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Ata 034/2019 

33ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Às dezenove horas do dia quatro de novembro do ano dois mil e dezenove, com a 

ausência justificada da vereadora Clarice Nunes Pereira, o Presidente, senhor 

Marcio Stoski declara aberta a trigésima terceira 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 n.º 033/2019. 

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 169, 170 e 171/2019, Ofício n.º 012/2019 do Executivo 

Municipal referente aos Pregões Presenciais nº 032/2019, 033/2019 e 

034/2019, Projeto de Lei n.º 06/2019 do Legislativo Municipal. O Presidente 

deferiu e encaminhou 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 Jacir Zierhut: Cumprimentou a todos. Iniciou pedindo providências do 

Executivo quanto às ruas e as calçadas para receber os visitantes nas festividades 

de fim de ano e sobre a Rua Agenor de Oliveira quanto ao término do asfalto. 

Comentou sobre uma emenda recebida do Deputado Aliel Machado. O Presidente 

cede a palavra ao vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou a todos. 

Iniciou comentando sobre a Secretaria de Saúde e sobre a destinação e a 

prestação de contas das emendas impositivas. Relatou os trabalhos efetuados dos 

vereadores. Comentou sobre a sua indicação lida. Reforçou o pedido do vereador 

Jacir quanto ao pedido de reforma das calçadas e sobre o asfalto da Rua Agenor 

Oliveira. Explanou sobre o Projeto n.º 06/2019, de sua autoria, que trata da 

regulamentação das feiras itinerantes. Saudou os funcionários públicos que serão 

homenageados pelo Sismupi nesta noite. O Presidente cede a palavra ao vereador 

José Valdivino Gomes: Cumprimentou a todos. Iniciou comentando sobre as 
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emendas impositivas dos vereadores. Falou da falta de planejamento do Executivo, 

com seus serviços e obras paradas, e da falta de incentivo para a agricultura do 

município. Parabenizou os funcionários públicos que serão homenageados nesta 

noite. O Presidente cede a palavra ao vereador Joao Alex Damião: Cumprimentou 

a todos. Iniciou fazendo um requerimento verbal para que se faça um reparo na 

Rua Jose Schreiner, com urgência, devido a sua situação e outro para construção 

de uma fossa na escola de São Manoel. Parabenizou os atletas e os funcionários 

públicos. O Presidente cede a palavra ao vereador Arival Gonçalves Ferreira: 

Cumprimentou a todos. Iniciou fazendo um requerimento para que seja feito 

patrolamento e cascalhamento na estrada mestre do Rio do Tigre, no Rio Azul e 

Pouso Alegre. Comentou sobre as emendas impositivas e sobre a péssima 

condição da Rua José Schreiner. Parabenizou os funcionários públicos 

homenageados e agradeceu os comerciantes presentes. O Presidente cede a 

palavra à vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou a todos. Parabenizou e 

nominou os funcionários homenageados nesta noite. Parabenizou também os 

comerciantes presentes e falou do projeto das feiras itinerantes. Comentou também 

sobre as emendas e sobre a situação da saúde do município. 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 dá outras providências”. Deixa livre a palavra. O vereador José Valdivino 

pede a dispensa da terceira votação dos projetos n.º 012 e 013/2019, visto que não 

houve emendas e diante da necessidade das comunidades. O vereador Aguinaldo 

também reforçou o pedido e falou da importância das associações. O Presidente 

coloca em votação o pedido de dispensa da terceira votação e é aprovado por 

unanimidade. O Presidente coloca em segunda votação 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” e é 

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”. 
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Deixa livre a palavra. Não havendo nenhuma manifestação, o Presidente coloca 

em segunda votação o Projeto de Lei n.º 013/2019 do Executivo Municipal 

“Concede Permissão de Uso a Associação de Desenvolvimento Comunitário de 

Santa Maria do Oeste e da outras providências” e é aprovado por unanimidade. O 

Presidente coloca em votação o pedido de dispensa da terceira votação e é 

aprovado por unanimidade. Declarou, então, aprovados os projetos n.º 012 e 

013/2019. O Presidente declara aberto o Pequeno Expediente, onde os 

vereadores podem fazer uso da palavra por até três minutos. Nenhum vereador fez 

uso da palavra. O Presidente fez o encerramento, agradecendo a presença de 

todos e a equipe do Sismupi. Declarou encerrada a sessão. 
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