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Ata 023/2019 

22ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Às dezenove horas e quarenta minutos do dia vinte e seis de agosto de dois mil e 

dezenove, no Centro Cultural de Santa Maria do Oeste, com a ausência da 

Vereadora Clarice Nunes Pereira, devidamente justificada, o Presidente, Senhor 

Marcio Stoski, declara aberta a vigésima segunda sessão ordinária do ano de dois 

mil e dezenove. O Senhor Presidente informa que a ata da vigésima primeira 

sessão será lida e votada na próxima sessão e pede para que o Primeiro 

Secretário, vereador José Valdivino Gomes, proceda com a leitura do expediente 

da mesa: Indicação n.º 136/2019, Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento; Projeto de Decreto Legislativo n.º 001/2019; Moção de Aplausos 

n.º 002/2019; Ofício n.º 01/2019 do vereador Aguinaldo Paz de Moura; Projeto 

de Lei n.º 05/2019 do Executivo Municipal. O Presidente deferiu as Indicações e 

encaminhou à Secretaria da Casa para que sejam tomadas as devidas 

providências. O Senhor 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, cede a palavra ao vereador Jacir 

Zierhut: Cumprimentou todos os presentes. Parabenizou a Escola Balbina pela 

Noite do Pastel no sábado e comentou que nesse evento conversou com pais de 

alunos e professores, os quais discutiram sobre a questão do muro da Escola, que 

uma parte ela não tem, ficando uma parte aberta e as crianças trafegando em 

terrenos vizinhos, colocando em perigo essas crianças. Fez um requerimento para 

que seja feito esse muro. Também no dia quatorze esteve em uma reunião com o 

Instituto das Águas Paraná para tratar da questão de três poços artesianos no Rio 

do Tigre, Arroio Seco e Vila do Meio com valor aproximado de quinhentos mil reais, 

e que para o Instituto os poços estão concluídos, mas na verdade o do Rio do Tigre 

está insalubre, o do Arroio Seco não funciona a bomba porque não tem energia e o 

da Vila do Meio foi perfurado em lugar indevido, faltando a parte da Prefeitura para 

que a água chegue até as residências. O Presidente cede a palavra ao vereador 

Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes. Iniciou agradecendo 
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ao secretário Ozeias e sua equipe pela realização da obra na ponte no Rio do 

Veado e também na ponte do Rio do Tigre, próximo a escola, pedida há muito 

tempo e dividiu essa conquista com o ex-vereador Vanildo. Comentou sobre seu 

requerimento para o Rio do Tigre lido na sessão e agradeceu o serviço de uma 

terraplanagem para a construção de um barracão nessa comunidade. Fez um 

requerimento para construção de uma ponte no Pouso Alegre, próximo a casa da 

dona Maria Batista. Comentou sobre a Moção de Aplausos ao professor Antonio 

Gloeden e destacou a importância do seu trabalho com as crianças e os 

adolescentes desenvolvido através do esporte no nosso município. Pediu que 

ficasse registrado em ata que essa homenagem é extensiva também aos atletas. 

Parabenizou o secretário Pedro Cabrera e o vice-prefeito Luiz Lima pelo 

encaminhamento de demandas ao deputado Nishimori. Explanou sobre sua 

renúncia da liderança do governo, disse que não conseguiu desempenhar seu 

papel de líder como gostaria, mas que fez tudo o que foi possível, agradeceu a 

confiança do Prefeito Reinoldo e pediu para que fosse nomeado novo líder de 

governo. O Presidente cede a palavra ao vereador Jose Valdivino Gomes: 

Cumprimentou todos os presentes. Iniciou justificando suas indicações lidas na 

sessão. Comentou sobre os questionamentos na sessão passada sobre uma 

licitação para arbitragem no valor de quarenta e três mil reais, mas que o esporte é 

necessário. Comentou sobre as diárias do executivo, em 2017 no valor de 

cinqüenta e dois mil reais, em 2018 cinqüenta e quatro mil reais e neste ano já são 

vinte e um mil e novecentos reais. Comentou que as emendas que vêm são na 

maioria por intermédio dos vereadores e com esse valor gasto em diárias, mais de 

quatro mil reais por mês, o município deveria receber muitos recursos. Falou da 

necessidade de abrir uma Comissão de Investigação para apuração dessas diárias, 

se colocando a disposição e pedindo apoio aos demais vereadores. O Presidente 

cede a palavra ao vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos os 

presentes. Iniciou dando continuidade à fala do vereador Jose Valdivino, que foi 

comentado sim do valor da licitação para arbitragem, mas que concorda com a fala 

do vereador Aguinaldo na sessão passada, onde o setor rodoviário está deficitário 
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e precisando também de investimento. Sobre as diárias do prefeito e vice-prefeito, 

disse que encontrou irregularidades e denunciou no Tribunal de Contas, disse que 

as respostas aos pedidos de informação vêm muito vago, por isso a necessidade 

de averiguar melhor essas informações. Comentou ainda que acompanhou a 

promessa do poço artesiano no Rio do Tigre. Pede aparte o vereador Jacir e 

comenta que desde o ano 2012 a firma já está paga, faltando apenas executar o 

restante do serviço. Retomando a palavra, o vereador Arival fez um requerimento 

para que se resolva a situação das estradas dentro da cidade, para que sinalizem 

aonde possam estar passando caminhões carregados, pois eles estão passando 

pela via da escola e posto de saúde e acabam atrapalhando muito o tráfego. 

Agradeceu ao senhor Marcos, popular Santa Fé, que cedeu um pedaço do seu 

terreno para ampliação do salão da igreja do Rio do Tigre. O Presidente declara 

aberta a Ordem do Dia. Coloca em discussão o Requerimento n. 013/2019 da 

Mesa Diretora da Câmara que trata da autorização da realização das sessões fora 

do recinto da Câmara. Deixando livre a palavra nenhum vereador se manifestou. 

Então, colocou em votação o Requerimento n. 013/2019 e foi aprovado por 

unanimidade. Informou que a primeira sessão itinerante será realizada na próxima 

segunda feira, dia 02, no salão da Igreja Católica em São José. O Presidente 

colocou em discussão o pedido de Regime de Urgência ao Projeto 05/2019 do 

Executivo Municipal. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: 

justificou seu voto favorável ao regime de urgência dizendo que são dois idosos 

santamarienses necessitando de ajuda. O vereador Jacir Zierhut também se 

colocou favoravelmente, pela maneira que foram esclarecidos os fatos e pela 

causa dos idosos. O Presidente colocou em votação o pedido de Regime de 

Urgência ao Projeto 05/2019 e foi aprovado por unanimidade. Declara, então, 

aberto o Pequeno expediente. Pede a palavra o Vereador Elio José Melo 

Machado: Convoca a Comissão de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação 

para uma reunião na segunda-feira às quinze horas, para tratar do Projeto enviado 

do Executivo. Pede a palavra o vereador Jose Valdivino Gomes: Subscreveu o 

pedido do vereador Aguinaldo para nomeação do novo líder de governo. Pede a 
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palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Fez uma colocação na fala do 

vereador Jose Valdivino referente às diárias do Prefeito, que seria sensato pedir 

maiores esclarecimentos, pedindo justificativas plausíveis e resultados obtidos. 

Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou a todos. Disse 

que concorda com o vereador Jose Valdivino em montar uma Comissão de 

Investigação para apuração das diárias do Executivo, e também para estarem 

denunciando ao Ministério Público e Tribunal de Contas e também subscreveu o 

pedido para nomeação do novo líder de governo. Pede a palavra o vereador Arival 

Gonçalves Ferreira: Ressaltou sobre os pedidos de informação, sobre a facilidade 

da obtenção de justificativas, que teria que analisar se realmente havia a 

necessidade da diária, que seria importante tomar providências e também 

subscreveu o pedido para nomeação do novo líder de governo. O Presidente 

Marcio Stoski agradeceu a Comissão de Finanças e Orçamento pelo trabalho 

realizado com o julgamento das contas do Executivo referente ao exercício 2017 e 

diante do seu parecer convida a todos para a sessão de julgamento das contas, no 

dia vinte e nove, quinta feira às dezenove horas, no Centro Cultural e também 

deixou o convite para a primeira sessão itinerante em São José, dia dois de 

setembro, no salão da igreja católica. Declarou encerrada a sessão. 

 

 

Marcio Stoski        Élio José Melo Machado     Jose Valdivino Gomes                                                                                    

Presidente                             Vice Presidente                             Primeiro Secretário 

 

 

 

Aguinaldo Paz de Moura           Arival Gonçalves Ferreira          Arlete Latzuk Penna     

Segundo Secretário                           Vereador                                    Vereadora 
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Clarice Nunes Pereira       Jacir Zierhut                 João Alex Damião                                                     

Vereadora                                      Vereador                                        Vereador 

 


