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Ata 037/2019 

36ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Às dezenove horas e três minutos do dia vinte e cinco de novembro do ano dois mil 

e dezenove (25/11/2019), o Presidente da Mesa Diretora, vereador Marcio Stoski, 

declara aberta a trigésima sexta 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 

Presidente pede para que o Primeiro Secretário, vereador José Valdivino Gomes, 

realize a leitura da ata n.º 036/2019. Posteriormente a ata é colocada em votação e 

aprovada por unanimidade. O Presidente pede para que o Primeiro Secretário 

proceda com a leitura do expediente da mesa: Indicações n.º 178 e 179/2019, 

Emendas Impositivas ao Projeto de Lei n.º 010/2019, n.º 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021 e 022/2019. 

O Presidente defere e encaminha as indicações 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 Elio José Melo Machado: Cumprimentou a todos. 

Iniciou comentando sobre a sua emenda impositiva para distribuição de água para 

a localidade da Lagoa e comentou sobre a importância da água para a escola e 

demais usuários dessa comunidade. O Presidente cede a palavra ao vereador 

Jacir Zierhut: cumprimentou a todos. Pediu uma carga de areia para ser colocada 

na quadra do bairro Santo Antônio. Comentou sobre a visita dos alunos do quarto 

ano na Câmara e seus questionamentos. Comentou também sobre a sua emenda 

impositiva para perfuração de um poço artesiano na localidade da Lagoa. O 

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

todos e em especial ao ex-vereador Vanildo. Reforçou a indicação da vereadora 

Arlete que foi lida. Parabenizou o Presidente pelas emendas impositivas, e 

comentou sobre as suas emendas que serão destinadas a reformas do Posto de 

Saúde de São Manoel e CMEI Maria Ward. Comentou sobre o orçamento do 

Município e seus pagamentos, especialmente na área da Saúde. Comentou sobre 
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a Educação e as últimas notícias na área e também sobre a confirmação da 

abertura da Unicesumar. O Presidente cede a palavra ao vereador José Valdivino 

Gomes: Cumprimentou a todos. Iniciou pedindo reparos nas ruas Francisco 

Teixeira e Alexandre Kordiak. Comentou que esteve em busca de informações 

sobre o asfalto da rua Agenor de Oliveira. Comentou sobre o atendimento da área 

da Saúde. Falou também sobre o fim do contrato entre Banco do Brasil e Correios. 

Finalizou comentando as emendas impositivas e sua indicação para auxílio aos 

produtores de tomate e melhorias no Posto de Saúde do Rio do Tigre e 

Consultórios Odontológicos. O Presidente cede a palavra ao vereador Arival 

Gonçalves Ferreira: Cumprimentou a todos. Reforçou o requerimento verbal do 

vereador Jacir. Comentou sobre a visita dos alunos da Escola Balbina à Câmara e 

seus questionamentos. Comentou sobre o funcionamento dos Postos de Saúde e 

sobre as emendas impositivas, comentando sobre a sua indicação para aquisição 

de monitores cardíacos, revisão do trator e recapagem dos pneus da comunidade 

do Rio do Tigre. O Presidente cede a palavra à vereadora Arlete Latzuk Penna: 

Cumprimentou a todos. Iniciou comentando sobre a sua indicação. Comentou 

sobre suas emendas impositivas para o Assentamento Araguaí e material 

permanente para consultórios odontológicos e para sala de epidemiologia. Falou 

sobre os pagamentos na área da Saúde e o atendimento dos Postos e manifestou 

insatisfação quanto aos atos do Executivo. O Presidente Marcio Stoski também 

fez uso da palavra: Cumprimentou a todos. Iniciou comentando sobre as emendas 

impositivas para os vereadores, onde várias comunidades serão beneficiadas. 

Pediu um serviço de reparo para o asfalto de São José. O Presidente declara 

aberta a Ordem do Dia: Coloca em discussão o Projeto de Lei nº 010/2019 do 

Executivo Municipal: “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santa 

Maria do Oeste para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências”. 

Deixa livre a palavra. O vereador Aguinaldo comenta que a estimativa do 

orçamento para o ano que vem é favorável. O Presidente coloca em primeira 

votação o Projeto de Lei n.º 010/2019 do Executivo Municipal e é aprovado por 

unanimidade. O Presidente coloca em discussão as Emendas impositivas. Deixa 
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livre a palavra. O vereador Aguinaldo comenta sobre a obrigatoriedade do 

Executivo sobre o cumprimento das emendas. O vereador Arival comenta sobre a 

seriedade das emendas e o cumprimento do Executivo. O vereador José Valdivino 

falou que o Executivo deve fazer programação e planejamento quanto à execução 

das emendas. O vereador Elio comentou sobre a prioridade no atendimento de 

algumas emendas. O Presidente colocou em votação as Emendas Impositivas n.º 

01 a 22 e são aprovadas por unanimidade. O Presidente coloca em discussão o 

Projeto de Lei n.º 016/2019 do Executivo Municipal: “Dispõe sobre a criação do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA do Município de Santa Maria do 

Oeste e dá outras providências”. Deixa livre a palavra. Como não houve 

manifestação, colocou em primeira votação o Projeto de Lei n.º 016/2019 e é 

aprovado por unanimidade. O Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei n.º 

017/2019 do Executivo Municipal: “Institui as cores oficiais do Município de Santa 

Maria do Oeste e dá outras providências”. Deixa livre a palavra. O vereador Arival 

comentou sobre a necessidade de os carros públicos terem o brasão do município. 

O vereador José Valdivino propõe uma emenda. O vereador Aguinaldo se 

manifesta favorável à emenda e ao projeto. O Presidente coloca em primeira 

votação o Projeto n.º 017/2019 e é aprovado por unanimidade. O Presidente 

declara aberto o Pequeno Expediente, onde os vereadores podem fazer uso da 

palavra por até três minutos. O vereador Elio parabeniza a Creche, professores, 

pais e alunos pela realização da formatura e sobre as demandas da Escola 

Balbina. A vereadora Arlete comenta sobre sua visita ao Consórcio de Saúde em 

Pitanga buscando informações quanto a falta de pagamentos. O vereador 

Aguinaldo agradeceu as informações da vereadora Arlete e reforçou o 

requerimento verbal do vereador Jacir. O Presidente fez o encerramento, 

agradecendo a presença de todos. Declarou encerrada a sessão. 

 

 

Marcio Stoski                     Élio José Melo Machado                Clarice Nunes Pereira                                                                

Presidente                             Vice Presidente                           Primeira Secretária 
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Aguinaldo Paz de Moura         Arival Gonçalves Ferreira          Arlete Latzuk Penna   

Segundo Secretário                           Vereador                               Vereadora 

 

 

 Jacir Zierhut                            João Alex Damião                 Jose Valdivino Gomes                                                             

Vereador                                        Vereador                                        Vereador 

 


