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Ata 014/2019 

14ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Às dezenove horas do três de junho de dois mil e dezenove, com a ausência do 

Presidente Marcio Stoski, da Vereadora Clarice Nunes Pereira e da Vereadora 

Arlete Latzuk Penna, o Vice-Presidente, Senhor Elio José Melo Machado, declara 

aberta a décima terceira sessão ordinária do ano de dois mil e dezenove e convida 

a todos para fazer a oração do Pai Nosso como é de costume da casa. O Senhor 

Vice-Presidente pede para que o Primeiro Secretário, vereador José Valdivino 

Gomes, realize a leitura da ata 013/2019. Posteriormente a ata é colocada em 

votação e aprovada por unanimidade. O Senhor Vice-Presidente pede para que o 

Primeiro Secretário proceda com a leitura do expediente da mesa: Moções de 

Pesar n.º 009, 010 e 011/2019, Indicações n.ºs 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 

088, 089, 090, 091 e 092/2019, Relatório Final da CEI, Voto Individual CEI, 

Ofício Amocentro e Convite. O Vice-Presidente encaminhou o Relatório final da 

CEI ao Jurídico da Casa para que sejam tomadas as devidas providências e as 

Indicações à Secretaria da Casa para que também sejam tomadas as devidas 

providências. O Vice-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, o Presidente cede a palavra ao 

vereador Jacir Zieruth: Cumprimentou a todos, parabenizou o vereador Elio 

Machado pela condução da sessão. Comentou a respeito da indicação da 

Vereadora Arlete Latzuk Pena que não está presente, mas deixou a indicação, que 

o problema da estrada seja resolvido com urgência nos pontos mais críticos. Falou 

a respeito da estrada da Piquiri Papeis que foi entregue. Ainda fez um breve 

comentário a respeito dos relatórios da CEI que foram entregues e encaminhados 

ao jurídico da Casa. Presidente cede a palavra ao vereador Aguinaldo Paz de 

Moura: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala deixando suas 

condolências às famílias que perderam seus entes. Comentou a respeito do 

ocorrido devido as chuvas e ventos que deixaram pessoas desabrigada. Falou a 

respeito do projeto que apresentou sobre a Câmara Mirim. Parabenizou o vereador 
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Elio José Melo Machado pela condução desta sessão. Parabenizou também o 

vereador Elio pela visita que fez a capital do País buscando investimentos para o 

município. Comentou a respeito de alguns valores liberados para investimento para 

a EMATER e Secretaria de Agricultura. Falou ainda sobre os relatórios da CEI. O 

Presidente cede a palavra ao vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou a 

todos os presentes. Iniciou sua fala comentando a respeito das comunidades que 

pediram ajuda e sobre a conversa com o secretario Ozeias que disse que estará 

fazendo o possível para atender a todos. Solidarizou-se com as famílias atingidas 

pelo tornado que passou no município e atingiu seis famílias. Parabenizou a 

Secretaria de Promoção Social Viviane que agiu de imediato no atendimento 

destas famílias. Parabenizou ainda o Padre Erico e a toda a população que está 

ajudando. Comentou sobre o projeto que foi apresentado nesta sessão, juntamente 

com a vereadora Arlete Latzuk Penna, que trata da taxa mínima no consumo de 

agua. Pedindo o apoio de todos os outros vereadores. Falou a respeito da 

Audiência Pública do primeiro quadrimestre de 2019. Presidente cede a palavra ao 

vereador João Alex Damião: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala 

parabenizando a Secretaria de Assistência Social Viviane Penteado Schereinner 

pela sua atuação rápida no atendimento das pessoas atingidas pelo tornado. 

Agradeceu ao Secretario Ozeias pelo atendimento ao seu pedido do cascalho e 

bueiros na Vila Pontarolo. Falou ainda sobre a indicação da legalização fundiária 

do município. Comentou sobre a indicação que isenta a cobrança de IPTU de 

portadores de doenças graves e incuráveis. O Presidente cede a palavra ao 

vereador Arival Gonçalves Ferreira: cumprimentou a todos os presentes. Iniciou a 

sua fala comentando a respeito da indicação feita pelo vereador Elio José Melo 

Machado sobre as estradas do Banco da Terra. Pediu providencias imediatas do 

executivo para uma ponte na localidade do Rio do Tigre. Falou a respeito do 

projeto apresentado pelo vereador Aguinaldo Paz de Moura, o qual trata da 

Câmara Mirim. Comentou a respeito do projeto apresentado pelos vereadores José 

Valdivino Gomes e Arlete Latzuk Penna, que trata da taxa mínima de agua. O 

vereador comentou ainda a respeito do seu relatório da CEI entregue a Secretaria 
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da Casa. O presidente pede ao Primeiro Secretario José Valdivino Gomes que 

assuma a presidência da mesa para que possa fazer uso da palavra. O Presidente 

cede a palavra ao vereador Elio José Melo Machado: Cumprimentou a todos 

iniciou sua fala parabenizando escolinha de futsal TK e o professor Antonio. 

Comentou a respeito da regularização fundiária. Fez uma prestação de contas 

sobre a sua viagem a Brasília a qual foi juntamente com o Doutor Rodrigo e o 

secretario Valdir Cordeiro, fazendo uma breve explicação a respeito. Apresentou as 

emendas e propostas levadas e recursos adquiridos nesta visita. Agradeceu o 

atendimento em Brasília e falou que deseja acompanhar estes recursos. Comentou 

que os vereadores deveriam ter mais união em busca das demandas e apoios. O 

Presidente coloca em discussão o Requerimento 010/2019. Pede a palavra o 

vereador Aguinaldo Paz de Moura: Comentou que se a lei existe esta deveria ser 

cumprida e comentou que o requerimento é justo e valido. Pedindo que outros 

casos parecidos sejam averiguados. O Presidente coloca em votação o 

Requerimento 010/2019. Aprovado por unanimidade. O Presidente coloca em 

votação o pedido de uso da palavra feito pela EMATER. Aprovado por 

unanimidade. O Presidente convida o responsável pela EMATER Frederico 

Calduro para fazer uso da palavra: cumprimenta a todos, agradece aos 

vereadores. Comenta a respeito das reuniões da EMATER. Faz a entrega 

simbólica do certificado ao produtor Celso produtor parceiro.  O Presidente declara 

aberto o Pequeno expediente. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de 

Moura: parabenizou a escola de futebol TK e em especial ao professor Antônio 

pelo campeonato que iniciou no dia 02/06. Pede a palavra o vereador José 

Valdivino Gomes: Parabenizou a EMATER pelo apoio aos agricultores e pediu 

desculpas pela sessão ter se estendido mais do que o normal. O Presidente, em 

nome da vereadora Clarice, que não pode se fazer presente, convida os membros 

da Comissão de Justiça e Redação para uma reunião na segunda-feira dia 10de 

junho as 15 horas. E convida ainda os membros da Comissão Finanças e 

Orçamentos, da qual é presidente, para uma reunião na segunda-feira dia 10 de 

junho para uma reunião. Em nome dos vereadores agradece ao Presidente da 



 

 
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 

 

Casa, Marcio Stoski, que se faz presente em um evento do Tribunal de Contas, 

pelo valor disponibilizado em nome de todos os vereadores para ajudar as vitimas 

do temporal. Parabenizou e agradeceu a EMATER. Fez o encerramento, 

agradecendo a presença de todos e deixando o convite para a próxima sessão no 

dia 10 de junho de 2019. Declarou encerrada a sessão. 
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