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Ata 012/2019 

12ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Às dezenove horas e cinco minutos do dia treze de maio de dois mil e dezenove, 

com a ausência do vereador Elio José de Melo Machado, devidamente justificada e 

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

décima 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 011/2019. 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 072, 073, 074, 075, 

moção de pesar 07/2019 e o Projeto de emenda e Lei orgânica Municipal 

01/2019. O Presidente deferiu e encaminhou às indicações a 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 Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou 

todos os presentes e iniciou sua fala se solidarizando a Leoni Ribeiro pelo 

falecimento do seu avo, e a Loro Machado pelo falecimento de sua sogra. 

Comentou sobre uma indicação que fez com relação a informatização da saúde e 

uma aquisição de tabletes para todas as agentes de saúde pois ambos são de 

suma importância. Comentou sobre a iluminação das academias ao ar livre, uma já 

esta pronta, parabenizou a administração pela obra feita para os feirantes, e a 

todos os seus colaboradores. Comentou sobre a Emenda da Lei Orgânica 

001/2019. O Presidente cede a palavra ao vereador José Valdivino Gomes: 

iniciou sua fala cumprimentando todos ali presentes e se solidarizando a Leoni 

Ribeiro pelo falecimento do seu avo. Comentou sobre sua indicação para que 

sejam trocadas algumas lâmpadas que estão  
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queimadas, parabenizou ao executivo por ter construído as barracas para os 

feirantes e comentou ainda da importância de contratar um secretario para 

agricultura. Comentou sobre seu requerimento a respeito do cascalhamento do 

bairro Santo Antonio, e do oficio 021/2019 solicitando informação sobre o 

funcionamento do Banco Bradesco, o qual não foi respondido. O Presidente cedeu 

a palavra à vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes e 

iniciou sua fala parabenizando ao vereador Aguinaldo pela indicação de 

informatização da saúde, agradeceu ao executivo pela construção das barracas 

para os feirantes, parabenizou os agricultores e se solidarizou a Leoni Ribeiro pelo 

falecimento de seu avo. Não havendo projetos para votação o Presidente declara 

aberto o Pequeno expediente. Pede a palavra a vereadora Clarice Nunes 

Pereira: Cumprimentou todos ali presentes e iniciou sua fala convocando as 

comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento para uma reunião às três 

horas do dia 20 de maio de dois mil e dezenove. Parabenizou ao Prefeito pela 

construção das barracas para os feirantes. O Presidente fala sobre a Emenda da 

Lei Orgânica agradece a Vereadora Clarice e ao Vereador Aguinaldo por fazerem 

parte da mesma, sendo esta uma inovação para o município. Essas emendas vão 

ser fiscalizadas aonde vão ser aplicadas e 50% dessas emendas vão ser 

destinadas a área da saúde. Comentou que o processo de tramitação da Lei 

Orgânica deve ser agilizado, para que ano que vem já possa estar em vigor.  Fez o 

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

próxima sessão no dia 20 de maio de 2019. Declarou encerrada a sessão. 

 

 

Marcio Stoski             Élio José Melo Machado                    Clarice Nunes Pereira                                                                

Presidente                             Vice Presidente                             Primeira Secretária 
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Aguinaldo Paz de Moura           Arival Gonçalves Ferreira          Arlete Latzuk Penna     

Segundo Secretário                           Vereador                                    Vereadora 
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