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Ata 34/2016 
34° Sessão Ordinária do Ano de 2016. 

Aos dezesseis dias do mês de Novembro de dois mil e dezesseis, às 19 horas e 29 

minutos, com ausência dos Vereadores Luiz Antonio de Lima, Jorlei Geffer, Adelar Agnes, já 

justificadas, e com a presença dos demais Senhores (as) Vereadores (as), o Senhor Presidente 

Elio Didimo declara aberta a Trigésima Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezesseis e 

convida a todos para fazer a oração do Pai Nosso como é de costume desta casa. O Presidente 

convida a primeira secretaria Vereadora Arlete Latzuk Penna para fazer a leitura resumida da ata 

da Trigésima Terceira Sessão Ordinária do ano de 2016, posteriormente o Presidente coloca a 

mesma em votação, sendo a Ata 33/2016, a mesma sendo aprovada por unanimidade pelos 

Senhores (as) Vereadores (as) presentes. A leitura da mesa é prosseguida pela Primeira 

Secretaria Vereadora Arlete Latzuk Penna. EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 009/2016 Autores: 

VEREADORES EULERI JOSÉ LEAL, SEBASTIÃO ADIR DAMIÃO O VEREADOR EULERI JOSÉ 

LEAL, com assento junto à Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste – Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro no Regimento Interno, artigo 107 e 108, inciso IV, 

propõe a seguinte EMENDA: Art. 1º - Fica alterado o valor do orçamento para o exercício 

financeiro do ano de 2017 para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do 

Município de Santa Maria do Oeste-Pr., sendo indicada a Secretaria Municipal de Administração 

para o remanejamento dos valores estabelecidos no Projeto de Lei nº 009/2016 de autoria do 

Executivo Municipal que tem a seguinte Súmula: Estima receita e fixa a despesas do Município de 

Santa Maria do Oeste-Pr., para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Ficando 

alterado conforme segue abaixo: ORIGINAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO 

2.083.280,00 Gabinete do Secretário Municipal de Administração 74.900,00 Departamento 

Técnico Administrativo 265.400,00 Departamento de Recursos Humanos 149.400,00 

Departamento de Compras e Licitações 1.512.980,00 Departamento de Patrimônio 80.600,00 

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 700.000,00 Gabinete do 

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente 100.000,00 Departamento de Fomento Agropecuário e 

G Renda 550.000,00 Departamento de Meio Ambiente 50.000,00 MODIFICADA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO 1.783.280,00 Gabinete do Secretário Municipal de 

Administração 74.900,00 Departamento Técnico Administrativo 265.400,00 Departamento de 

Recursos Humanos 149.400,00 Departamento de Compras e Licitações 1.212.980,00 

Departamento de Patrimônio 80.600,00 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE 1.000.000,00 Gabinete do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente 150.000,00 
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Departamento de Fomento Agropecuário e G Renda 800.000,00 Departamento de Meio Ambiente 

50.000,00 JUSTIFICATIVA: Conforme acordo dos pré candidatos a prefeitos e vices ficou definido 

que se destinava um percentual do orçamento para o Fundo Municipal da Agricultura. Santa Maria 

do Oeste, 11 de novembro de 2016. EULERI JOSÉ LEAL Vereador, SEBASTIÃO ADIR DAMIÃO 

Vereador. Almoço Beneficente em prol a operação Breno Rafael Alves Dia 20 de novembro 

horário: a partir das 11:30 hs local Salão paroquial R$ 20,00 crianças de 7 a 10 anos pagam meia 

entrada na portaria agradecemos sua presença Santa Maria do Oeste Pr. Sendo essas as 

matérias para ordem do dia o Senhor Presidente abre o Grande Expediente do Plenário. Como 

nenhum dos Senhores (as) Vereadores (as) se manifestaram em fazer o uso da palavra no 

Grande Expediente do Plenário o Senhor Presidente encerra o Grande Expediente do Plenário. 

Tendo para ordem do dia em terceira votação o projeto de lei n°006/2016 de autoria do Vereador 

Jorlei Geffer com sumula institui a semana municipal da Pátria no município de Santa Maria do 

Oeste, PR, a ser comemorado anualmente dia 01 a dia 07 de setembro e da outras providencias, 

o mesmo sendo aprovado por unanimidade de votos pelos senhores (as) Vereadores (as) 

presentes. Também para ordem do dia em terceira votação o projeto de lei n°007/2016 de autoria 

do Vereador Jorlei Geffer com sumula oficializa a instituição competições escolares hábitos do 

município de Santa Maria do Oeste e da outras providencias, o mesmo sendo aprovado por 

unanimidade de votos pelos senhores (as) Vereadores (as) presentes. Tendo para ordem do dia 

em terceira votação o projeto de lei n° 008/2016 de autoria do Vereador Jorlei Geffer, com sumula 

autoriza o cadastramento e mapeamento das nascentes de água nas áreas urbanas e rurais do 

município de Santa Maria do Oeste e da outras providencias, o mesmo sendo aprovado por 

unanimidade de votos pelos senhores (as) Vereadores (as) presentes. Também para ordem do 

dia em terceira votação o projeto de lei n° 009/2016 de autoria do Vereador Jorlei Geffer com 

sumula institui a semana municipal da agricultura familiar e da outras providencias, o mesmo 

sendo aprovado por unanimidade de votos pelos senhores (as) Vereadores (as) presentes. 

Também para ordem do dia em terceira votação o projeto de lei n° 010/2016 de autoria da 

Vereadora Arlete Latzuk Penna com sumula institui o dia municipal do evangélico e da outras 

providências, o mesmo sendo aprovado por unanimidade de votos pelos senhores (as) 

Vereadores (as) presentes. Também para ordem do dia em primeira a única votação a emenda de 

autoria dos Vereadores Euleri José Leal e Sebastião Adir Damião projeto de lei n° 09/2016 com 

sumula estima receitas e fixas despesas do município de Santa Maria do Oeste para o exercício 

financeiro de 2017 da outras providencias, o mesmo sendo aprovado por unanimidade de votos 

pelos senhores (as) Vereadores (as) presentes. Também para ordem do dia em primeira votação 

o projeto de lei n° 09/2016 com as emendas feitas pelos Vereadores Jorlei Geffer, Euleri José 

Leal, Sebastião Adir Damião, já aprovadas anteriormente com sumula estima receitas e fixas 
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despesas do município de Santa Maria do Oeste para o exercício financeiro de 2017 da outras 

providencias, o mesmo sendo aprovado por unanimidade de votos pelos senhores (as) 

Vereadores (as) presentes. Como não se tem nenhuma matéria a ser votada na Ordem do dia, o 

Senhor Presidente declara aberto o Pequeno Expediente do Plenário, onde os senhores 

Vereadores (as) poderão fazer o uso da palavra por três minutos comentando os assuntos 

específicos que tramitaram nessa sessão. O Presidente concede a Palavra ao Vereador Euleri 

Jose Leal, que justifica a emenda do orçamento dizendo quando foi feita a reunião com os pré 

candidatos a prefeito e visse no cmdr e pediram na época para que assinassem um acordo e iam 

ajudar a incrementar em torno de 4% no orçamento na agricultura por que havia programas que 

realmente que iam ter a necessidade de ter dinheiro para fazer isso e não esta fazendo nada alem 

do que foi feito no acordo onde também seu opositor assinou e espera que o mesmo cumpra o 

que foi combinado e assinado em termo de compromisso de aplicação de quase 4% na 

agricultura. Como mais nenhum dos Senhores (as) Vereadores (as) se manifestaram em fazer o 

uso da palavra o Senhor Presidente encerra o Pequeno Expediente do Plenário. Antes de encerra 

a sessão o Senhor Presidente agradece a presença de todos na sessão de hoje dentre eles Beto 

e Lucas, Daiane, Pastor Rafael, Genésio, Noel, Everaldo, funcionários da casa e os Vereadores 

que compareceram na sessão. Em seguida o Senhor Presidente agradece e convida a todos para 

participar da próxima Sessão Ordinária que se realizara no dia 21 de novembro de 2016 na Sede 

da Câmara Municipal às 19 horas e declara encerrada a Sessão.              
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