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Ata 012/2018 

012ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, 

com a presença de todos os senhores (as) vereadores (as), a Senhora Presidente 

Clarice Nunes Pereira declara aberta a Décima Segunda Sessão Ordinária do ano de 

dois mil e dezoito e convida a todos para fazer a oração do Pai Nosso como é de 

costume da casa. A Senhora Presidente coloca em apreciação e votação as atas 

010/2018 e 011/2018 das sessões ordinárias e 001/2018 da sessão extraordinária do 

dia sete de maio de dois mil e dezoito. Posteriormente as mesmas são colocadas em 

votação, sendo aprovadas por unanimidade. Em seguida, a Senhora Presidente pede 

para que o primeiro secretário proceda a leitura do expediente da mesa: Nota de 

Repúdio; Pedido de Informação 001/2018; Requerimentos de Indicação 062, 063, 064 

e 065/2018; Ofício 07/2018 do Executivo Municipal referente ao Pregão Presencial nº 

015, 016, 017 e 018/2018 e Tomada de Preços nº 005 e 006/2018. A Presidente 

declara aberto o Grande Expediente plenário onde os senhores vereadores poderão 

fazer uso da palavra conforme o Regimento Interno. Fica livre a palavra. Pede a palavra 

o vereador Jose Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala 

fazendo comentários sobre o acontecimento com o senhor Roberto Gonzaga (Beto do 

blog) que é inaceitável o ocorrido, falou também da reunião que esteve junto com o 

presidente do sindicato e os demais vereadores junto com o Vice Luiz Lima e os 

funcionários da saúde, falou do suposto fechamento do Hospital e pediu para que a 

senhora Presidente envie um oficio para o executivo que justifique qual é o real motivo 

do fechamento do Hospital. Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: 

Cumprimentou todos os presentes, iniciou fazendo um requerimento de patrolamento 

e cascalhamento na localidade Dez de Julho próximo a casa do senhor Vanderlei 

Operman, fez outro requerimento que seja feito patrolamento e cascalhamento em 

frente à igreja Assembléia no Santo Antonio e que sejam colocadas manilhas na 

entrada do estacionamento da Igreja, agradeceu ao Enetis Presidente do sindicato que 

esteve na reunião na semana passada junto com os demais vereadores e Vice Prefeito 

e funcionários da saúde, e motoristas da saúde, para tratar assuntos sobre os salários, 

falou também do pedido de informação que foi feito sobre o fechamento do hospital.      

Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: Cumprimentou todos os presentes, iniciou 

fazendo agradecimento ao executivo por ter feito um bueiro perto da Usina Santo 

Expedito que foi um pedido dele, parabenizou a todas as mães pela passagem de seu 

dia, falou do dia de campo que se realizou no dia 10 de maio com palestras e que foi 

muito produtivo, falou da tropeada do senhor Antonio Staciak no sábado, falou dos 

jogos no ginásio de esporte e parabenizou aos jovens atletas e os organizadores.    
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Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os 

presentes, iniciou sua fala fazendo elogios a população que esteve ali presente e fez 

comentários de como é bom que a casa esteja cheia, fez um requerimento de 

patrolamento e cascalhamento e de dois bueiros próximos a propriedade dos Ferreiras 

na localidade da Lagoa, pediu também que seja feito um bueiro na localidade do 

Estrela do Oeste próximo a casa da dona Marli, que esteve na localidade do Corvo 

Branco e que foram realizadas as obras das estradas, falou que esteve na propriedade 

do senhor Pedro Staciak no encerramento do jantar e no baile com os tropeiros, falou 

que esteve também com os demais vereadores e o Vice Prefeito e o Presidente do 

sindicato e os funcionários da saúde, falou do suposto fechamento do Hospital, que 

será feita uma audiência pública para que seja feito o melhor para todos. Pede a 

palavra o vereador Marcio Stoski: cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala 

fazendo comentários sobre os acontecimentos com senhor Beto e disse que ele é 

solidário a ele, falou também dos funcionários da saúde, falou que ali não deveria estar 

sendo discutido o suposto fechamento do Hospital, mas sim como melhorar o 

atendimento e melhorias do Hospital, falou que eles, os senhores vereadores, têm que 

se unir para não deixar fechar. Pede a palavra o vereador João Alex Damião: 

cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um requerimento que seja 

desentupido um bueiro próximo à casa do senhor Antonio Borges e da senhora 

Margarete Agnes, que faz tempo que não chove, mas ainda tem água da última chuva 

e quando chove entra água dentro da casa e da loja do senhor Borges, fez um reforço 

de pedido de iluminação pública das casas do sub 50, falou também da tropeada do 

senhor Antonio Staciak. Pede a palavra o vereador Arival Gonçalves Ferreira: 

Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala fazendo um reforço de um 

requerimento para que sejam feitas as calçadas desde o Banco do Brasil até no Posto 

Conrado Trevo, falou sobre o assunto do hospital e que tem certeza que o executivo 

vai fazer o melhor para a população. Pede a palavra o vereador Elio José Melo 

Machado: Cumprimentou todos os presentes, iniciou sua fala pedindo que o executivo 

e que a pasta de obras e viação cumpra-se uma lei nº 68 de 26-05-1995, onde se 

estabelece que a manutenção das estradas seja feita conforme a lei, falou sobre a 

situação do Hospital e que o executivo vai fazer o melhor para a população, deu os 

parabéns aos enfermeiros pela passagem do seu dia. A Presidente deferiu os 

requerimentos verbais e escritos e encaminhou a secretaria dessa casa para que sejam 

tomadas as devidas providências. A Presidente colocou em segunda discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 05-2018 do Legislativo Municipal com a súmula: Institui a 

campanha de prevenção aos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais 
denominada de “Abril Verde” no âmbito do Município de Santa Maria do Oeste, e dá 

outras providências e fora aprovado por unanimidade. A presidente colocou em última 
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discussão e votação o projeto de lei nº 07/2018 do executivo Municipal com a súmula: 

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do Município de Santa Maria 

do Oeste o exercício de 2019 e da outras providencias, e fora aprovada por 

unanimidade. A Presidente colocou em segunda discussão e votação o Projeto de Lei 

nº 08-2018 do Executivo Municipal com a súmula: Ratifica os atos do poder Executivo 

Municipal como associado no CIS – Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná centro e 

dá outras providências e fora aprovado por unanimidade. A Presidente colocou em 

segunda discussão e votação o Projeto de Lei nº 09-2018 do Executivo Municipal com a 

súmula: Ratifica os atos do poder Executivo Municipal como associado no CIS 

Consórcio Intermunicipal de Saúde 22º Regional de Saúde de Ivaiporã – PR e dá outras 

providências e fora aprovada por unanimidade.  A Presidente declara aberto o 

Pequeno Expediente onde os vereadores podem fazer uso da palavra por até três 

minutos. Nenhum vereador se manifestou. A Presidente agradeceu a todos pela 

presença e encerrou a sessão deixando o convite para a próxima. 
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