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Ata 028/2019 

27ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Com a ausência da vereadora Clarice Nunes Pereira, às dezenove horas e sete 

minutos do dia 23 (vinte e três) 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 sétima 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 027/2019. 

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 151, 152, 153 e 154/2019, Edital de Convocação n.º 

009/2019 e Aviso de Prorrogação da data de Abertura de Licitação. 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 Aguinaldo Paz 

de Moura: Cumprimentou todos os presentes. Iniciou comentando sobre os 

caminhões pesados que estão passando pela avenida, que estará tomando 

algumas atitudes quanto a isso para que as ruas não fiquem esburacadas. 

Comentou sobre o Feirão do Braz, dizendo que o município deveria incentivar o 

comércio local, assim como incentivar também a agricultura e agroindústria. 

Comentou também sobre as emendas impositivas dos deputados e vereadores e 

sobre a relação Prefeitura/Câmara/Funcionários. Comentou ainda, sobre a união 

existente entre os vereadores, atualmente, na Câmara. Pede a palavra o vereador 

Jose Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes. Comentou sobre suas 

indicações, forneceu dados sobre a Secretaria de Esportes e comentou sobre os 

Projetos de Lei lidos e as emendas conseguidas através dos deputados. Comentou 

também sobre a desmotivação dos comércios e dos agricultores e a falta de 

incentivo por parte do Executivo. Pede a palavra o vereador Arival Gonçalves 
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Ferreira: Cumprimentou todos os presentes. Iniciou fazendo um requerimento para 

que se faça a tampa da boca de lobo na Rua Generoso Karpinski e pediu para que 

o prefeito verificasse as calçadas das ruas do centro. Sobre o Feirão do Braz, disse 

que poderia ser algo importante para a população e também comentou sobre as 

emendas impositivas dos vereadores e dos deputados. Pede a palavra a vereadora 

Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes. Iniciou comentando 

sobre as emendas conseguidas através da deputada Cristina Silvestre e sobre 

suas indicações lidas. Comentou sobre o Grupo de Tropeiros Nossa Senhora 

Aparecida e pediu que incluísse no calendário cultural do município o trajeto, pediu 

também uma moção de aplausos para o Grupo. 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 segunda votação o Projeto de Lei 06/2019 e é aprovado por 

unanimidade. O Presidente declara aberto o Pequeno expediente. O vereador 

Jacir comentou sobre a situação das estradas, dizendo que fez a sua parte 

disponibilizando a cascalheira. O vereador Elio comentou sobre a importância das 

associações estarem em dia com a documentação e pediu que o Executivo olhasse 

para os agricultores. O vereador Aguinaldo fez esclarecimentos, convidou para o 

Festival da Reforma Agrária e comentou sobre as emendas conseguidas através 

do deputado Aliel Machado. O vereador Arival comentou sobre a fala do vereador 

Aguinaldo e sua indicação. A vereadora Arlete agradeceu pelo atendimento da sua 

indicação e comentou demais indicações de sua autoria para a Saúde. O vereador 

Elio convocou as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para 

reunião. O Vereador Alex também convocou a Comissão de Obras e Serviços para 

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

sessão no dia 30/09/2019, bem como para Audiência Pública dia 26/09/2019. 

Declarou encerrada. 
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Marcio Stoski        Élio José Melo Machado     Jose Valdivino Gomes                                                                                    

Presidente                             Vice Presidente                             Primeiro Secretário 

 

 

Aguinaldo Paz de Moura           Arival Gonçalves Ferreira          Arlete Latzuk Penna     

Segundo Secretário                           Vereador                                    Vereadora 

 

 

 

Clarice Nunes Pereira       Jacir Zierhut                 João Alex Damião                                                     

Vereadora                                      Vereador                                        Vereador 

 


