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Ata 026/2019 

25ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Com a presença de todos os senhores vereadores, às dezenove horas do dia 09 

(nove) de setembro (09) de 2019 (dois mil e dezenove), no Centro Cultural de 

Santa Maria do Oeste, o Presidente, senhor Marcio Stoski, declarou aberta a 

vigésima quinta sessão ordinária e convida a todos para rezar a oração de costume 

da casa. O Presidente pede para que o Primeiro Secretário, vereador José 

Valdivino Gomes, realize a leitura da ata n.º 025/2019. Posteriormente a ata é 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. Após, ele pede para que o 

Primeiro Secretário proceda com a leitura do expediente da mesa: Indicações n.ºs 

140, 141, 142, 143, 144 e 145/2019, Ofício n.º 010/2019 do Executivo Municipal 

referente ao Pregão Presencial n.º 027 e 028/2019, Projeto de Lei n.º 06/2019 e 

Projeto de Lei n.º 07/2019 do Executivo Municipal. O Senhor Presidente defere 

as Indicações e encaminha à Secretaria da Casa para que sejam tomadas as 

devidas providências. Após, declara aberto o Grande Expediente, onde os 

senhores vereadores poderão fazer uso da palavra conforme o Regimento Interno. 

Conforme definido por sorteio, pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: 

Cumprimentou todos os presentes. Comentou sobre o seu requerimento lido e 

disse que o Executivo deve olhar as ruas da cidade, pois muitas delas estão 

ficando sem acesso e agradeceu pelo atendimento à indicação n.º 08/2018 de sua 

autoria. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos 

os presentes. Iniciou fazendo uma cobrança para que sejam tomadas providências 

quanto ao término do asfalto da Rua Agenor de Oliveira. Comentou sobre a sua 

indicação lida e pediu patrolamento na estrada que dá acesso a propriedade do 

senhor Joel, no Banco da Terra. Informou que esteve em visita com o pessoal da 

Sanepar na Vila Kordiak e no Reservado, verificando os locais aonde a água não 

chegou até as residências e na ocasião, a Sanepar se comprometeu a realizar tais 

serviços nessas localidades e também no Reservado II. Pede a palavra o vereador 

Jose Valdivino Gomes: cumprimentou todos os presentes. Iniciou comentando 
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sobre o seu requerimento lido. Comentou também sobre três aluguéis que estão 

sendo pagos pelo Executivo: um barracão que atualmente está desocupado, na 

Rua Celso Ferreira Jorge, no valor de um mil e oitocentos e cinquenta e quatro 

reais, uma casa, onde funciona o CAPS, no valor de dois mil e trezentos reais e o 

aluguel do antigo hospital, onde funcionam duas salas, de Raio X e de Fisioterapia, 

no valor de cinco mil e quatrocentos reais. Disse que são valores altos e 

desnecessários, e considerando que o prédio da Assistência Social está fechado. 

Comentou que o município está trabalhando com o orçamento extrapolado e da 

falta de gestão. Pede a palavra o vereador Arival Gonçalves Ferreira: 

Cumprimentou todos os presentes. Iniciou comentando que os requerimentos dos 

vereadores não são atendidos e sobre os orçamentos extrapolados. Justificou sua 

ausência na sessão anterior e parabenizou o presidente pela sessão itinerante. O 

Presidente informa que não há matéria para a Ordem do Dia.  Declara, então, 

aberto o Pequeno expediente. O vereador Aguinaldo comentou que a questão da 

água teve o apoio do deputado Artagão Junior e que após o projeto da água a 

Sanepar estará desenvolvendo um projeto de saneamento. Sobre o pagamento 

dos aluguéis, disse que são valores exagerados e que devem tomar conhecimento 

sobre o aluguel do barracão desocupado. O vereador Alex disse que concorda em 

tomar conhecimento sobre o aluguel do barracão e convoca a Comissão de Obras 

e Serviços Públicos para uma reunião na segunda-feira. A vereadora Clarice 

agradeceu a disponibilidade do funcionário Mario e convocou a Comissão de 

Justiça e Redação para uma reunião na segunda-feira. O vereador Elio 

parabenizou a Sanepar e o Executivo pelas obras realizadas e convocou a 

Comissão de Finanças e orçamento para uma reunião na segunda-feira. O 

vereador Arival também comentou sobre os aluguéis, que devem ser investigados, 

e sobre os pagamentos da Sanepar. A vereadora Arlete disse que concorda em 

transferir o poço artesiano para a comunidade de Estrela do Oeste e disse ser 

favorável à verificação dos aluguéis. O vereador Jacir também se colocou a 

disposição para esclarecimento dos aluguéis. Comentou sobre a cascalheira aberta 

na localidade da Lagoa/ Barreiro e pediu para que o Executivo terminasse o 
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serviço. O Presidente fez o encerramento convidando a todos para a próxima 

sessão no dia 16/09/2019. Declarou encerrada. 
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