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Ata 031/2019 

30ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Com a ausência, devidamente justificada da vereadora Clarice Nunes Pereira, às 

dezenove horas do dia 14 (quatorze) de outubro (10) de 2019 (dois mil e 

dezenove), no Centro Cultural de Santa Maria do Oeste, o Presidente, senhor 

Marcio Stoski, declarou aberta a vigésima nona 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 029/2019. 

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.º 160, 161 e 162/2019 e Oficio 016/2019 do Executivo 

Municipal sobre o Projeto de Lei 010/2019 Lei Orçamentaria 2020. 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. O presidente cede a palavra ao vereador 

Jacir Zierhut: Cumprimentou todos os presentes. Iniciou parabenizando os 

mestres e professores pelo seu dia. Parabenizou o Conselho Tutelar e os 

organizadores da festa do dia das crianças. Comentou sobre o carro recebido para 

a agricultura através do Deputado Aliel Machado. Parabenizou a patronagem do 

CTG Pampa Amigo e os organizadores da Tropeada pelos eventos que 

aconteceram neste fim de semana. Deixando a estes uma mensagem. O 

presidente cede a palavra ao vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou 

todos os presentes. Iniciou comentando a respeito da reunião do Conselho de 

Desenvolvimento Municipal Sustentável no Sindicato Rural de Santa Maria do 

Oeste. Comentou a respeito do carro que chegou para uso da Secretaria de 

Agricultura, enfatizando a dificuldade desta secretaria pela falta de funcionários. 

Homenageou os professores do município e da região. Falou a respeito da reunião 

com o Cabo Blen que tratou a respeito da rota de caminhões. O vereador falou 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR 

CNPJ: 95.684.585/0001-12 
Rua Alexandre Kordiak, 87 – Centro – Santa Maria do Oeste – PR, CEP: 85230-000 

Fone/Fax: (042) 3644 1129/3644 1149/3644 1363 
E-mail: camaramunicipalsmo@gmail.com 

 

2 
 

ainda a respeito da feira do Brás que aconteceu no município, pediu união dos 

comerciantes. Parabenizou os organizadores dos eventos do dia das crianças pelo 

município. Falou brevemente a respeito do Projeto de Lei 010/2019. O presidente 

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

Iniciou falando a respeito da sua indicação 161/2019. Falou ainda a respeito da 

ponte da localidade do Ouro Verde. Parabenizou a equipe do Posto de Saúde do 

Ouro Verde pela palestra do dia 09 de outubro. Comentou a respeito das 

festividades do fim de semana, parabenizando o Conselho Tutelar pela festa para 

as crianças. Comentou brevemente sobre a falta de incentivo para a Secretaria de 

Agricultura. Falou rapidamente a respeito do orçamento e das emendas 

impositivas. Parabenizou ainda os professores. O presidente cede a palavra a 

vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes. Iniciou 

cobrando a ponte do Ouro Verde. Parabenizou os vereadores Jacir e Aguinaldo 

pelo carro da Secretaria de Agricultura. Falou a sobre as emendas impositivas. 

Parabenizou ainda os professores. Parabenizou também o Conselho Tutelar e 

todos os envolvidos na festa do dia das crianças. Agradeceu o vereador José 

Valdivino e os envolvidos na palestra do dia 09 de outubro no posto de Saúde do 

Ouro Verde. Comentou sobre o orçamento e as emendas impositivas. O Presidente 

pede ao vereador Elio José Melo Machado que ocupe a presidência para que faça 

uso da palavra. O presidente cede a palavra ao vereador Marcio Stoski: O 

vereador cumprimenta a todos os presentes. Parabeniza os professores. 

Parabeniza ainda os organizadores da festa do dia das crianças. Parabenizou 

também o CTG Pampa Amigo pelo belo evento do fim de semana. Falou a respeito 

da sua indicação sobre o regime próprio de Previdência Social que traria benefícios 

aos servidores públicos. Comentou a respeito do orçamento e das emendas 

impositivas. O vereador Marcio Stoski reassume a presidência. O Presidente 

declara aberta a Ordem do Dia, colocando em discussão o Projeto de Lei n.º 

04/2019 Legislativo Municipal: Denomina o Centro de Saúde do Rio do Tigre e dá 

outras providências. Deixando livre a nenhum vereador se manifestou. O 

Presidente coloca em segunda votação o Projeto 04/2019 e é aprovado por 
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unanimidade. O presidente coloca em discussão o Projeto de Lei n.º 05/2019 

Legislativo Municipal: Inclui no Calendário Cultural do Município o evento Caminho 

Tropeiro Grupo Nossa Senhora Aparecida. Deixando livre a palavra. O vereador 

José Valdivino pede dispensa da ultima votação do projeto 05/2019 conforme o art. 

103 do Regimento Interno. O presidente coloca em votação o pedido de dispensa 

do projeto 05/2019. Aprovado por unanimidade. O Presidente coloca em segunda 

votação o Projeto 05/2019. Aprovado por unanimidade. O Presidente declara 

aberto o Pequeno expediente. O vereador Elio cumprimentou a todos os 

presentes, convoca os membros das comissões de justiça e redação, finanças e 

orçamentos e os outros vereadores para discutir o projeto lido nesta sessão. 

Parabenizou os professores. Parabenizou a todas as localidades e todos 

envolvidos nos eventos do final de semana. O vereador Arival cumprimenta a todos 

e faz um breve comentário pedindo que se arrume a estrada pela qual passam os 

caminhões, também parabeniza os professores e todos os envolvidos na área de 

educação. Parabenizou ainda aos organizadores da festa do dia das crianças. O 

vereador Alex cumprimenta a todos, fala a respeito da ponte do Ouro Verde. 

Parabenizou os organizadores das festas. Parabenizou os professores. O vereador 

Aguinaldo reforçou o pedido da ponte do Ouro Verde. Falou ainda a respeito da 

indicação que fez do trevo na localidade de São Manoel. A vereadora Arlete falou a 

respeito da ponte do Ouro Verde e agradece o apoio e a confiança do povo no 

trabalho dos vereadores. O vereador Jacir falou a respeito da cascalheira do 

Barreiro. O Presidente encerrou a sessão convidando para a próxima sessão no 

dia 21/10/2019. Declarou encerrada a sessão. 

 

 

Marcio Stoski        Élio José Melo Machado     Jose Valdivino Gomes                                                                                    

Presidente                             Vice Presidente                             Primeiro Secretário 
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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 


