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Ata 24/2017 

24° Sessão Ordinária do Ano de 2017. 

 

 Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 19 horas e 00 minuto, 

com a presença de todos os senhores (as) vereadores (as), a senhora Presidente Clarice 

Nunes Pereira declarou aberta a vigésima quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e 

dezessete e convidou a todos para fazerem a Oração do Pai Nosso como é de costume desta 

casa. A senhora presidente convidou o primeiro secretário desta Casa o Vereador Aguinaldo 

Paz de Moura para fazer a leitura resumida da ata de Nº 023 da 23º sessão ordinária, e 

posteriormente o presidente coloca a mesma em votação, sendo a Ata 23, aprovada por 

unanimidade pelos Senhores (as) Vereadores (as). Em seguida a Senhora Presidente pede 

para que o secretário proceda à leitura do expediente da mesa, o qual realiza a leitura dos 

requerimentos 149, 150, 151, 152, 153/2017, de autoria dos senhores vereadores, após foram 

realizados os convites dos eventos realizados no município e a leitura do comunicado sobre o 

PPA e a LDO. Feita leitura, fora declarado pela senhora presidente a abertura do grande 

expediente plenário, onde os vereadores puderam fazer o uso da palavra conforme regimento 

interno, as quais seguem descritas de forma integra. Pediu a palavra o Vereador Jacir Zierhut: 

Boa a todas as pessoas que fazem presente nessa casa de lei, uma honra nos termos mais 

um advogado aqui visitando-nos, o Beto do Blog, Genildo, e o rapaz da Pitanga, e os demais 

que estão nos visitando, queria falar só mais um pouco do meu requerimento sobre um 

heliporto, de repente é uma coisa estranha para Santa Maria só que se nos conseguirmos 

salvar uma vida com o helicóptero que venha buscar uma pessoa no hospital aqui, para mim 

já vai ser uma grande coisa, então eu fiz um requerimento informando que tem o terreno da 

prefeitura e tem o cabimento e fiz esse pedido para que se for possível o executivo tome as 

providências, quero informar também o Marcio que fez o requerimento sobre a balsa a prefeita 

do Goioxim mandou a maquina lá e já esta fluindo bem a balsa era isso meu muito obrigado. 

A presidente deixa livre a palavra. Pede a palavra o vereador Marcio Stoski: Senhora 

presidente e senhores vereadores mais publico presente boa noite, no ultimo dia oito nos 

estivemos em nossa cidade feriado municipal só recordando o motivo do feriado que é a 

natividade de nossa Senhora Padroeira da igreja Ucraniana, aqui de Santa Maria, o qual teve 

a festa no ultimo domingo inclusive se encontramos eu e o vereador Jacir na igreja e na festa, 

então só recordando o que é o feriado, também no domingo tivemos a festa e quem celebrou 

com nos ali foi o padre Mario Siopa que trabalhou por dez anos aqui em santa Maria e 

atualmente ele é pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Corais que e padroeira 
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dos Ucranianos no Brasil, que fica localizado na cidade Antonio Lintro, então parabéns a 

comunidade ucraniana que teve em festa neste final de semana, é também me preocupa a 

questão de um edital de chamamento publico que a gente visualizou semana passada para 

inscrição de pessoas na área de marketing para fazer parte de uma comissão que será 

contratada e licitada uma empresa para fazer o marketing propaganda da prefeitura eu acho 

que deveria se elencar propriedades, publicidade acho que obras e bem feitorias para o 

município na educação e saúde seria muito bem vinda do que com empresas de publicidade, 

hoje em dia temos redes sociais no nosso convívio diário, que acho que um pouco de 

criatividade não há necessidade de contratar empresas marqueteiros e acho que o município 

vai remando contra a maré nessa situação por que a gente vê tantos marqueteiros políticos 

presos ai nos últimos anos, mas eu não quero dizer que a prefeitura não esta fazendo nada 

ilegal essa é uma visão minha pessoal que acredito, não ser necessário uma empresa de  

publicidade para  fazer a propaganda do município, ela não esta fazendo nada irregular esta 

dentro da lei, esta fazendo de modo correto mas eu acredito que há prioridades maiores a 

serem estabelecidas por parte do município, com relação ao requerimento que eu pedi para 

fazer o assoreamento onde passa a balsa esse requerimento já tinha feito na semana 

passada e eu entrei em contato com a prefeita lá do Goioxim e ela falou que se tivesse 

disponibilidade iria fazer ela só não me garantiu se ia fazer na margem de Santa Maria eu não 

sei se o vereador Jacir. O vereador Jacir pede parte: comentei conversei com o pessoal que 

passou lá esta dando acesso na balsa com caminhão carregado e tudo. O vereador Marcio 

continua sua fala: Que bom vamos mandar um agradecimento ao município vizinho do 

Goioxim importante os dois municípios trabalharem em conjunto mais uma vez e é isso, uma 

boa noite a todos e obrigado. A presidente deixa livre a palavra. Pede a palavra o vereador 

João Alex Damião: Senhora presidente senhores vereadores, meu muito boa noite, boa noite 

ao Blog do Beto, Genildo, minha esposa Leoni e os demais que fazem presença aqui, eu 

quero fazer um reforço de um requerimento que eu fiz a alguns meses atrás de um 

estacionamento na Rua Generoso Karpinski na transversal que o diretor e todos os outros que 

já passaram por ali que fosse realizado um sonho, um estacionamento na transversal que ia 

ajudar muito ali no colégio ainda mais agora que tem alunos cadeirantes que o transporte 

estão parando na Rua, daí se tiver o estacionamento fica bem mais tranqüilo e fica fora da 

Rua e ali da bem possibilidade de fazer e ficar bem bacana,e também quero só agradecer ao 

Goncalino secretario do urbanismo que hoje acata minha idéia de nos fazer na avenida 7 de 

setembro uma plantação de ipê amarelo que ficava muito bonito ali no começo ate o no final e 

na época de florescer ficava bacana seria isso senhora presidente. A presidente deixa livre a 

palavra. O vereador Aguinaldo paz de moura fala: Senhora presidente senhores vereadores 

convidados os funcionários dessa casa amigos do município e hoje em especial quero 
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cumprimentar a minha família minha esposa que esta aqui minha mãe meu pai meu primo 

Aguinaldo Vujanski uma honra telo aqui como nosso convidado te-lo em nossa platéia 

conhecendo nossa câmara conhecendo nossos vereadores o Aguinaldo para quem não sabe 

foi vereador na cidade de Pitanga concorreu na ultima eleição a candidato a prefeito da cidade 

de Pitanga, advogado no município de Boa Ventura de São Roque e advogado na cidade de 

Pitanga, e um prazer uma honra ter o senhor aqui conosco, senhor secretários funcionários da 

prefeitura e uma honra em ter aqui mais uma vez aqui juntamente conosco, iniciando senhora 

presidente fazer um requerimento verbal solicitando que seja instalada placas de transito 

indicando lombada em frente ao CTG e as vezes nos acomodamos que estamos tão 

acostumados a passar por ali e não ver a lombada que tem que vir um eleitor nosso um 

cidadão santa-mariense chamar nossa atenção pela falta disso e o polaco pampa me ligou e 

disse Aguinaldo varias vezes eu vi carros passando em alta velocidades e sem uma placa 

indicativa em frente ao modulo policial e na frente do mercado bodegão e então quero ter 

certeza que seja encaminhado ao executivo esse meu pedido para que seja instalada as 

placas indicativas, quero pedir desculpa a impressa que faz aqui presente através do Genildo  

acessor de imprensa da prefeitura o blog do Beto, e o blog do amigo central Macedo, que tem 

prestigiado nossas sessões aqui, sejam todos bem vindos, no ultimo dia cinco de setembro na 

semana cívica na semana da pátria nos estivemos a honra de participar juntamente com os 

alunos e professores da escola Balbina do desfile do município de Santas Maria do Oeste e ali 

eu ouvia uma banda de uma fanfarra do colégio Glileu Gaia ate quero agradecer o município 

de Campina do Simão que cedeu a fanfarra para abrilhantar o nosso desfile 7 de setembro e 

já quero assumir um compromisso com o vereador Jacir hora que estávamos La prestigiando 

naquela quadra coberta  que graça a indicação nossa nos conseguimos a realização daquela 

obra, e a partir do ano que vem nos passamos estar com nossa fanfarra, pois vejam senhores 

temos lá mais de vinte instrumentos que estão jogados só falta de fazer uma reforma então 

vamos   buscar uma parceria com o município ou ate quem sabe com empresas privadas para 

que posamos ter um fanfarra  aqui no município de Santa Maria do Oeste, quero dar os 

parabéns vejo aqui os secretários de educação aos professores os diretores de escolas e 

todos que fazem parte da educação do município de Santa Maria do Oeste, pelo belo exemplo 

de cidadania que estão dando aos nossos alunos, eu via alunos pequenos criancinhas 

realmente cantando o hino nacional e o hino da  bandeira e cantando o hino de Santa Maria 

do Oeste esse é um exemplo que podemos ser um Pais uma cidade desenvolvida na área da 

cultura, quero fazer um reforço do pedido do Elio Machado, da iluminação do poste lá no 

cemitério que realmente nós que acompanhamos esse trabalho todos sabem da dificuldade 

que de repente estar fazendo um concreto lá fora e levar ate para dentro, então parabéns 

muito boa sua iniciativa e agradecer também que eu tinha comentado com o nosso executivo 
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para que realizasse obras na balsa, quero deixar os parabéns também a prefeita do município 

do Goioxim e dizer que é muito importante sabermos que o nosso município é num grande 

beneficiado com visinhos principalmente ali do lado da balsa que fazem suas compras a 

maioria ali do lado de lá da balsa do Jabuticabal no município de Santa Maria do Oeste, então 

sabemos que é de suma importância que tenhamos esse acesso bom a nossa parte da 

prefeitura municipal sempre esta colaborando foi feito a reforma que o seu Antonio se 

esforçou para arrumar as correias as correntes e as cordas para a balsa, mas devido o baixo 

índice de chuva acarretou que a balsa estava encalhando e na verdade os carros não 

estavam podendo passar e ter acesso ate o outro lado, nos fizemos a nossa parte o município 

de santa Maria fez uma estrada de boa qualidade qual esta realizando muitos trabalhos, tive 

na comunidade do Rio da Pratinha então é muito gostoso muito bom ver a alegria daquele 

povo a mais de vinte anos não tinha uma estrada descente e hoje as estradas ali da Pratinha 

no mínimo com sete metro de largura e um cascalho é de qualidade e  bem feito e que vale a 

pena ver a alegria do povo quando almeja alguma coisa a gente tem o prazer de ver 

realmente secretários empenhados imbuídos em fazer o melhor pelo nosso município, eu 

sempre falava é Aguinaldo que eu uso você como exemplo de político e que eu sempre digo 

assim político tem que ter duas coisas Deus no  coração e gostar de gente e nós graças a 

Deus temos uma administração empenhada, meu muito obrigado e uma boa e abençoada 

semana. A Presidente fala: Defiro os requerimentos verbais e escritos, e encaminho a 

secretaria dessa casa para que sejam tomadas as devidas providencias. Coloco em única 

discussão e votação o pedido de informação 006/2017 de autoria do Legislativo, requerendo 

informações ao executivo sobre o acidente com o veiculo celta. Os vereadores e vereadoras 

que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os que forem contra queiram se 

levantar. E foi reprovado pela maioria. A Presidente fala: Coloco em primeira discussão e 

votação o projeto de lei 21/2017 com a sumula: dispõe sobre o incentivo e tratamento 

diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte nos moldes dos artigos 46 a 49 

da lei complementar federal 123/2017 e dá outras providencias. Os vereadores e vereadoras 

que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os que forem contra queiram se 

levantar. Aprovado por unanimidade. Presidente fala: Declaro aberto o pequeno expediente 

do plenário, onde os senhores e senhoras vereadores poderão fazer o uso da palavra por três 

minutos, comentado assuntos referentes á sessão. Pede a palavra à vereadora Arlete Latzuk 

Penna fala: senhora presidente senhores vereadores funcionários dessa casa agradeço a 

presença de todos aqui no blog do Beto, do Macedo, do Genildo, e do ex vereador Aguinaldo 

parente do vereador Aguinaldo, agradeço a presença de todos, eu muito admiro de os 

vereadores votarem contra a um pedido de informação a gente vem sendo cobrado pela 

população eu acredito que eles também foram muito cobrados pela população de Santa Maria 
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a questão de um acidente a gente pediu informação para saber o que aconteceu por que 

segundo as informações que temos, que o carro estava fora do horário do expediente, então 

por isso que agente pede o pedido de informação, aqui esta o nosso vice prefeito que era 

vereador na época que ele fazia alguns pedidos de informação todos nos votava favorável, o 

vereador Aguinaldo aqui sabe, acho assim que muito estranho os vereadores votarem contra 

a um pedido de informação eu acho que nos somos vereadores para fiscalizar, e se nos 

temos cobrança da nossa população nos temos que fazer, mas tem que fazer o pedido de 

informação, acho assim agente tem que estar fiscalizando como os vereadores falam que 

estão fiscalizando é realmente temos que fiscalizar agora muito  me estranhei votar contra um 

pedido de informação,  então hoje penso assim que hoje o prefeito não tem obrigação  de dar 

informação pra população então, hoje tem outros meios e com certeza vai ser levado para o 

ministério publico se as pessoas estão nos cobrando com certeza vão levar para o ministério 

publico acho que daí quem vai responder será o senhores vereadores a senhora presidente, 

porque vai ser encaminhado para o ministério publico pelo que aconteceu o que realmente 

aconteceu por isso foi feito o pedido de informação então acho que os vereadores é obrigação 

dos vereadores de fazer, no mandato passado não reprovado nenhum pedido de informação 

e todos pedidos de informação foram aprovados então isso hoje muito me estranha então o 

que a gente pensa que a população tem que saber as informações se a população nos cobra 

nos somos vereadores para fiscalizar e temos que fazer pedido de informação e a gente tem 

que denunciar que o motorista do carro nem carteira  de habilitação tem então a gente não 

tem certeza então é isso que os vereadores tem que fazer pedido de informação para o 

executivo, mas como foi reprovado aqui com certeza será encaminhado para o ministério 

publico, para resolver o problema obrigado senhora presidente. A presidente deixa livre a 

palavra. Pede a palavra o vereador Elio Jose Melo Machado fala: Senhora presidente 

vereadora Arlete, e os demais vereadores, a todos os presentes Aguinaldo, pai do Aguinaldo 

sua mãe, e os demais meu muito boa noite, vereadora Arlete sobre o pedido de informação 

que foi feito aja visto que já foi é dia 26/08 que foi o acidente dia 28/08 foi tomada depoimento 

dia 29/08 o prefeito tomou conhecimento do acontecido e exonerou o mesmo é, e pediu o 

despacho e procedimentos cabíveis abriu um processo administrativo de acordo com a 

portaria 178 01/09 através da portaria 185 criou uma comissão do processo administrativo e 

tomou todas as medidas cabíveis em relação ao ocorrido e todos essas informações estão 

disponíveis no portal e esta no diário oficial do município então isso é razão do nosso não ao 

pedido agora cabe lei e é função nossa legislar, fiscalizar no meu ver foi um ato político e 

perseguição e que todos vocês já tem conhecimento e o a população precisa saber e esta 

tudo no portal e no diário, boa noite a todos. A presidente deixa livre a palavra. Pede a palavra 

o vereador José Valdivino Gomes fala: Senhora presidente e os demais vereadores e os 
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demais vereadores a imprensa e o publico em geral, é eu acho estranho ser derrubado um 

pedido de informação aonde um governo que preza tanta a transparência sabemos que de 

repente nos vereadores tivemos o conhecimento né, mas a população não tem e nos 

queremos que no próprio pedido era para se tornar publico, sabemos que o prefeito procurou 

a gente e estivemos conversando é mais o pedido de informação é um documento que a 

gente cabe e também sabemos segundo as informações que o motivo não tem habilitação, 

mas o executivo ele era contratado desde o começo o começo do ano como que foram 

autorizar a pessoa sem habilitação dirigir um veiculo e também estranha a hora que foi a hora 

desse acidente então eu acho que um governo que preza tanto a transparência ser derrubado 

infelizmente um pedido de informação que é o nosso objetivo que nós somos fiscalizados e 

somos vereadores para fiscalizar e a população vem nos cobrando, jamais vamos deixar de 

fazer nosso papel então deixar bem claro que o pedido nosso foi derrubado infelizmente é 4,5 

mas é o nosso dever de fiscalizar e a gente vai continuar tratando e temos certeza que o 

executivo tinha conhecimento por que se o motorista não tem habilitação desde o começo do 

ano dele ele estava dirigindo trabalhando visto a sociedade inclusive ate trabalhando ate com 

trator então fica difícil, serio isso senhora presidente. A Presidente deixa livre a palavra. Pede 

a palavra o vereador Aguinaldo: Na questão do caso do acidente senhores vereadores tem 

varias questões ai e a principal foi o que o senhor falou vereador Elio muito feliz com sua 

colocação eu quando terminei meu discurso minha fala no grande expediente eu falei uma 

coisa no final que quando que um político alias tem que ter Deus no coração e gostar de 

pessoas político não tem que se aparecer, quando se pede um pedido de informação para o 

executivo verbalmente e o executivo o prefeito na casa dos vereadores passa essas 

informações para seus eleitores para a população eu acredito quando não se nega uma 

informação ai se faz um requerimento para que se faça um esclarecimentos, mas desse caso 

não foi o que aconteceu pelo menos a população que eu conheço já esta informada e quando 

se fala que o funcionário deu seu depoimento e confessou que pegou o veiculo sem a 

autorização do prefeito, então como o prefeito sabia, o prefeito não sabia eu acredito o que 

esta acontecendo no pedido de informação desse inclusive vago muito vago que os senhores 

lembram muito bem, em um projeto que veio aqui em fevereiro e por causa de ser vago e não 

constarem vários coisas entre elas o impacto vocês reprovaram e vocês foram contra e não 

foi votado então esse caso do pedido de informação veio vago, veio um veiculo celta sem 

placa sem numero de chassi sem nada um veiculo celta, então ai ta vago o pedido de 

informação dos senhores a nossa população eu acredito que esta totalmente esclarecido foi 

tomadas o depoimento foi criado uma portaria e nomeada uma comissão para investigação foi 

notificado o secretario competente da pasta, então o pedido de informação para vocês foi 

dado basta vocês repassarem a população, quando se faz um pedido de informação e o 
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prefeito responde eu estou contente o que ele me respondeu, muito obrigado senhora 

presidente. A presidente deixa livre a palavra. Pede a palavra vereador Marcio Stoski fala: 

Com relação ao pedido de informação aqui reprovado pelos demais vereadores eu acho que 

isso é cerceamento do poder de um vereador, vereador esta aqui para fiscalizar, legislar, mas 

isso o que aconteceu hoje é sinal que estão tirando o poder de fiscalização do vereador eu 

acho que não tem nada haver o que o político, a política já acabou quando o prefeito Reinoldo 

tomou posse aqui é um ato administrativo não são só nos que queremos saber desse 

acidente, mas é a população em geral eu acho que é importante tornar publico por que o 

órgão publico já é publico pelo nome, eu acho que se tem que se tornar todos os atos da 

administração eu fico entristecido com a derrubada do pedido de informação, mas 

continuaremos a fiscalizar o município ate com a questão desse edital de chamamento público 

que a gente viu já me posicionei ao contrario aquilo também e vou fiscalizar todos os gastos 

que tiver com propaganda também, seria  isso obrigado. A Presidente fala: Sendo o que tinha, 

agradeço a presença de todos nesta vigésima quarta sessão ordinária, assim deixo o convite 

a todos para a próxima sessão que será realizada no dia 18 de setembro de 2017, declaro 

encerrada. Os depoimentos em sua integralidade encontram-se disponíveis em arquivo 

áudio no site dessa Câmara Municipal. 
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