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Ata 002/2019 

2ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 

dezenove horas e cinco minutos, com a presença de todos os senhores 

vereadores, o presidente Marcio Stoski declara aberta a 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 a Primeira 

Secretária, vereadora Clarice, realize a leitura da ata 001/2019. A vereadora 

Clarice requer que o Segundo Secretário, vereador Aguinaldo, realize a leitura da 

ata e do expediente da mesa amparada pelo artigo 100, inciso primeiro do 

Regimento Interno. O Presidente deferiu o requerimento da vereadora e convidou o 

vereador Aguinaldo para que realizasse a leitura da ata. Posteriormente a ata é 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente pede para 

que o Segundo Secretário proceda com a leitura do expediente da mesa: Pedidos 

de Informação n.º 002, 003 e 004/2019, Requerimentos n.º 003, 004, 005 e 

006/2019, Indicações n.º 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028 e 

029/2019, Aviso de Licitação e Convite. 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 todos os presentes e 

iniciou sua fala comentando sobre uma reunião com o pessoal da Coamo, em 

relação às estradas que ligam o município à Piquiri Papéis, e que em parceria com 

o prefeito e vereadores de Campina do Simão, vão conseguir readequar a estrada. 

Comentou também sobre a reunião que teve com o Executivo e a população para 

arrumar o calçamento da rua que sai para Lagoa e que em quinze dias será 

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

Moura: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala parabenizando o 

Presidente e o vereador José Valdivino Gomes pela indicação do funcionamento 

em horário comercial da Sanepar, Copel e Bradesco. Comentou também que 

esteve em conversa com o secretário de Saúde Clovis para esclarecer alguns fatos 
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que ocorreram no pronto atendimento no Posto de Saúde e na Clínica e que o 

mesmo se comprometeu a conversar com toda a equipe e tentar solucionar os 

problemas em sua secretaria. Parabenizou o secretário de saúde pelo arrastão que 

a equipe está fazendo nas comunidades para conscientizar, prevenir e passar 

informações sobre a dengue. Fez comentários sobre seus requerimentos para a 

Vila Podolan e para as bocas de lobo do centro, para que seja feito um serviço 

maior que limpeza e deixou o convite para a audiência pública dia vinte e sete. O 

Presidente cedeu a palavra ao vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou 

todos os presentes e iniciou sua fala deixando seu repúdio ao acontecido com o 

Beto e sua residência. Fez comentários em relação a um recurso que seria 

repassado ao Conselho de Segurança e o mesmo não foi feito. Comentou sobre o 

seu requerimento em relação ao Bradesco e sobre emissão da Carteira de 

Trabalho e por que o município não presta esse serviço, também sobre o 

requerimento da Rua José Shereiner e parabenizou o vereador Jacir sobre a 

recuperação do calçamento da Saída para Lagoa e pela readequação das estradas 

do Piquiri. Comentou sobre a demissão dos funcionários da Prefeitura e comentou 

que não é favorável a esses cortes, que tudo isso está acontecendo por falta de 

planejamento e deixou o convite para todos participarem da audiência pública. O 

Presidente Marcio Stoski agradeceu a presença do vice-prefeito Luiz Lima. Após, 

cedeu a palavra ao vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos os 

presentes e iniciou sua fala comentando sobre um requerimento que fez para as 

estradas do Banco da Terra e que o órgão competente tome providência, pois a 

mesma se encontra em péssimas condições. Comentou sobre o acontecido ao 

Beto do Blog e deixou seu repúdio e seu apoio, e pediu que o Executivo tome 

alguma providência para a Segurança Pública. Fez comentários sobre as estradas 

do Piquiri e sobre a limpeza das bocas de lobo, que ele também já havia feito um 

requerimento. Comentou também sobre as possíveis demissões dos funcionários 

da prefeitura e sobre a atual falta de organização da atual administração e deixou o 

convite para a Audiência Pública. O Presidente cedeu a palavra à vereadora Arlete 

Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes e iniciou deixando seu repúdio 
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ao acontecido com o Beto e agradeceu ao capitão Juliano e a deputada Cristina 

Silvestri pelo apoio recebido nessa situação, falou sobre o Conselho de Segurança, 

agradeceu ao sargento Toni que está investigando o caso e que o mesmo ficará no 

município por alguns dias. Comentou sobre o bairro Santo Antonio que está bem 

sujo e se possível, a prefeitura fizesse uma limpeza desses lotes e pediu que se 

possível, colocar uma caçamba de terra na rua da Ro Malhas. Comentou sobre o 

atendimento do pessoal da Saúde e que a questão das gestantes precisa ser 

revista e melhorada, pois está havendo muitas reclamações e que o secretário 

precisa tomar providências. Comentou sobre seus requerimentos para as estradas 

do Rio Bandeira e para a Aserb, que as mesmas estão em péssimas condições. 

Comentou sobre a demissão dos funcionários, que isso vai dificultar ainda mais os 

trabalhos em todas as secretarias, que deveria haver mais planejamento. 

Comentou sobre o repasse ao Conselho de Segurança, que será feito um ofício e 

encaminhado ao Executivo. Fez comentários sobre a reunião sobre a estrada do 

Piquiri, que alguns vereadores não compareceram porque não foram convidados. 

O Presidente Marcio Stoski também fez uso da palavra: Agradeceu a presença da 

funcionária Luziane e prestou solidariedade ao Beto do Blog, que os órgãos 

competentes devem tomar providências em relação à Saúde Pública. O Presidente 

declarou aberta a Ordem do Dia: Colocou em discussão o Requerimento n.º 

001/2019, onde o vereador Jose Valdivino Gomes solicita que o Secretário de 

Esportes compareça nesta Casa de Leis para dar explicações referentes à Quadra 

Poliesportiva, deixa livre a palavra. O vereador Jose Valdivino Gomes comenta que 

é de extrema importância a presença do secretário para explicar e sanar as 

dúvidas. A vereadora Arlete Latzuk Penna comenta que a população a tem 

procurado para saber como é o funcionamento da quadra e que será muito bom o 

secretário vir prestar esclarecimentos. O Presidente colocou em única votação o 

Requerimento n.º 001/2019 e foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou 

em discussão o Requerimento n.º 002/2019 de autoria do vereador Jose Valdivino 

Gomes que trata do encaminhamento de ofício ao Ministério Público informando o 

cumprimento da Recomendação Administrativa n.º 05/2018, deixa livre a palavra. O 
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vereador Jose Valdivino Gomes pede para que seja enviado ofício diretamente ao 

MP para saber como o trabalho está sendo realizado nas localidades e pediu que 

os colegas sejam favoráveis a esse pedido. O vereador Jacir Zierhut comentou que 

as estradas do Barreiro estão sendo feitas. A vereadora Arlete Latzuk Penna 

comenta que as estradas do Pouso Alegre não foram feitas e a população está 

questionando. O vereador Elio Jose Melo Machado comenta que as estradas do 

Barreiro já estão sendo feitas e um dos motivos do atraso é o mau tempo. O 

vereador Aguinaldo Paz de Moura fez uma observação, que a votação do 

requerimento não é pra saber se a estrada está ruim ou se foi arrumada, mas sim 

se o ofício será ou não enviado ao MP. O Presidente colocou em única votação o 

requerimento n.º 002/2019 e foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou 

em única discussão o Pedido de Informação n.º 001/2019 de autoria dos 

vereadores Arival Gonçalves Ferreira, Arlete Latzuk Penna, Jose Valdivino Gomes 

e João Alex Damião, deixa livre a palavra. O vereador Jose Valdivino Gomes 

comenta que esse pedido é em relação ao Porteira Adentro, se estava implantada 

no município, e como que está seu funcionamento. O vereador Arival Gonçalves 

Ferreira questionou se a lei está funcionando, a qual é de suma importância os 

vereadores saberem como e em qual secretaria funciona. O vereador Elio Jose 

Melo Machado comenta sobre a lei Porteira Adentro, que os vereadores não sabem 

como funciona, e que não pode repetir o que aconteceu no passado de os 

produtores recolherem as taxas e não terem serviços prestados. A vereadora Arlete 

Latzuk Penna comenta que esse pedido foi feito justamente para sanar as dúvidas 

e repassar à população. O vereador Arival Gonçalves Ferreira comenta que esse 

pedido foi feito para saber se essa lei realmente está funcionando e qual secretaria 

é responsável pela sua execução. O vereador Jose Valdivino Gomes comenta que 

é de suma importância o conhecimento dessa lei para esclarecer e evitar 

discussões, em prol de um bom atendimento à população. O vereador Elio Jose 

Melo Machado comenta que a demanda desses serviços é muito grande que os 

eleitores não sabem como funciona a lei, e que o principal problema agora são as 

estradas onde passa o transporte escolar e a escoação da safra. O vereador Arival 
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Gonçalves Ferreira complementou que os vereadores fazem parte das leis e que o 

Executivo tem que as cumprir. O Presidente colocou em única votação o Pedido de 

Informação n.º 001/2019 e foi aprovado por unanimidade. O Presidente deferiu e 

encaminhou os requerimentos e o pedido de informação à secretaria da casa para 

serem tomadas as devidas providências. Após, declarou aberto o Pequeno 

Expediente. Pede a palavra a vereadora Clarice Nunes Pereira: Deixou seu 

repúdio ao acontecido com o Beto e comentou que em reunião com o Executivo, foi 

informada que na farmácia do Posto de Saúde não haverá diminuição de 

funcionários. Nenhum outro vereador se manifestou. O Presidente fez o 

encerramento, agradecendo a presença de todos e deixando o convite para a 

próxima sessão, para a Audiência Pública do Terceiro quadrimestre e para a 

Audiência Pública sobre a Campanha da Fraternidade com o tema: Fraternidade e 

Políticas Públicas, dia sete de março. 
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