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Ata 039/2019 

38ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

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

dezenove horas do dia nove de dezembro do ano dois mil e dezenove 

(09/12/2019), o Presidente da Mesa Diretora, vereador Marcio Stoski, declara 

aberta a trigésima oitava sessão ordinária do ano de dois mil e dezenove e convida 

o pastor Kemuel para realizar a oração de acolhida. O Presidente pede para que o 

Primeiro Secretário, vereador José Valdivino Gomes, realize a leitura da ata n.º 

038/2019. 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 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 

190, 191, 192, 193, 194 e 195/2019, Decreto Legislativo n.º 010/2019, Projeto de 

Lei n.º 07/2019. 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 Jose Melo Machado: Parabenizou a 

Escola Balbina pela segunda edição do livro e leu a poesia do aluno Isaac 

Saldanha dos Santos. Parabenizou os organizadores da Copa de Futsal e as 

equipes participantes e vencedoras. Comentou sua indicação lida. Pediu que o 

Executivo olhe com carinho as estradas e os agricultores do Município. O 

Presidente cede a palavra ao vereador Jacir Zierhut: Cumprimentou a todos. 

Comentou sobre seus requerimentos lidos na sessão anterior e a resposta negativa 

do Executivo a um deles. Pediu atendimento a outro requerimento. Comentou 

sobre suas emendas impositivas. O Presidente cede a palavra ao vereador 

Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou a todos. Parabenizou a Escola Balbina e 

o aluno Isaac pela premiação no Agrinho 2019 e demais alunos pelo evento de 

lançamento do livro. Comentou que esteve na comunidade do Rio Pratinha e 

parabenizou a comunidade pela união. Agradeceu o doutor Douglas pelo 

atendimento, e também os funcionários da Saúde. Comentou sobre a urgência em 
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realizar reparos na praça do Santo Antonio, propondo medidas para resolver a 

situação. Parabenizou o padre Érico pela realização da festa da padroeira, e 

também ao pastor Kemuel. Comentou sobre a indicação do vereador Elio e pediu 

para subscrever o pedido. Comentou também sobre os pedidos realizados ao 

Executivo e sobre as emendas aos Deputados. Colocou-se a disposição durante o 

recesso. O Presidente cede a palavra ao vereador José Valdivino Gomes: 

Cumprimentou a todos. Comentou sobre as suas indicações lidas, fazendo reforços 

e pedindo providências para as que não foram atendidas, principalmente as que 

dizem respeito à Agricultura, enfatizando a falta de planejamento do Executivo. 

Comentou sobre a falta de pagamentos e o atendimento na área da Saúde, 

dizendo que o Executivo deixou a desejar na realização dos serviços durante o 

ano. O Presidente cede a palavra ao vereador João Alex Damião: Cumprimentou 

a todos. Parabenizou o Presidente pelo projeto das Emendas Impositivas e 

comentou sobre as indicações propostas. Comentou sobre as indicações lidas e a 

urgência em atendimento. Parabenizou os campeões da copa Santa Maria. O 

Presidente cede a palavra ao vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou 

a todos. Iniciou parabenizando a Escola Balbina pelo lançamento do livro e aos 

atletas que participaram do torneio de sinuca. Comentou sobre as suas indicações 

lidas. Subscreveu a indicação do vereador Elio. Comentou sobre os requerimentos 

que não são cumpridos pelo Executivo. O Presidente cede a palavra à vereadora 

Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou a todos. Comentou sobre a sua indicação e 

as indicações lidas dos demais vereadores. Subscreveu a indicação do vereador 

Elio. Comentou sobre o livro da Escola Balbina. Comentou sobre as emendas dos 

vereadores. Parabenizou o Presidente pelas emendas impositivas. Fez 

comentários sobre a área da Saúde e sobre o mau atendimento de outras áreas do 

Executivo, se colocando a disposição durante o Recesso Parlamentar.  O 

Presidente Marcio Stoski também fez uso da palavra: Cumprimentou a todos. 

Parabenizou a equipe da Escola Balbina e o aluno Isaac. Parabenizou também o 

professor sansei Alessandro pela representação do karatê. Informou que foi 

repassado ao Executivo um valor de 57 mil reais, especificando algumas 
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destinações desse repasse. Comentou sobre as reformas e adequações da 

Câmara. Comentou sobre o projeto das emendas impositivas e sobre as emendas 

dos deputados conseguidas pelos vereadores. Comentou sobre o Conselho de 

Segurança e sobre a Indicação para o Conseg. Agradeceu a todos pelos trabalhos 

realizados durante o ano. 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”. Deixando livre a palavra, ninguém se 

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

010/2019 do Executivo Municipal e é aprovado por unanimidade. Declara aprovado 

o Projeto. 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 

terceira votação o Projeto de Lei n.º 016/2019 e é aprovado por unanimidade. 

Declara aprovado o Projeto. 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 José Valdivino 

Gomes pede a dispensa da terceira votação. O Presidente coloca em votação o 

requerimento do Vereador José Valdivino Gomes e é aprovado por unanimidade. 

Coloca, então em segunda e última votação o Projeto 017/2019 e é aprovado por 

unanimidade. Declara aprovado o Projeto. O Presidente coloca em discussão o 

Projeto de Lei n.º 07/2019 do Executivo Municipal “Concede Revisão Geral Anual 

aos Servidores da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste e dá outras 

providências”. Não houve manifestação. Coloca em única votação o Projeto de Lei 

n.º 07/2019 e é aprovado por unanimidade. Declara aprovado o Projeto. O 

Presidente declara aberto o Pequeno Expediente, onde os vereadores podem 

fazer uso da palavra por até três minutos. O vereador Aguinaldo comenta sobre as 

emendas impositivas, parabenizando o Presidente pelo projeto. Pediu que a 

devolução a ser feita pelo Legislativo seja indicada para a praça do Santo Antônio. 



 

 
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 

 

A vereadora Arlete pediu que a devolução a ser feita pelo Legislativo seja indicada 

para a área da Saúde e agradeceu aos funcionários da Câmara. O vereador Elio 

parabenizou o Presidente pelo projeto das emendas impositivas e comentou sobre 

a emenda de sua autoria. O vereador José Valdivino se colocou a disposição no 

período de Recesso Parlamentar e agradeceu os funcionários da Casa. O vereador 

Jacir comentou sobre o Consórcio de Saúde. O Presidente Marcio fez o 

encerramento, informando e agradecendo a presença de todos. Declarou 

encerrada a sessão. 
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