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Ata 017/2019 

16ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Às dezenove horas do dia dezessete de junho de dois mil e dezenove, com a 

presença de todos os Senhores Vereadores, o Presidente, Senhor Marcio Stoski, 

declara aberta a décima sexta sessão ordinária do ano de dois mil e dezenove e 

convida a todos para rezar 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 n.º 015/2019. A Vereadora Arlete solicita correção 

da ata. O Senhor Presidente pede para que o Primeiro Secretário, vereador José 

Valdivino Gomes, realize a leitura da ata n.º 016/2019. Posteriormente a ata é 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente suspende 

a sessão por cinco minutos até que haja a correção da ata n.º 015/2019. 

Posteriormente a ata é colocada em votação e aprovada por unanimidade. O 

Senhor Presidente pede para que o Primeiro Secretário proceda com a leitura do 

expediente da mesa: Indicações n.ºs 098 e 099/2019, Requerimentos n.ºs 011 e 

012/2019, Projeto de Lei n.º 04/2019 do Executivo Municipal, Ofício n.º 

005/2019 do Executivo Municipal referente aos procedimentos licitatórios. O 

Presidente deferiu as Indicações e encaminhou à Secretaria da Casa para que 

sejam tomadas as devidas providências. 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. Iniciou pedindo autorização ao Vereador José Valdivino Gomes para 

subscrever seu pedido para que o Secretário de Esportes venha até esta Casa 

prestar esclarecimentos, sugeriu também a convocação de mais alguns secretários 

para saber dos trabalhos desenvolvidos pelas secretarias. Comentou que esteve 

na comunidade do Rio do Tigre, no domingo, onde recebeu alguns pedidos dos 

moradores da região, mas o mais urgente foi o das estradas do Rio da Prata até a 

igreja onde terá uma festa no final de semana. Comentou sobre suas indicações 

que serão lidas na próxima sessão e também sobre a questão da ponte do Rio do 
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Tigre, que breve será realizado esse serviço. Deixou os parabéns ao Presidente 

pela condução da sessão extraordinária realizada na última sexta-feira e os 

agradecimentos aos colegas Vereadores e Suplentes, em especial os parabéns e o 

agradecimento ao Suplente Vanildo Carlos Krensiglova, que esteve na votação. 

Informou que a partir do dia 08/07 até dia 02/08 o Fórum Eleitoral estará 

disponibilizando um pessoal para fazer o recadastramento da biometria no Centro 

Cultural e solicitou ao Executivo, que se possível, disponibilize transporte para as 

comunidades. O Senhor Presidente declara aberta a Ordem do Dia: Coloca em 

discussão o Projeto de Lei n.º 002/2019, onde implanta a Câmara Mirim no 

município de Santa Maria do Oeste. Deixando livre a palavra, ninguém se 

manifestou. O Senhor Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei n.º 

002/2019 e é aprovado por unanimidade.  O Senhor Presidente declara aberto o 

Pequeno expediente. Pede a palavra o vereador Elio José Melo Machado: 

Convocou os membros da Comissão de Finanças e Orçamento para reunião na 

próxima segunda-feira. Pede a palavra a Vereadora Clarice Nunes Pereira: 

Agradeceu a presença de todos. Convocou os membros da Comissão de Justiça e 

Redação para reunião na próxima segunda-feira. Pede a palavra o Vereador Arival 

Gonçalves Ferreira: Deixou um agradecimento aos professores e pedagogos 

envolvidos nos jogos, em especial os alunos que estão nos jogos escolares 

disputando em Laranjal e bem representando o município. O Senhor Presidente fez 

o encerramento, convidando para a próxima sessão ordinária no dia 24 de junho de 

2019. Agradeceu a presença de todos e 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 

 


