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 Ata 025/2018 

25ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, 

com a ausência do vereador Arival Gonçalves Ferreira, a presidente Clarice Nunes Pereira 

declara aberta a vigésima quinta 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 

pede para que o primeiro secretário realize a leitura da ata 024/2018 da sessão ordinária 

do dia dez de setembro de dois mil e dezoito; posteriormente a mesma é colocada em 

votação e é aprovada por unanimidade. Em seguida, ela pede para que o primeiro 

secretário proceda a leitura do expediente da mesa: Requerimento de Indicação nº 

086/2018, Moção de Pesar 009 e 010/2018, Aviso de Licitação – Procedimento Licitatório 

nº 001/2018 da Câmara Municipal, Ofício nº 014/2018 referente ao Pregão Presencial nº 

045 e 046/2018 da Prefeitura Municipal, Recomendação Administrativa nº 05/2018 do 

Ministério Público, Ofício nº 027/2018 referente a Audiência Pública e Ofício nº 130/2018 

da Prefeitura Municipal e Convite. 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, iniciou sua fala reforçando seu requerimento de uma 

lombada na Vila Veneza no distrito de São José, comentou sobre a falta de água do 

Reservado e do lote que foi doado a Sanepar. Falou também da recomendação 005/2018 

do Ministério Público esclarecendo que as leis 355/2013 e 389/2014 amparam o Executivo 

para atender os produtores e agricultores do município. Falou da sua indignação quanto ao 

fechamento do hospital e disse que seja para melhor o atendimento no Centro de Saúde. 

Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes, iniciou 

sua fala fazendo comentários sobre a falta de água no Reservado e leu um ofício que a 

comunidade enviou à vereadora, que é um caso de urgência, falou da iluminação pública 

do Sub 50, que também e um caso de urgência e pede para que seja enviado um ofício para 

o Executivo e Assistência Social para que estejam resolvendo essas questões e também 

reparos nos telhados de algumas casas e de uma casa que não tem banheiro. Pediu 

também que seja enviado ofício ao Cabo Toni Munis solicitando policiamento nas sessões 

para melhor segurança aos vereadores e a população que vem assistir as sessões. Falou do 

fechamento do hospital e das reclamações nos atendimentos, falou também do transtorno 

dos pacientes de irem para Pitanga ou para outro deslocamento e também das 

acomodações para os pacientes que estão na fila esperando atendimento. Diz que está à 

disposição de toda população. Pede a palavra o vereador Elio Machado: Cumprimentou 

todos os presentes, iniciou sua fala fazendo comentários sobre o projeto de lei que vai para 
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apreciação n° 07/2018: declara de utilidade pública o conselho comunitário de segurança 

de Santa Maria do Oeste- PR (CONSEG) e a importância do Conselho de Segurança aqui no 

município, falou da falta de água e que estão fazendo o possível e o impossível para 

resolver essa questão. Pede a palavra o vereador Marcio Stoski: Cumprimentou todos os 

presentes, iniciou sua fala parabenizando o grupo de pessoas que estavam reivindicando 

seus direitos de cidadãos. Pede para que a questão da água e da luz seja resolvida com 

urgência, que o meio mais rápido de resolver o problema da falta de água é construindo 

um poço artesiano no local e que depois o poço poderá servir para irrigação de uma horta 

comunitária. Fala da importância da união da população para conseguir um objetivo. Pede 

a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes, iniciou 

sua fala fazendo comentários sobre o pregão 046/2018 onde serão adquiridos materiais 

para a iluminação pública, principalmente para o Sub 50, fala da falta de água no 

Reservado e leu o oficio 318/2018 onde a Sanepar garante que até dezembro de 2019 

concluirá as obras licitadas. Falou do Pronto Atendimento de Saúde e pediu para que a 

população esteja fazendo visitas nas novas instalações, que o atendimento será para 

melhor ajudar a população. Fala do pedido de policiamento nas sessões e diz não haver 

necessidade. A Presidente deferiu os requerimentos verbais e escritos e encaminhou à 

secretaria da casa para que sejam tomadas as devidas providências. A Presidente colocou 

em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 007/2018 de autoria do Legislativo 

Municipal com a súmula: Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de 

Segurança de Santa Maria do Oeste-PR, CONSEG e dá outras providências e fora aprovado 

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

018/2018 com a súmula: Altera a lei municipal 483/2017 e dá outras providências e fora 

aprovado por unanimidade. A Presidente declarou aberto o Pequeno Expediente plenário, 

onde os senhores vereadores puderam fazer uso da palavra por três minutos. Pede a 

palavra Arlete Latzuk Penna: Falou da falta de água novamente e disse que até 2019 é 

muito tempo para esperar e que quanto ao policiamento, deve haver segurança nos dias 

de sessões. Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: Falou também da falta de água, das 

estradas do Barreiro que serão feitas e diz que o povo é bem vindo para fazerem suas 

reivindicações. Pede a palavra o vereador José Valdivino Gomes: Fala que está à disposição 

para ajudar a todos. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Esclareceu quanto 

à iluminação pública do distrito de São Manoel, que foi uma Indicação dele e do vereador 

Jacir – Indicação nº 005/2018 - e não de reportagem, assim como muitos outros que são 

feitos através de Indicações ou Requerimentos de Indicações/ Verbais. A Presidente Clarice 

fala da questão da água, que estará resolvendo juntamente com os demais vereadores e o 

prefeito e também faz esclarecimentos sobre a iluminação publica de São Manoel.  A 

Presidente fez o encerramento, deixando o convite para a próxima sessão.  
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