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Ata 015/2019 

15ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Às dezenove horas do dia dez de junho de dois mil e dezenove, com a presença de 

todos os Senhores Vereadores, o Presidente, Senhor Marcio Stoski, declara aberta 

a décima quinta 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 

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

realize a leitura da ata n.º 014/2019. 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 093, 094, 

095, 096 e 097/2019 e Convite. O Presidente deferiu as Indicações e encaminhou 

à Secretaria da Casa para que sejam tomadas as devidas providências. O 

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. Comentou a respeito da Licitação sobre o 

calçamento da Saída da Lagoa, mas que deu Deserta, sem nenhuma empresa 

participante; na quinta feira esteve em uma reunião no Sindicato com as lideranças 

dos assentamentos tratando de providências quanto à situação das estradas e o 

transporte de leite, que será nomeada uma comissão para acompanhamento; na 

sexta feira esteve acompanhando reparos feitos na Balsa; parabenizou os 

professores e funcionários da Escola Balbina pela realização da festa. O 

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

todos. Iniciou, comentando também sobre a Licitação Deserta e que quanto à 

comissão, esta fará o levantamento das estradas, mas que não há tempo a perder 

e deve-se resolver os problemas. Sobre o pedido do bueiro em frente ao Ginásio 

de Esportes, comentou que a entrada está horrível e que os visitantes, inclusive de 

outros municípios, que vêm assistir aos jogos não encontram lugar para estacionar, 

que é uma medida urgente. Fez um pedido para que seja solucionado o problema 

do bueiro próximo ao Colégio do Rio do Tigre. Também comentou sobre o projeto 
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de sua autoria sobre a implantação da Câmara Mirim que será implantado nos 

colégios estaduais de Santa Maria do Oeste, com o objetivo de despertar o espírito 

de cidadania nos alunos. Deixou um pedido para disponibilizar mais uma 

funcionária para o colégio do Estrela do Oeste. O Presidente cede a palavra ao 

vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou a todos os presentes. Comentou 

sobre a reunião com os assentamentos, de onde saiu uma proposta de comissão, e 

sobre a coleta do leite, pois a preocupação é a situação das estradas para a coleta. 

Comentou que o Executivo não demonstra interesse em atender as Indicações do 

Legislativo, mas que são cobrados pela população. Comentou sobre os ofícios que 

foram enviados à agência Bradesco e que não foram respondidos; e também sobre 

um ofício enviado ao Secretário Jorlei para que viesse prestar esclarecimentos 

sobre a quadra poliesportiva. O Vereador Aguinaldo pediu aparte e solicitou 

também um horário para o time feminino e para os alunos do professor Antonio. O 

Presidente cede a palavra à Vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos 

os presentes. Justificou seus requerimentos, onde já havia solicitado que fossem 

arrumadas as estradas dos Assentamentos, da Lagoa, do Rio das Antas, de uma 

ponte no Estrela do Oeste e do Santo Antonio, e também de uma ponte no Ouro 

Verde. Agradeceu pelo atendimento à comunidade do Pouso Alegre. Esclareceu 

sobre a questão de falta de funcionários da limpeza na escola Estrela do Oeste e 

ressaltou o pedido de estradas na comunidade do Rio Liso. O Vereador Jacir pede 

aparte e comenta sobre o requerimento 084/2019, para cascalhar as estradas da 

Aserb. A Vereadora também reforça o pedido. Também comenta sobre um pedido 

para as ruas do Jardim Tropical. O Presidente Marcio Stoski faz uso da palavra: 

Cumprimentou todos os presentes. Iniciou justificando sua ausência na sessão 

anterior, onde esteve em Curitiba num evento do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná, onde aproveitou e verificou como o município poderá ter acesso a recursos 

provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional e que já passou ao 

Prefeito Municipal para que tome as devidas providências e apresente suas 

demandas junto a esse Ministério. Comentou que esteve na reunião de quinta-feira 

no Sindicato Rural junto com os moradores do Assentamento Araguaí que 
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cobraram providências junto as estradas daquela localidade, e que foi decidido a 

constituição de uma comissão com Vereadores, Moradores e Executivo para 

auxiliar nessa situação.  Informou que na sexta- feira esteve em reunião na cidade 

de Pitanga com autoridades regionais, recepcionando o Governador Ratinho 

Junior, onde apresentaram algumas demandas para o nosso município. O Senhor 

Presidente declara aberta a Ordem do Dia: Coloca em discussão o Projeto de Lei 

n.º 001/2019 do Legislativo Municipal, onde acrescenta o artigo 109-A na Lei 

Orgânica Municipal. Deixando livre a palavra; ninguém se manifestou. De acordo 

com o artigo 83 do Regimento Interno, coloca em segunda e última votação o 

Projeto de Lei n.º 001/2019 e é aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o 

Projeto de Lei n.º 002/2019, onde implanta a Câmara Mirim no município de Santa 

Maria do Oeste. Deixando livre a palavra o Vereador Aguinaldo Paz de Moura 

comenta sobre suas visitas aos colégios, a explanação do projeto ao Corpo 

Docente onde a proposta foi muito bem acatada e aceita e que estão com todo 

empenho de desenvolver esse projeto em seus colégios e recebendo todo apoio. O 

Vereador Elio Jose Melo Machado parabeniza o Vereador Aguinaldo pela 

proposição do projeto e manifesta seu apoio. O Vereador Jacir Zierhut também 

parabeniza o Vereador Aguinaldo pela iniciativa e manifesta seu apoio. A 

Vereadora Clarice Nunes Pereira também parabeniza o Vereador Aguinaldo pelo 

lindo projeto e manifesta-se favorável. O Senhor Presidente coloca em primeira 

votação o Projeto de Lei n.º 002/2019 e é aprovado por unanimidade.  O 

Presidente pede para que o Primeiro Secretário leia o rito de processo de 

recebimento de denúncia na Câmara Municipal.  Após, o Presidente declara aberto 

o Pequeno expediente. Pede a palavra o vereador Elio José Melo Machado: 

Falou que a preocupação de todos os Vereadores é a situação das estradas, onde 

repassou algumas demandas recebidas em Brasília, e que é necessário achar uma 

solução para atender a população. Pede a palavra a Vereadora Clarice Nunes 

Pereira: Agradeceu a presença de todos. Agradeceu ao Vereador Elio pelo 

protocolo dos seus pedidos em Brasília. Justificou sua ausência na sessão anterior. 

Parabenizou novamente o Vereador Aguinaldo pelo projeto e agradeceu os alunos 
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de São José pela presença. Pede a palavra o Vereador Aguinaldo Paz de Moura: 

Agradeceu aos Vereadores pelo apoio ao projeto de sua autoria. Comentou sobre a 

situação das estradas e sobre a necessidade de incentivo, com implantação de 

programas na produção de hortaliças, peixes, leite e tomate, para os pequenos 

produtores rurais. O Senhor Presidente fez o encerramento, convocando os 

Senhores Vereadores para a Sessão Extraordinária dia 14 de junho de 2019 às 10 

horas da manhã e convidando para a próxima sessão ordinária no dia 17 de junho 

de 2019. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. 
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