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Ata 027/2019 

26ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Com a presença de todos os senhores vereadores, às dezenove horas do dia 16 

(dezesseis) 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 sexta 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 026/2019. 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 

146, 147, 148, 149 e 150/2019 e Moção de Repúdio n.º 01/2019. 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 Elio José Melo 

Machado: Cumprimentou todos os presentes, comentou sobre o asfalto de São 

Manoel e leu um parecer técnico da Engenharia Civil do Município e diz não ter 

nada contra a construção desse asfalto. Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: 

Cumprimentou todos os presentes. Iniciou agradecendo pelo atendimento do 

requerimento de sua autoria. Comentou sobre a privatização do Correios, 

lamentando o assunto, e sobre a Moção de Repúdio lida. Comentou também que 

esteve na Assembleia encaminhando requerimentos. Sobre o asfalto de São 

Manoel, manifestou seu apoio para o que for preciso para que o asfalto se realize. 

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

presentes. Iniciou comentando que esteve no colégio Anchieta debatendo com 

alunos e professores sobre Políticas Públicas e sobre a Câmara Mirim. Comentou 

também que esteve na Assembleia e na Casa Civil em busca de melhorias para o 

Município. Pediu para que as comunidades mantenham suas associações em dia 

para que possam receber as demandas. Informou que estiveram averiguando o 
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suposto pagamento de aluguel do barracão das costureiras e que não encontraram 

irregularidades. Justificou sua indicação lida. Comentou sobre o asfalto de São 

Manoel, que os fatos já estão sendo esclarecidos e manifestou seu apoio. Pede a 

palavra o vereador Jose Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes. 

Iniciou comentando que esteve com o secretário Jorlei, o qual esclareceu sobre 

assuntos da sua secretaria. Comentou sobre a sua indicação lida. Comentou 

também sobre boatos que os vereadores estariam fazendo uma denúncia, 

atrapalhando os serviços do asfalto de São Manoel, mas que isso seria uma 

inverdade e que estaria cobrando providências contra a pessoa e quanto a 

divulgação desses comentários. Pede a palavra a vereadora Arlete Latzuk Penna: 

Cumprimentou todos os presentes. Iniciou comentando sobre as suas indicações 

lidas. Comentou também sobre os boatos que estaria fazendo uma denúncia do 

asfalto de São Manoel, agradeceu os moradores por estarem questionando se isso 

seria verdade ou não e disse que jamais seria contra. Disse que denunciou sim as 

diárias do Prefeito, que são valores altos e que não são devidamente justificadas. 

Cobrou providências do Presidente quanto à pessoa que divulgou informações 

mentirosas. O Presidente declara aberta a Ordem do Dia, colocando em discussão 

o Projeto de Lei 06/2019 do Executivo Municipal que institui o Programa de 

Recuperação Fiscal de Santa Maria do Oeste – REFISAM. Deixando livre a 

palavra, nenhum vereador se manifestou. Coloca, então, em primeira votação o 

Projeto de Lei 06/2019 e é aprovado por unanimidade. O Presidente declara 

aberto o Pequeno expediente. O vereador Arival comentou sobre o asfalto de São 

Manoel e sobre os boatos de denúncia e disse que a função de um vereador é 

fiscalizar. Comentou também sobre os deveres do Município. O vereador Elio disse 

estar do lado do povo. A vereadora Clarice disse que estará lutando para que se 

faça o resto do asfalto de São Manoel. O vereador Jose Valdivino informou que o 

Projeto 07/2019 foi retirado pela Procuradoria Jurídica do Município para correções. 

O vereador Aguinaldo concordou com a vereadora Clarice. A vereadora Arlete 

também concordou com a vereadora Clarice e informou as demandas conseguidas 

através da deputada Cristina Silvestre. O Presidente informou que não existe 
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nenhuma denúncia na Câmara referente ao asfalto de São Manoel. Informou 

também que os vereadores conseguiram emendas para o Município, através de 

seus deputados, no valor de dois milhões de reais e que estará averiguando as 

informações quanto ao boato de denúncia e assim, tomando as providências 

cabíveis. O Presidente fez o encerramento convidando a todos para a próxima 

sessão no dia 23/09/2019. Declarou encerrada. 
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