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Ata 005/2019 

5ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

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

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

vereadores, o presidente Marcio Stoski declara aberta a quinta 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 004/2019. 

Posteriormente a ata é colocada em votação e é aprovada por unanimidade. O 

Senhor Presidente pede para que o Primeiro Secretário proceda com a leitura do 

expediente da mesa: Indicações n.ºs 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 

046/2019, Edital de Convocação n.º 006/2019 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 Elio Jose Melo Machado: Cumprimentou 

todos os presentes. Pediu a todas as pessoas para que tenham cuidado devido o 

intenso movimento de caminhões e máquinas agrícolas. Comentou a respeito do 

caminhão da prefeitura que foi utilizado pelo vice-prefeito para socorrer um 

produtor rural deixando em aberto espaço para que o vice-prefeito possa se 

defender nesta casa de Leis. O presidente cede a palavra ao vereador Aguinaldo 

Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala reforçando a 

fala do vereador Jacir Zieruth da semana anterior sobre a audiência com o 

deputado Aliel Machado quando entregaram solicitações para calçamento 

poliédrico em algumas comunidades e que solicitou também mais um ônibus para o 

transporte dos universitários. Comentou que foi entregue hoje ao Executivo 

Municipal em conjunto com o vice-prefeito e o vereador Jacir Zieruth a emenda no 

valor de R$ 300.387,00 para investimentos na área de saúde no município. 

Agradeceu aos deputados que destinam emendas para o município. Fez uma 

breve colocação a respeito do nível de pobreza do município colocando que com a 

ajuda de todos a qualidade de vida será melhorada. Comunicou que em poucos 
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dias será construída a primeira fossa séptica levando saúde aos moradores.  O 

vereador comentou ainda a respeito da utilização do caminhão de propriedade da 

prefeitura municipal. O presidente cede a palavra ao vereador José Valdivino 

Gomes: Cumprimentou a todos os presentes. Falou a respeito dos requerimentos 

que fez para algumas estradas e ruas pedindo que sejam atendidas. Comentou a 

respeito da denúncia recebida contra o vice-prefeito.  Falou sobre a defesa feita 

para a agricultura e o veto recebido no orçamento do ano anterior. Comentou sobre 

estar fazendo o papel de vereador. O presidente cede a palavra ao vereador João 

Alex Damião: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala agradecendo 

sobre o requerimento do ponto de ônibus o qual foi atendido. Comentou a respeito 

da denúncia recebida e verificada contra o vice-prefeito. Falou que nunca tem a 

intenção de prejudicar a agricultura. E que existem outras maneiras de solucionar o 

problema do produtor. O presidente cedeu à palavra Arival Gonçalves Ferreira: 

Cumprimentou todos os presentes falou que fez somente o que manda a lei, pois 

foram verificar a denúncia e fizeram o B.O. Disse que todos apoiam o agricultor já 

que a maior produção é a agricultura. Ressaltou ainda que estão cumprindo a 

função de vereador que é defender o direito do povo e o que manda a lei orgânica 

do município e o regimento interno da casa. Convidou a todos para a Audiência 

Pública sobre Segurança Pública que acontecerá no dia 27 de março às 19 horas 

nas dependências desta casa. O presidente cede a palavra à vereadora Arlete 

Latzuk Penna: Cumprimentou e agradeceu a presença de todos e iniciou 

parabenizando a Conferência Municipal de Saúde. Falou sobre as indicações que 

fez. Comentou a respeito do episódio da utilização do caminhão pelo vice-prefeito. 

Salientou o fato de que os vereadores apoiam os agricultores, falou a respeito da 

proposta do orçamento que foi rejeitada no ano de 2018. Falou sobre a região do 

Rio do Tigre onde os moradores reclamam das dificuldades existentes.  O 

presidente coloca em única votação o requerimento 007/2019 de autoria do 

vereador José Valdivino Gomes que é aprovado por unanimidade. O Presidente 

deferiu e encaminhou o requerimento à secretaria da casa para serem tomadas as 

devidas providências. Após, declarou aberto o Pequeno Expediente. O presidente 
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deixa livre a palavra. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: falou a 

respeito da indicação que fez do heliponto devido a dificuldade encontrada pelo 

helicóptero do SAMU que em dois anos já salvou quatro vidas. O presidente deixa 

livre a palavra. Pede a palavra o vereador João Alex Damião: agradeceu a 

presença da Ana Cristina e da professora Salete. O presidente agradece a 

presença de todos. Convida a todos para a próxima sessão no dia 01 de abril e 

reforça para a audiência pública sobre Segurança Pública no dia 27 de março às 

19 horas. Declarou encerrada a sessão. 
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