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Ata 033/2019 

32ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Às dezenove horas e dez minutos do dia vinte e oito de outubro de dois mil e 

dezenove, com a ausência justificada da vereadora Clarice e a presença de todos 

os demais vereadores, o presidente Marcio Stoski declara aberta a trigésima 

segunda 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 032/2019. 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: Indicações n.º 165, 166, 167 e 168/2019. O 

Presidente deferiu e encaminhou as indicações à secretaria da casa para que 

sejam tomadas 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 Jacir Zierhut: Cumprimentou a todos, parabenizou os 

funcionários públicos pelo seu dia, reforçou o pedido do vereador Aguinaldo sobre 

a drenagem da estrada da Ibema, Rio do Tigre. Reconheceu o serviço do cascalho 

feio na região do Barreiro, Lagoa, parabenizou o executivo e os funcionários pela 

obra. O Presidente cede a palavra ao vereador Aguinaldo Paz de Moura: 

Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala parabenizando os servidores 

públicos e falando sobre a importância de cada um. Agradeceu o reforço do 

vereador Jacir para seu pedido de drenagem da estrada. Parabenizou a união do 

Legislativo em prol da defesa do município. Parabenizou o Conselho Municipal de 

Saúde, na pessoa da Eliziane Sprote que em conjunto com os vereadores e a 

população buscou solução para o problema do fechamento dos postos de saúde. 

Comentou sobre o repasse que o presidente da casa fez a prefeitura para ajudar 

no problema da saúde. O Presidente cede a palavra ao vereador José Valdivino 

Gomes: cumprimentou a todos. Iniciou falando a respeito das suas indicações 

feitas nesta noite. Parabenizou o Conselho Municipal de Saúde e todos que 
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colaboraram para que os postos de saúde não fechem. Pede parte a vereadora 

Arlete Latzuk Penna: comenta que o medico ira atender nos postos também. 

Parabenizou os funcionários públicos pelo seu dia. O Presidente cede a palavra à 

vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou a todos e iniciou falando a 

respeito da reunião com o Conselho Municipal de Saúde. Comentou a respeito do 

atendimento médico no município. Falou a respeito do repasse feito pela Câmara 

para que seja utilizado na saúde. Falou ainda a respeito dos atendimentos feitos 

nos postos de saúde. Agradeceu a Elizane Sprote e o Conselho Municipal de 

Saúde pelo empenho. Falou a respeito da união dos vereadores em defesa da 

população. A vereadora comentou ainda a respeito da sua indicação. Reforçou o 

pedido da drenagem da estrada do Ibema, feita pelo vereador Aguinaldo.  

Comentou rapidamente a respeito da Procuradoria da Mulher. Parabenizou os 

funcionários públicos e agradeceu os parabéns. O Presidente coloca em discussão 

o Projeto de Lei n.º 11/2019 do Executivo Municipal: “Altera a Lei Municipal nº 

535/2019 e dá outras providências”. Deixa livre a palavra. O presidente coloca em 

única votação Projeto de Lei n.º 11/2019 do Executivo Municipal: “Altera a Lei 

Municipal nº 535/2019 e dá outras providências”. Aprovado por unanimidade. O 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei nº 012/2019 do Executivo 

Municipal “Concede Permissão de Uso a Associação de Desenvolvimento 

Comunitário do Chapéu do Sol e da outras providências”. Deixa livre a palavra. O 

presidente coloca em primeira votação discussão o Projeto de Lei nº 012/2019 do 

Executivo Municipal “Concede Permissão de Uso a Associação de 

Desenvolvimento Comunitário do Chapéu do Sol e da outras providências”. 

Aprovado por unanimidade. O Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei nº 

013/2019 do Executivo Municipal “Concede Permissão de Uso a Associação de 

Desenvolvimento Comunitário de Santa Maria do Oeste e da outras providências”. 

Deixa livre a palavra. O presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 

013/2019 do Executivo Municipal “Concede Permissão de Uso a Associação de 

Desenvolvimento Comunitário de Santa Maria do Oeste e da outras providências”. 

Aprovado por unanimidade. O presidente declara aberto o Pequeno Expediente. 
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Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: comenta que fica feliz com a 

noticia dada pela vereadora Arlete a respeito do atendimento médico. Fala ainda a 

respeito da incubadora neo natal que a qual fez pedido junto ao deputado Paulo 

Litro e que será atendido. O Presidente fez o encerramento, agradecendo a 

presença de todos e deixando o convite para a sessão de inauguração do Plenário 

Augusto Folmer no dia 31 de outubro às 19 horas. Declarou encerrada a sessão. 
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