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Ata 012/2019 

12ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

As dezenove horas e cinco minutos do dia treze de maio de dois mil e dezenove,, 

com a presença de todos os senhores vereadores, o presidente Marcio Stoski 

declara aberta a décima segunda 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 011/2019. Posteriormente a ata é colocada em 

votação e aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente pede para que o 

Secretário proceda com a leitura do expediente da mesa: Indicações n.º 072, 073, 

074, 075, moção de pesar 07/2019 e o Projeto de emenda e Lei orgânica 

Municipal 01/2019. O Presidente deferiu e encaminhou as indicações a secretaria 

da casa para que sejam tomadas as devidas providencias. 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 Aguinaldo Paz de Moura: : 

Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala se solidarizando a Leoni 

Ribeiro pelo falecimento do seu avo, e a Loro Machado pelo falecimento de sua 

sogra. Comentou sobre uma indicação que fez com relação a informatização da 

saúde e uma aquisição de tabletes para todas as agentes de saúde pois ambos 

são de suma importância. Comentou sobre a iluminação das academias ao ar livre, 

uma já esta pronta, parabenizou a administração pela obra feita para os feirantes, e 

a todos os seus colaboradores. Comentou sobre a Emenda da Lei Orgânica 

001/2019.   O Presidente cede a palavra ao vereador José Valdivino Gomes: 

iniciou sua fala cumprimentando todos ali presentes e se solidarizando a Leoni 

Ribeiro pelo falecimento do seu avo. Iniciou sua fala comentando sobre sua 

indicação para que sejam trocadas algumas lâmpadas que estão queimadas          
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 Elio José de Melo Machado: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala 

comentando a respeito do calçamento da saída para a Lagoa que em breve deverá 

ter inicio. Parabenizou e deixou uma breve mensagem a todos pelo Dia do 

Trabalhador. O Presidente cede a palavra ao vereador JacirZierhut: 

Cumprimentou a todos e iniciou comentando a respeito a respeito do requerimento 

da iluminação publica. Parabenizou as costureiras pela luta por seus direitos. 

Parabenizou a todos pelo Dia do Trabalhador. O Presidente cede a palavra ao 

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

falando a respeito da reunião na qual os vereadores estiveram com o Servidor 

Ozeias. Parabenizou as costureiras pela sua luta, falando a respeito do projeto a 

ser votado. Comentou ainda a respeito de um futuro apoio a reestruturação da 

CORLAF. Pede parte o vereador José Valdivino Gomes: comenta que pediu uma 

reunião com as costureiras na parte da tarde. Pede parte a vereadora Clarice 

Nunes Pereira:Comenta que a reunião da parte da manhã não tinha relação com o 

projeto a ser votado. O vereador Aguinaldo pede a todos os vereadores que 

aprovem o projeto. O Presidente cedeu a palavra ao vereadorJosé Valdivino 

Gomes: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala reforçando o pedido 

que fez para que o Secretário de Esportes do Município possa comparecer a esta 

casa para esclarecimentos. Falou também a respeito da Associação das 

Costureiras, comentando que gostaria de ter esclarecido duvidas com as 

costureiras assim como foi feito com a CORLAF. Fala que não comunicou os 

vereadores a respeito da reunião por não ter obtido resposta da presidente da 

associação.O Presidente cedeu a palavra ao vereador João Alex Damião: 

Cumprimentou a todos os presentes, iniciou agradecendo ao Senhor Ozeias pela 

atitude de conversar e atender a todos os vereadores. Falou a respeito da reunião 

da Comissão da qual é presidente e deu parecer favorável a aprovação do projeto 

da Associação das Costureiras. Parabenizou pelo Dia do Trabalhador. O 

Presidente cede a palavra ao vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou 

todos os presentes e iniciou sua fala comentando a respeito da questão da água 

em algumas vilas no município, pedindo do executivo que entre em contato com a 
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SANEPAR pedindo providencias para que a empresa cumpra o contrato. Pede 

parte o vereador Marcio Stoski: Comenta a respeita da nova estagiária da 

Sanepar que passara a atender o dia todo em seu escritório. Informa a respeito de 

um projeto de sua autoria que apresentará nesta casa para a instalação de 

redutores de ar a serem instalados pela Sanepar, baixando o valor da tarifa de 

água. Pede parte o vereador Elio Machado:Aproveita o assunto para comentar 

sobre o pedido da verificação da legalidade do decreto da não cobrança do 

aumento da tarifa de água. O vereador Arival Gonçalves Ferreiracomenta ainda 

sobre o projeto da Associação das Costureiras e a legalidade da utilização do 

barracão pelas costureiras. Agradeceu a atitude do servidor Ozeias pela atitude 

que tomou a respeito do seu trabalho. Parabenizou a todos os trabalhadores pelo 

seu dia.O Presidente cedeu a palavra à vereadora Arlete Latzuk 

Penna:Cumprimentou todos os presentes e iniciouparabenizando o secretario 

Ozeias pelo grupo do Whatsapp e pela sua atitude de trabalhar por todos. Falou a 

respeito da AssociaçãodasCostureiras que nunca foi contra, o projeto deve ser 

votado na legalidade buscando melhorias para as costureiras. O Presidente coloca 

em segunda votação o Projeto de Lei 01/2019. Sendo aprovado por unanimidade. 

Conforme Regimento Interno Art. nº 101 o vereador José Valdivino pede dispensa 

da ultima votação do Projeto 01/2019. O presidente coloca em votação o pedido de 

dispensa. Aprovado por unanimidade. O Presidente declara aprovado o Projeto de 

Lei nº01/2019. O Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei nº 03/2019 do 

Executivo Municipal que dispõe da sessão de bem publico municipal, imóvel a titulo 

gratuito para a Associação de Costureiras e Artesãs de Santa Maria do Oeste e dá 

outras providencias. O presidente deixa livre a palavra. O vereador JacirZieruth 

pede a palavra: Agradece e parabeniza o prefeito.O Presidente colocaem primeira 

votação o Projeto de Lei nº 03/2019. Aprovado por unanimidade. O Presidente 

deferiu e encaminhou os demais documentos à secretaria da casa para serem 

tomadas as devidas providências. Após, declarou aberto o Pequeno Expediente. 

Pede a palavra a vereadora Clarice Nunes Pereira:Parabenizou as Costureiras a 

Miriam, se desculpou pela demora da votação. Pediu a palavra o vereador 
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Aguinaldo Paz de Moura: comentou que a luta não era apenas das costureiras, 

mas de todos. Pede a palavra o vereador Elio José Machado:comenta que nunca 

falou que algum vereador ser contra o Projeto de Lei. Falou ainda que em conjunto 

com o Vereador José Valdivino Gomes são fiscais de um projeto tem obrigação de 

correr atrás de documentação. Parabenizou as pessoas envolvidas neste projeto. 

Pede a palavra a vereadora Arlete Lactzuk:falou a respeito da capacidade das 

costureiras. Parabenizou e agradeceu o presidente Marcio pela forma que conduz 

a casa, a discussão e votação dos Projetos. Pede a palavra o vereador 

JacirZieruth: convida a todos para a oitiva da CEI que esta sendo conduzida nesta 

casa. O Presidente agradece e pede desculpas pelo atraso na votação do Projeto, 

mas era prudente esclarecer todas as situações antes. Fez o encerramento, 

agradecendo a presença de todos e deixando o convite para a próxima sessão no 

dia 06 de maio de 2019. Declarou encerrada a sessão. 
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