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Ata 007/2019 

7ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e 

vinte e seis minutos, com a presença de todos os senhores Vereadores, o 

Presidente, senhor Marcio Stoski, declara aberta a sétima sessão ordinária do ano 

de dois mil e dezenove. O Senhor Presidente pede para que o Primeiro Secretário 

proceda com a leitura do expediente da mesa: Indicações n.ºs 054, 055, 056 e 

057/2019, Moções de Aplausos n.ºs 002, 003 e 004/2019, Projeto de Lei n.º 

01/2019 do Executivo Municipal. 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 Elio Jose Melo Machado: Cumprimentou todos os 

presentes. O vereador falou a respeito do B.O. sobre o vice-prefeito, falou a 

respeito de peculato e dolo. Salientou que não é contra a investigação do ato. 

Encerrou desejando uma boa noite a todos. O presidente cede a palavra ao 

vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes e iniciou 

sua fala deixando seus sentimentos às famílias Zierhut e Martins pelo falecimento 

do Douglas e também seus sentimentos às famílias Soliarki e Oleninski. Deixou 

ainda seus sentimentos a família Conrado em especial ao “Jacó” Conrado pelo 

falecimento de sua mãe. Comentou a respeito da viagem à Brasília onde participou 

juntamente com o vereador Marcio Stoski do décimo encontro nacional de 

vereadores. Falou ainda que está buscando junto com a FUNASA programas de 

saneamento.  Falou a respeito do encontro com a deputada Gleisi Hoffmann, com o 

deputado Rubens Bueno e outros deputados.  O vereador comentou a respeito das 

emendas com indicação impositiva conquistadas durante a visita à Brasília. Falou a 

respeito da denúncia lida durante sessão. O presidente cede a palavra ao vereador 

José Valdivino Gomes: Cumprimentou a todos os presentes. Reforçou a 

indicação que fez a respeito das bocas de lobo. Falou também a respeito da visita 

feita em conjunto com os vereadores Arlete Latzuk e Arival Gonçalves Ferreira à 

secretaria de saúde e a conversa que tiveram com a secretária Soldete Valério 
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pedindo que o executivo dê mais atenção para a saúde do município. Comentou 

ainda a respeito da visita que fizeram à comunidade do Rio Liso reforçando a 

cobrança já feita de uma ponte na localidade, pedindo ao executivo para que esta 

situação seja resolvida. O vereador ainda falou sobre a denúncia entregue nesta 

Casa de Leis ressaltando a votação do repasse de quatro por cento para a 

agricultura no ano de dois mil e dezessete. Solicitou pronunciamento do jurídico da 

casa, se perante a denúncia os vereadores, eles agiram de forma correta. O 

presidente coloca em apreciação plenária a solicitação do vereador, sendo 

aprovado por unanimidade. O presidente cede, então, a palavra ao advogado da 

casa Doutor Rodrigo Cordeiro Teixeira: Cumprimentou a todos os presentes. 

Falou sobre a função principal do vereador que é a fiscalização e proteção do 

dinheiro público. Esclarecendo que quando a casa recebe uma denúncia, a mesma 

deve ser investigada. Explanou sobre Peculato e Dolo. O presidente cedeu à 

palavra ao vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos os presentes 

deixou os sentimentos às famílias Zierhut, Martins e Soliarski. Comentou a respeito 

da situação da saúde no município, a falta de médicos, a visita feita ao posto de 

saúde do Rio do Tigre e a camionete pertencente a esta localidade que se encontra 

estragada. Comentou a respeito da função do vereador.  Fala também da lei 517 

artigo 39 e da lei 389 (Lei Porteira Adentro) criadas nesta casa. Cita ainda a 

denúncia recebida a respeito do caminhão da prefeitura utilizado pelo vice-prefeito. 

Encerra sua fala convidando a todos para a próxima segunda feira. O presidente 

cede a palavra à vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou e agradeceu a 

presença de todos e iniciou sua fala comentando a respeito das suas indicações. 

Falou a respeito da visita feita à comunidade do Rio Liso em conjunto com os 

vereadores José Valdivino Gomes e João Alex Damião. Falou a respeito da saúde 

municipal, agradeceu aos moradores da região do Rio do Tigre e falou das 

condições do posto de saúde dessa localidade. A vereadora pediu solução para a 

falta de médicos no município e a camionete que atende o Rio do Tigre. Falou 

sobre o apoio a agricultura e a secretaria de agricultura, se colocando a disposição 

para ajudar os agricultores no que for preciso. O presidente convida o vereador Elio 
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Jose Melo Machado para assumir a presidência enquanto faz uso da palavra. O 

vereador Marcio Stoski cumprimentou a todos. Iniciou sua fala comentando a 

respeito do décimo encontro nacional de vereadores, quando aproveitaram para 

visitar deputados trazendo emendas para o próximo exercício fiscal. Agradeceu a 

todos os deputados pela recepção. O vereador cobrou o executivo a respeito das 

obras da Rua Agenor de Oliveira a qual esta sendo pavimentada para que seja 

visto o prazo de conclusão. Expressou suas condolências ao Jacó Conrado pelo 

falecimento da sua mãe, bem como ao vereador Jacir e família pelo falecimento do 

sobrinho Douglas e à família Soliarski. O vereador Marcio Stoski reassume a 

presidência da mesa diretora.  Encerra o Grande Expediente. O presidente coloca 

em discussão o regime de urgência ao requerimento 008/2019 de autoria do 

vereador Elio José Melo Machado. O Presidente cede a palavra ao vereador Elio 

José Melo Machado: o vereador fala a respeito do pedido feito para que o vice-

prefeito Luiz Lima use o microfone da casa para dar explicações pedindo que os 

vereadores votem favoráveis.  O presidente coloca em votação o pedido de 

urgência do requerimento nº 08/2019, sendo aprovado por unanimidade.  O 

presidente coloca em discussão o requerimento nº 08/2019. Ninguém tendo se 

manifestado o presidente coloca em votação o requerimento nº 08/2019 de autoria 

do vereador Elio José de Melo Machado e é aprovado por unanimidade. O 

presidente, então, solicitou ao vice-prefeito Luiz Antonio de Lima a fazer uso da 

palavra: Cumprimentou e agradeceu a todos. Falou a respeito dos comentários nas 

redes sociais e a respeito da denúncia que diz respeito ao caminhão pertencente à 

prefeitura e do qual fez uso.  Comentou que prestou socorro a um caminhão que 

estava estragado. Deixou a critério de cada vereador para que faça o que é certo. 

Falou que se faça a investigação e que se puna o culpado se tiver prejuízo ou dano 

para o município. Falou que assumiu a responsabilidade do socorro que fez ao 

agricultor. O vice-prefeito falou ainda sobre as dificuldades do município. Pediu 

desculpas pela infração que cometeu. Agradeceu a todos. O presidente coloca em 

discussão a admissibilidade do requerimento da dona Odila de Oliveira. O 

presidente deixa livre a palavra. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de 



 

 
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 

 

Moura: Afirmou ser favorável a abertura da comissão de investigação. Pede a 

palavra o vereador Elio José de Melo Machado: Afirmou ser favorável a 

investigação dos fatos. Pede a palavra o vereador Jacir Zieruth: Falou sobre a 

investigação, a qual deve ser realizada. Pede a palavra o vereador Arival 

Gonçalves Ferreira: Deixa a pergunta aos vereadores se ao verificar a denúncia, 

agiram de forma certa ou errada. O presidente coloca em votação a admissibilidade 

do requerimento da Senhora de Oliveira e foi aprovado por unanimidade. Aprovada 

a admissibilidade do requerimento o presidente pede a secretaria da casa que 

proceda para a realização do sorteio dos três vereadores que irão compor a 

comissão de investigação. A sessão é suspensa até que o sorteio seja realizado. 

Os vereadores se encaminham até a secretaria da casa para que seja realizado o 

sorteio com a presença de todos os nove vereadores. O sorteio é realizado com os 

oito nomes de vereadores disponíveis para fazerem parte da comissão. Foram 

sorteados e farão parte da comissão vereadores Jacir Zieruth, Arival Gonçalves 

Ferreira, e Aguinaldo Paz de Moura. Ficou decidido entre os três que o presidente 

da comissão será o vereador Jacir Zieruth, relator o vereador Aguinaldo Paz de 

Moura e membro o vereador Arival Gonçalves Ferreira. Sendo assim o presidente 

declara instaurada a comissão de investigação sobre o requerimento da Senhora 

Odila de Oliveira. O presidente defere e encaminha os documentos à secretaria da 

casa para serem tomadas as devidas providências. Após, declarou aberto o 

Pequeno Expediente. O presidente deixa livre a palavra. Pede a palavra o 

vereador Jacir Zieruth: Em nome das famílias Zieruth, Arias e Martins agradece a 

todos o apoio recebido pelo falecimento do sobrinho Douglas Zieruth. Pede a 

palavra a vereadora Clarice Nunes Pereira: Cumprimenta a todos e convida os 

integrantes da comissão de justiça e redação da casa para, na segunda feira dia 15 

de abril as 15:30, uma reunião nas Câmara Municipal. Pede a palavra o vereador 

Aguinaldo Paz de Moura: A pedido do Senhor Eduardo Rodrigues pede ao 

Secretário Ozeias para cascalhar a estrada do Reservado II. Informou a respeito da 

instauração da comissão de investigação, que em breve se dará o inicio das 

investigações, de maneira justa e com clareza. Pede a palavra o vereador Arival 
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Gonçalves Ferreira: Faz um pedido para o prefeito ceder a camionete do 

executivo para que atenda a região do Rio do Tigre. Pede a palavra o vereador 

Elio José Melo Machado: Deixa suas condolências as famílias Minhuk Conrado, 

Soliarski, Zieruth e Arias. Não tendo mais ninguém para fazer uso da palavra o 

presidente convida todos para a audiência a respeito da reforma da previdência, 

convida ainda para a Via Sacra Iluminada no dia doze de Abril as 18:30. Convidou 

a todos para a próxima sessão no dia 15 de abril de 2019. Declarou encerrada a 

sessão. 
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