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Ata 018/2019 

17ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Às dezenove horas do dia vinte e quatro de junho de dois mil e dezenove, com a 

ausência do Vereador Arival Gonçalves Ferreira, o Presidente, Senhor Marcio 

Stoski, declara aberta a décima sétima sessão ordinária do ano de dois mil e 

dezenove e convida a todos para rezar 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 017/2019. Posteriormente a ata é 

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

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

Indicações n.ºs 100, 101, 102, 103 e 104/2019, Moção de Pesar n.º 012/2019, 

Ofícios da Secretaria Municipal de Educação e Justiça Eleitoral do Paraná, 

Emenda Aditiva n.º 001/2019 ao Projeto de Lei 002/2019 do Executivo 

Municipal, Resolução 04/2019 referente ao Sistema de Controle Interno. O 

Presidente deferiu as Indicações e encaminhou 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 todos os presentes. 

Iniciou comentando que esteve semana passada em reunião, e que algumas 

pessoas perguntaram sobre o maquinário agrícola que fica em frente à prefeitura e 

que obteve esclarecimentos que seria duas emendas do Deputado Sergio Souza e 

do Deputado Aliel Machado. Deixou os sentimentos a família Schiguel e informou 

que fará um projeto para nomear o Posto de Saúde do Rio do Tigre Posto de 

Saúde Ademir Schiguel. O Presidente cede a palavra ao vereador Aguinaldo Paz 

de Moura: Cumprimentou todos os presentes e internautas. Iniciou deixando os 

sentimentos à família Schiguel e parabenizou o vereador Jacir pela iniciativa em 

nomear o Posto de Saúde do Rio do Tigre. Parabenizou também o professor 

Antonio Gloeden, toda a equipe e alunos que foram vencedores dos Jogos 

Regionais do NRE de Pitanga. Agradeceu pela assinatura dos colegas junto às 
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suas indicações. Comentou sobre a sua indicação que será lida na próxima 

sessão. Comentou sobre as emendas do Deputado Aliel Machado para o 

município. Convidou todos os colegas e população para receber o Deputado Aliel 

Machado na sexta-feira. O Presidente cede a palavra à vereadora Arlete Latzuk 

Penna: Cumprimentou todos os presentes. Comentou que esteve visitando a 

comunidade do Rio das Antas, Rio dos Pingas e Lagoa vendo a questão das 

estradas. Pede aparte o vereador Elio e comenta que a questão das estradas do 

Rio das Antas já é uma luta antiga dele e de demais vereadores. Retomando a 

palavra a vereadora comenta que estará enviando ofício para o Conselho Tutelar e 

Secretaria de Educação sobre o fato que uma criança do Rio das Antas estar 

percorrendo um longo trajeto a pé até chegar ao ponto de ônibus do transporte 

escolar e também comentou sobre as péssimas condições das estradas do Bairro 

dos Pingas e Lagoa. Comenta ainda sobre a emenda do Deputado Sergio Souza e 

sobre os pedidos de iluminação pública. Deixou os sentimentos a família Schiguel e 

manifestou seu apoio ao projeto do vereador Jacir pela nomeação do Posto de 

Saúde Ademir Schiguel, no Rio do Tigre. O Senhor Presidente declara aberta a 

Ordem do Dia: Coloca em discussão o Projeto de Lei n.º 002/2019, onde implanta 

a Câmara Mirim no município de Santa Maria do Oeste. Deixando livre a palavra, o 

vereador Aguinaldo Paz de Moura comenta que todos os colégios já estão cientes 

desse projeto e que conta com a ajuda de todos. O Senhor Presidente coloca em 

terceira e última votação o Projeto de Lei n.º 002/2019 e é aprovado por 

unanimidade.  O Senhor Presidente coloca em discussão a Emenda Aditiva n.º 

01/2019 ao Projeto n.º 002/2019 do Executivo Municipal. Deixando livre a palavra, 

ninguém se manifestou. Logo após ele colocou em votação a Emenda Aditiva n.º 

01/2019 ao Projeto n.º 002/2019 e foi aprovada por unanimidade. O Senhor 

Presidente coloca em discussão o Projeto n.º 002/2019 do Executivo Municipal, 

onde dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração do Orçamento para o exercício de 

2020. Deixando livre a palavra, ninguém se manifestou. Logo após ele coloca em 

primeira votação o Projeto n.º 002/2019 e é aprovado por unanimidade. O Senhor 

Presidente coloca em discussão o Projeto n.º 004/2019 do Executivo Municipal, 
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onde concede a permissão de uso à Associação Terceiro Milênio dos Agricultores 

do Rio do Tigre. Deixando livre a palavra, o vereador José Valdivino Gomes 

comenta que esse projeto é sobre os implementos já comentados anteriormente da 

emenda do Deputado Sergio Souza e que será de grande valia para a localidade. 

O vereador Aguinaldo Paz de Moura comenta sobre a importância desses 

implementos e sobre a importância de ter servidores eficientes e preparados para 

cadastramento dessas emendas. O Senhor Presidente coloca em primeira votação 

o Projeto n.º 004/2019 e é aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente 

declara aberto o Pequeno expediente. Pede a palavra a Vereadora Clarice 

Nunes Pereira: Agradeceu a presença de todos. Convocou os membros da 

Comissão de Justiça e Redação para reunião na próxima quarta-feira às seis horas 

da tarde. Pede a palavra o Vereador Elio José Melo Machado: Convocou os 

membros da Comissão de Finanças e Orçamento para reunião na próxima quarta-

feira às dezoito horas. Comentou que esteve em conversa com a Secretaria de 

Educação sobre a linha de transporte escolar do Rio das Antas. Pede a palavra a 

vereadora Arlete Latzuk Penna: Comenta que estará enviando ofício ao Conselho 

Tutelar e Secretaria de Educação porque a criança está correndo risco no trajeto e 

que é uma questão de bom senso. Pede a palavra o vereador Jacir Zierhut: 

Reforçou o convite do vereador Aguinaldo para recepção ao Deputado Aliel 

Machado na sexta-feira e manifestou seu apoio aos pedidos da vereadora Arlete. O 

Senhor Presidente fez o encerramento, informando que nesta semana serão 

realizadas três sessões para o fechamento da pauta antes do Recesso 

Parlamentar, convidando para a próxima sessão ordinária no dia 26 de junho de 

2019, às 19 horas. Declarou encerrada a sessão. 

 

 

Marcio Stoski        Élio José Melo Machado     Jose Valdivino Gomes                                                                                    

Presidente                             Vice Presidente                             Primeiro Secretário 
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Aguinaldo Paz de Moura           Arival Gonçalves Ferreira          Arlete Latzuk Penna     

Segundo Secretário                           Vereador                                    Vereadora 

 

 

 

Clarice Nunes Pereira       Jacir Zierhut                 João Alex Damião                                                     

Vereadora                                      Vereador                                        Vereador 

 


