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Ata 008/2019 

8ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

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

e três minutos, com a presença de todos os senhores vereadores, o Presidente, 

senhor Marcio Stoski, declara aberta a oitava 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 006/2019. O presidente pede que o 

primeiro secretário realize a leitura do expediente da mesa: Indicação nº 058/2019; 

ofício nº 014/2019 da Procuradoria Jurídica do Município; Projeto de Lei nº 

03/2019. Posteriormente a ata é colocada em votação e aprovada por 

unanimidade. O Senhor Presidente pede para que o Primeiro Secretário, vereador 

José Valdivino Gomes, realize a leitura da ata 007/2019. Posteriormente a ata é 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. O presidente coloca em 

apreciação plenária o convite ao Senhor Frederico Calduro, responsável pela 

EMATER do Município, para que faça uso da palavra. Sendo aprovado por 

unanimidade. O presidente convida o Senhor Frederico para fazer uso da palavra. 

Cumprimenta a todos e agradece. Enquanto representante do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Rural Sustentável de Santa Maria do Oeste convida os 

vereadores para estreitar laços entre Câmara e Conselho. Colocou-se a disposição 

para contribuir da melhor maneira possível. 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 Élio José Melo Machado: Cumprimentou todos os 

presentes e iniciou sua fala comentando a respeito os questionamentos ao 

executivo com relação ao quinquênio dos servidores públicos, conforme plano de 

carreira 266/2013. Falou também a respeito da importância da Associação das 

Costureiras e Artesãs de Santa Maria do Oeste. Se colocando a disposição para 

ajudar no que for necessário. O Presidente cede a palavra ao vereador Aguinaldo 

Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala 
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cumprimentando os vereadores Arival Gonçalves Ferreira e Elio José Melo 

Machado, pela passagem dos seus aniversários. Comentou a respeito da audiência 

da semana passada e agradeceu aos deputados Enio Verri e professor Lemos que 

se fizeram presente. Parabenizou a comunidade santameriense que vem 

participando das audiências que estão acontecendo neste ano. Divulgou uma 

emenda do deputado federal Enio Verri que deverá vir para o município de Santa 

Maria do Oeste. Falou ainda sobre emenda do deputado federal Aliel Machado que 

deverá chegar até a metade do ano. Agradeceu a presença, parabenizou e falou a 

respeito do projeto da Associação de Costureiras de Santa Maria do Oeste. O 

vereador ainda comentou a sobre o projeto recebido pela casa em regime de 

urgente. Pedindo ao Presidente para que se desse um intervalo durante a sessão 

para discussão do projeto pelas comissões, para que se pudesse votar nesta 

sessão ainda o projeto. O vereador deseja uma Feliz e abençoada Páscoa.  O 

presidente cede a palavra ao vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou 

todos os presentes e iniciou sua fala comentando a referente à sua indicação 

pedindo que a mesma seja enviada também ao Conselho Tutelar. Falou ainda a 

respeito da valorização da agricultura familiar, pedindo que o prefeito contrate um 

secretario de agricultura para o município. O vereador falou ainda a respeito das 

respostas dos pedidos de informação que chegaram, informando que irá ler os 

mesmos na próxima sessão para o conhecimento da população. Comentou a 

respeito do projeto nº 03, concessão do prédio e do caminhão para a Associação. 

Falou que vota favorável a este projeto analisando o estatuto da Associação. O 

presidente cede a palavra ao vereador João Alex Damião: Cumprimentou todos 

os presentes e iniciou falando a respeito da ponte do Senhor Darci, sobre a qual já 

foi feita a indicação. Falou ainda a respeito do requerimento feito ano passado, de 

um estacionamento na transversal em frente ao Colégio José de Anchieta O 

vereador comentou sobre a Associação, falando que é favorável ao caminhão e ao 

barracão. Após, o presidente cedeu à palavra ao vereador Arival Gonçalves 

Ferreira: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala comentando que 

após uma conversa com o prefeito, o executivo respondeu que solucionou o 
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problema da Secretaria de Esportes contratando um Secretario. Deixou uma 

cobrança ao executivo para que solucione também o problema da Secretaria de 

Assistência Social que se encontra fechada. O vereador falou ainda a respeito da 

saúde do município de Santa Maria do Oeste, cobrando o executivo para que tome 

providências a respeito da camionete do Rio do Tigre, a vereadora Arlete Latzuk 

Penna pede parte: comunica que recebeu mensagem avisando que a camionete 

chegou neste dia. O vereador fala sobre a lei nº 389 sobre a qual vem brigando e 

que hoje esta em funcionamento. Comentou ainda sobre a lei nº 385 que permite 

que se façam represas aos produtores e a prioridade da manutenção das estradas. 

Falou também a respeito do apoio que dá para a Associação das Costureiras, 

dizendo que vota favorável ao projeto. Parabeniza ainda o vereador Elio José de 

Melo Machado pelo seu aniversário. Presidente cedeu a palavra à vereadora 

Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou e agradeceu a presença de todos iniciou 

falando a respeito das sessões itinerantes, projeto do ex-vereador “Nego Gordo”. 

Comentou também a respeito do projeto da Associação das Costureiras e Artesãs 

de Santa Maria do Oeste, dizendo que apoia o projeto e é favorável, mas deve ter 

seu tramite normal. A vereadora falou a respeito da falta de emprego no município 

das empresas que estão fechando ou saindo de Santa Maria do Oeste. Falou ainda 

sobre o Quinquênio que será pago e o adicional de férias. O Presidente colocou em 

discussão o oficio nº 014/2019 da procuradoria jurídica do município referente ao 

adiantamento do prazo para resposta dos pedidos de informação nº 02, 03, 

04/2019. O Presidente colocou em única votação o oficio nº 014/2019, sendo 

aprovado por unanimidade. O Presidente declarou aberto o Pequeno Expediente. 

Pede a palavra o vereador Jacir Zieruth: cumprimenta a todos e deixa seu apoio 

as costureiras e ao sindicato.  Parabeniza os vereadores Elio José de Melo 

Machado e Arival Gonçalves Ferreira. Pede a palavra o vereador João Alex 

Damião: Parabeniza os vereadores Arival Gonçalves Ferreira e Elio José de Melo 

Machado. Deseja a todos uma Feliz e Abençoada Páscoa. Pede a palavra o 

vereador Elio José Melo Machado: convida os membros da comissão de 

Finanças e Orçamento para na segunda feira dia 22 de abril as 15:00 estarem 
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presentes nesta casa para a discussão de projeto. Parabenizou o vereador Arival 

pela passagem do seu aniversario. Elogiou a iniciativa da Emater. Desejou uma 

Feliz e Santa Pascoa a todos. Pede a palavra a vereadora Clarice Nunes Pereira: 

Cumprimentou a todos. Elogiou explanação do Frederico. Falou que lutou para que 

a questão das costureiras fosse resolvida nesta data. Desejou uma Feliz Pascoa a 

todos. Como presidente da Comissão de Justiça e Redação convidou a todos para 

se reunir na segunda feira, dia 22 de abril, as 15:00 para discutir o projeto. Desejou 

uma Feliz Pascoa a todos. Parabenizou os vereadores Arival e Elio. Pede a palavra 

o vereador Aguinaldo Paz de Moura: cumprimentou o vereador Arival pelo e 

agradeceu o prefeito pela reintegração do Secretario de Esportes, cobrou também 

o prefeito para a reintegração do coveiro municipal, cuidador do cemitério 

municipal. Pede a palavra à vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou os 

vereadores Elio e Arival pela passagem do seu aniversário. Deixou um abraço e 

agradeceu o ex-vereador Vanildo Carlos Krensiglova que acompanha as sessões 

pelas redes sociais. Agradeceu o Presidente por retirar o projeto do regime de 

urgência. Pede a palavra o vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou o 

vereador Aguinaldo e reforçou a sua indicação. Parabenizou os vereadores Arival e 

Elio pelos seus aniversários. Desejou uma boa Semana Santa e uma Feliz Pascoa 

a todos. O presidente parabenizou os vereadores Arival Gonçalves Ferreira e Elio 

José Machado pelos aniversários. Agradeceu a presença de todos. O Presidente 

fez o encerramento, deixando o convite para a 8ª sessão do dia 22 de abril de 

2019. 

 

 

Marcio Stoski                 Élio José Melo Machado                    Clarice Nunes Pereira                                                                

Presidente                             Vice Presidente                             Primeira Secretária 
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