comentou sobre uma máquina parada no meio da estrada, na 

Saída para Lagoa, atrapalhando veículos e pedestres. Pede aparte o vereador Elio 

e comenta que fica triste porque coisas mínimas, detalhes, não são resolvidos, foi 

realizado o serviço do asfalto, mas a máquina foi abandonada na via atrapalhando 

caminhões, ônibus e pedestres. E também sobre a Rua do Ginásio de Esportes, 

questionou a obra iniciada e não finalizada até hoje. Pede aparte o vereador Jose 

Valdivino e informa que a máquina foi retirada do meio da estrada no período da 

tarde, estando agora em outro local. Retomando a palavra a vereadora comenta 

sobre a dificuldade no atendimento médico nos Postos de Saúde do interior, no 

Ouro Verde onde antes o atendimento médico acontecia duas vezes por semana e 

agora é só uma, e também em São José, que é preciso de mais atendimento. O 

Presidente Marcio Stoski também faz uso da palavra: Cumprimenta todos os 

presentes. Agradece ao Secretário Jorlei por ter cedido o espaço do Centro 

Cultural para realização da sessão, haja visto que o Plenário da Câmara está 

passando por adequações físicas e melhorias para que se torne um ambiente mais 

agradável e com maior acessibilidade, gastando um valor de aproximadamente 

trinta e cinco a quarenta mil reais para essas adequações. Parabenizou os colégios 

estaduais e municipais que se mobilizaram através dos Grêmios Estudantis e 

realizaram um trabalho extraclasse muito importante com alunos e comunidade 

escolar, envolvendo Promotoria Pública, Polícia Militar e diversas representações. 

Parabenizou a professora Simone Panosso pela coordenação desse trabalho. O 
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Presidente informa que nesta sessão não matéria para a Ordem do Dia. Declara, 

então, aberto o Pequeno expediente. Pede a palavra o Vereador Elio José Melo 

Machado: Convoca a Comissão de Finanças e Orçamento para uma reunião na 

segunda-feira às quinze horas, para tratar do Acórdão de Parecer Prévio n.o 

113/2019 do TCE. Com relação ao caminhão do lixo, parabenizou o vereador Alex 

pela luta e deu explicações referentes aos protocolos Pede a palavra o vereador 

Aguinaldo Paz de Moura: Esclareceu sobre as emendas impositivas dos 

Deputados e disse que é importante a participação da população acompanhando 

os trabalhos. Comentou que alguns Secretários estão trabalhando com as 

condições que têm e se dedicando ao máximo e que quando houver projetos bons 

e os trabalhos estiverem acontecendo, o Executivo receberá os elogios, mas 

enquanto isso não acontecer, eles estarão fazendo as devidas reivindicações. O 

Presidente Marcio Stoski comentou que sabe da luta de cada um para conseguir 

as emendas e que se entristece ao saber que o valor de duzentos e sessenta mil 

reais da regularização fundiária será devolvido porque não foi aplicado. Informou 

ao vereador Jose Valdivino que o Secretário Jorlei Geffer se colocou a disposição 

para esclarecimentos sobre sua pasta. Informou, ainda, que foi recebido o Acórdão 

113/2019 da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

referente à prestação de contas do Prefeito Municipal, exercício de 2017, e que foi 

encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento, conforme o artigo 160 

do Regimento Interno. Convidou a todos para participar da vigésima primeira 

sessão ordinária e primeira sessão itinerante no Distrito de São José, dia 

19/08/2019 às 19 horas. Declarou encerrada. 

 

 

Marcio Stoski        Élio José Melo Machado     Jose Valdivino Gomes                                                                                    

Presidente                             Vice Presidente                             Primeiro Secretário 
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Aguinaldo Paz de Moura           Arival Gonçalves Ferreira          Arlete Latzuk Penna     

Segundo Secretário                           Vereador                                    Vereadora 

 

 

 

Clarice Nunes Pereira       Jacir Zierhut                 João Alex Damião                                                     

Vereadora                                      Vereador                                        Vereador 

 


