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Ata 011/2019 

11ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, 

com a ausência do vereador Aguinaldo Paz de Moura, devidamente justificada e 

presença dos demais vereadores, o presidente Marcio Stoski declara aberta a 

decima primeira 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 Senhor 

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

realize a leitura da ata 010/2019. Posteriormente a ata é colocada em votação e 

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

proceda com a leitura do expediente da mesa: Requerimento 001/2019 Ofício, 

Indicações n.º 069, 070, 071/2019 Moção de Pesar, Projeto de Lei 02/2019. O 

Presidente deferiu e encaminhou as indicações e encaminhou a secretariada casa 

para que se tomem as devidas providencias. 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 de Melo Machado: 

Cumprimentou todos os presentes. Prestou homenagem e parabenizou a todas as 

mães. O Presidente cede a palavra a vereadora Clarice Nunes Pereira: 

Cumprimentou a todos. Comentou a respeito das estradas das Localidades de São 

José e Rio Liso. Falou a respeito da nova Secretaria de Promoção Social Viviane e 

o novo Secretário de Planejamento Valdir Cordeiro.  Agradeceu o vereador Elio 

pelas palavras ditas sobre o dia das mães. Parabenizou as mães pelo seu dia. 

Parabenizou o Presidente da casa pela pontualidade no inicio da sessão. O 

Presidente cede a palavra ao vereador Jacir Zieruth: Cumprimentou todos os 

presentes e iniciou falando a respeito da reclamação que fez sobre a Balsa. 

Parabenizou a todas as mães. O Presidente cede a palavra ao vereador Arival 

Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos os presentes. Agradeceu e parabenizou 

ao Senhor João de Deus pela atitude de receber os Tropeiros. Falou a respeito da 

rua Agenor de Oliveira, o atraso na obra e os bueiros que continuam entupidos por 
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causa da obra. Falou ainda a respeito dos requerimentos que fez das calçadas do 

município.  Pede parte o vereador Marcio Stoski: comenta que o Executivo 

deveria executar o contrato com a empresa responsável pela rua Agenor de 

Oliveira, uma vez que o mesmo deve estar encerrando o prazo. O vereador Arival 

Gonçalves Ferreira: ainda parabenizou todas as mães. Falou também a respeito 

da Secretaria de Promoção Social. O Presidente cedeu a palavra à vereadora 

Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes e iniciou se solidarizando 

com as famílias Lambrechet e Carteli. Comentou a respeito de um áudio que 

recebeu da localidade de São José, reclamando das estradas. Parabenizou todas 

as mães pelo seu dia. O Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 

03/2019. Aprovado por unanimidade. A vereadora Clarice Nunes Pereira pede a 

dispensa da ultima votação para o Projeto de Lei nº 03/2019. O presidente coloca 

em votação o pedido de dispensa para o Projeto de Lei nº 03/2019. Conforme Art. 

101. Sendo aprovado por unanimidade. O Presidente deferiu e encaminhou os 

demais documentos à secretaria da casa para serem tomadas as devidas 

providências. Após, declarou aberto o Pequeno Expediente. Pede a palavra o 

vereador Elio José Machado: comenta a respeito das estradas utilizadas pelo 

transporte escolar, pedindo paciência que será feito. Pede a palavra o vereador 

José Valdivino Gomes: Parabeniza todas as mães do município. Pede a palavra o 

vereador João Alex Damião: parabenizou todas as mães, em especial sua esposa 

e sua mãe. O Presidente deixa suas felicitações a todas as mães, em especial as 

mães santamarienses. Fez o encerramento, agradecendo a presença de todos e 

deixando o convite para a próxima sessão no dia 13 de maio de 2019. 

 

 

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 

 


