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Ata 013/2019 

13ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Às dezenove horas do dia vinte de maio de dois mil e dezenove, com 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 012/2019. 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 076, 077, 078, 079, 080/2019, 

requerimento 010/2019, edital 07/2019, moção de pesar 08/2019, requerimento 

EMATER, ofício APAE e convite. O Presidente deferiu e encaminhou às 

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 Jacir 

Zieruth: Cumprimentou a todos, agradeceu ao executivo pelo cascalhamento da 

Rua da APAE e também da Vila Podolan, agradeceu ainda aos professores e 

funcionários da APAE pelo ofício de agradecimento. Comentou a respeito do 

protocolo do relatório da CEI. Presidente cede a palavra ao vereador Aguinaldo 

Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala justificando as 

indicações lidas nesta noite. Agradeceu ao secretario Ozeias pelos atendimentos. 

Fez um breve comentário a respeito de postagens na rede social Facebook. 

Elogiou a vereadora Arlete pela defesa feita a todos os vereadores. O Presidente 

cede a palavra ao vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou a todos os 

presentes. Iniciou sua fala reforçando o sua indicação a respeito da recepcionista 

da clinica da mulher. Comentou ainda sobre a indicação das estradas do Banco da 

Terra. Ainda reforçou a indicação feita para as estradas do Estrela do Oeste. 

Comentou a respeito da ponte do Ouro Verde que precisa ser resolvido.Deixou o 

seu repudio a postagem da rede social. O Presidente cedeu a palavra ao vereador 
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Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou a todos. Iniciou comentando a respeito 

da situação das estradas do Banco da Terra. Falou a respeito da pagina da rede 

social Facebook. Falou a respeito da indicação feita sobre a ponte na localidade de 

Pouso Alegre. Pede parte o vereador Aguinaldo Paz de Moura: comenta sobre 

como os vereadores devem trabalhar juntos em prol da população. O vereador 

Arival Gonçalves Ferreira continua sua cobrança para que o executivo de atenção 

aos requerimentos e indicações. Falou ainda a respeito das emendas impositivas 

que todos os vereadores buscaram e trouxeram para o município. Presidente 

cedeu a palavra à vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os 

presentes e iniciou sua fala comentando sobre sua conversa com o Secretario de 

Obras a respeito das estradas do Assentamento e da ponte do Ouro Verde. Falou a 

respeito da sua indicação para troca das lâmpadas queimadas na comunidade de 

São José. A vereadora ainda comentou sobre a postagem da pagina da rede 

social. O presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Emenda da Lei Orgânica 

001/2019 de autoria do vereador MARCIO STOSKIsubscrita pelos vereadores 

AGUINALDO PAZ DE MOURA e CLARICE NUNES PEREIRA que acrescenta o 

ARTIGO 109A na Lei Orgânica Municipal de Santa Maria do Oeste para tornar 

obrigatória a Execução de Programação Orçamentaria Especifica. O Presidente 

agradece aos vereadores AGUINALDO PAZ DE MOURA e CLARICE NUNES 

PEREIRA pela subscrição do projeto. Ainda completa comentando a respeito deste 

Projeto. O Presidente deixa livre a Palavra. Pede a palavra Arival Gonçalves 

Ferreira: Parabeniza comenta e deixa seu apoio ao Projeto de Emeda de Lei 

01/2019.Pede a palavra a vereadora Clarice Nunes Pereira: Cumprimenta a todos 

agradece ao presidente pelo convite para subscrever o Projeto de Emenda de Lei. 

Comentou ainda a respeito das postagens feitas por alguém que não se identificou. 

Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz De Moura: Parabenizou e agradeceu ao 

Presidente pelo projeto de Emenda de Lei. Confirmando o seu voto. O presidente 

coloca em votação o Projeto a Lei Emenda Orgânica 001/2019 que acrescenta o 

ARTIGO 109A na Lei Orgânica Municipal de Santa Maria do Oeste para tornar 

obrigatória a Execução de Programação Orçamentaria Especifica. Aprovado por 
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unanimidade. O Presidente declara aberto o Pequeno expediente. Pede a palavra 

o vereador Aguinaldo Paz de Moura:comentou a respeito da obrigatoriedade da 

execução das Emendas Impositivas. Parabenizou a todos os Técnicos em 

Enfermagem pelo seu dia. Pede a palavra o vereador Arival Gonçalves Ferreira: 

Pede a compreensão do Prefeito para que venha a sancionar esta Lei. Pede a 

palavra o vereador Elio José Melo Machado:Cumprimentou todos ali presentes e 

iniciou sua fala comentando a respeito da postagem na rede social.Pede a palavra 

a vereadora Arlete Latzuk Pena: Agradece ao vereador Aguinaldo Pelos parabéns 

e parabeniza todos os Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do município. O 

Presidente comenta a respeito da postagem na rede social Facebook. Fez o 

encerramento, agradecendo a presença de todos e deixando o convite para a 

próxima sessão no dia 27 de maio de 2019. Declarou encerrada a sessão. 
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