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Ata 036/2019 

35ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Às dezenove horas do dia dezoito de novembro do ano dois mil e dezenove 

(18/11/2019), o Presidente da Mesa Diretora, vereador Marcio Stoski, declara 

aberta a trigésima 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 

Presidente pede para que o Primeiro Secretário, vereador José Valdivino Gomes, 

realize a leitura da ata n.º 035/2019. Posteriormente a ata é colocada em votação e 

aprovada por unanimidade. O Presidente pede para que o Primeiro Secretário 

proceda com a leitura do expediente da mesa: Indicação n.º 177, Projeto de Lei 

n.º 016/2019 do Executivo Municipal e Projeto de Lei n.º 017/2019 do 

Executivo Municipal. O Presidente defere e encaminha 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 Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou 

a todos. Iniciou comentando sobre o evento do Colégio José de Anchieta, 

lançamento da sexta edição do livro Geração Anchieta. Comentou que esteve em 

reunião com pais de alunos recebendo reclamações sobre o transporte escolar. 

Comentou também sobre a construção do asfalto da Rua Agenor de Oliveira e 

sobre a instalação do polo da Unicesumar no município. Finalizou manifestando 

apoio ao Conselho de Segurança. O Presidente cede a palavra ao vereador José 

Valdivino Gomes: Cumprimentou a todos. Iniciou comentando sobre as indicações 

feitas pelos vereadores para que fossem reparadas as lâmpadas da iluminação 

pública e também dos reparos nas estradas das comunidades. Falou também do 

asfalto da Rua Agenor de Oliveira. Colocou-se a disposição para ajuda ao 

Conselho de Segurança. Comentou também sobre o evento do Colégio José de 

Anchieta e sobre pesquisas apresentadas, manifestando insatisfação com os atos 

do Executivo. O Presidente cede a palavra ao vereador João Alex Damião: 

Cumprimentou a todos. Iniciou parabenizando o Colégio Anchieta pelo evento 
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realizado e explanou sobre dados de pesquisas realizados pelos alunos quanto à 

Administração Municipal. O Presidente cede a palavra ao vereador Arival 

Gonçalves Ferreira: Cumprimentou a todos. Iniciou comentando sobre o Projeto 

016/2019 que foi lido. Comentou que esteve em visita às comunidades, recebendo 

reclamações dos moradores, principalmente de estradas e comentou sobre o 

Conselho de Segurança. O Presidente cede a palavra à vereadora Arlete Latzuk 

Penna: Cumprimentou a todos. Iniciou comentando sobre o transporte do Piquiri e 

apresentou os dados da pesquisa realizada pelos alunos no evento do Colégio 

José de Anchieta, dizendo que são dados preocupantes. O Presidente declara 

aberta a Ordem do Dia: Coloca em discussão o Projeto de Lei nº 06/2019 do 

Legislativo Municipal que dispõe sobre a autorização e regulamentação para 

instalação e funcionamento de feiras itinerantes e dá outras providências. Deixa 

livre a palavra. De acordo com o artigo 101 do Regimento Interno, o vereador 

Aguinaldo pede a dispensa da última votação. O Presidente coloca em segunda 

votação o Projeto de Lei n.º 06/2019 do Legislativo Municipal e é aprovado por 

unanimidade. O Presidente coloca em votação o pedido de dispensa da última 

votação e é aprovado por unanimidade. Declara, então, aprovado o Projeto. O 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Resolução n.º 07/2019 que dispõe 

sobre a Procuradoria da Mulher. Deixa livre a palavra. O vereador Aguinaldo 

parabeniza a vereadora Arlete e a Mesa Diretora pela resolução e apresentou 

dados de violência contra a mulher e projetos já implantados em outros municípios. 

A vereadora Arlete comenta sobre dados de feminicídio no Paraná e sobre a 

importância do projeto. O Presidente coloca em única votação o Projeto de 

Resolução n.º 07/2019 e é aprovado por unanimidade. Declara então aprovado o 

Projeto. O Presidente declara aberto o Pequeno Expediente, onde os vereadores 

podem fazer uso da palavra por até três minutos. O vereador Elio parabeniza o 

presidente do Conseg pela atitude e o Colégio Anchieta pelo evento. Convida as 

Comissões para reunião. O vereador Aguinaldo agradece os vereadores pela 

aprovação do projeto de sua autoria. O vereador Jacir parabeniza o presidente do 

Conseg, se colocando a disposição e parabeniza o vereador Aguinaldo pela 
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instalação da Unicesumar. O vereador Arival parabeniza o vereador Aguinaldo pelo 

projeto aprovado. A vereadora Arlete agradece a aprovação da Resolução e pede 

apoio de todos para que seja desenvolvido um bom trabalho. O Presidente fez o 

encerramento, agradecendo a presença de todos. Declarou encerrada a sessão. 
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