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Ata 004/2019 

4ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

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

horas e dezessete minutos, com a ausência dos vereadores Aguinaldo Paz de 

Moura e Clarice Nunes Pereira, devidamente justificada, o presidente Marcio Stoski 

declara aberta a quarta 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 003/2019. 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 e Convites. 

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. Fez uma prestação de contas a 

respeito do trabalho como vereador. Comentou sobre a procura de solução para o 

Correio. Comentou que protocolou junto ao Deputado Aliel Machado um ofício 

pedindo calçamento para a Vila Deus e saída da Podolan. Falou que entregou o 

ofício 050/2019, Ministério da Saúde, indicação emenda parlamentar 30410014 

indicação do deputado Aliel Machado. O vereador falou a respeito das geladeiras 

que vieram para armazenamento das vacinas e um ultrassom, emenda do 

deputado Aliel Machado, sobra da verba do uno. Falou sobre a estrada da Piquiri a 

qual também está envolvido. O presidente registrou e agradeceu a presença do 

prefeito Reinoldo e do ex-vereador Elio Didimo.  O presidente cede a palavra ao 

vereador José Valdivino Gomes: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua 

fala agradecendo aos votos para o cargo de primeiro secretário. Falou a respeito 

da reivindicação dos moradores da Vila Deus. Comentou sobre a merenda escolar 

os programas do PNAE e do PAA. Falou sobre o problema da falta de médicos e a 

saúde do município. O presidente cede a palavra ao vereador Arival Gonçalves 

Ferreira: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala comentando a 
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respeito dos problemas e das dificuldades da Vila Deus. Comentou sobre as 

estradas do município a pedido do Senhor Roberto Strapasson. Falou ainda sobre 

os requerimentos que já entregou de patrolamento e cascalhamento do Banco da 

Terra e as condições das estradas do município. Deixou o convite a todos para a 

próxima sessão. O presidente cede a palavra à vereadora Arlete Latzuk Penna: 

Cumprimentou e agradeceu a presença de todos e iniciou falando sobre a Vila 

Deus. Comentou a respeito da ponte do Ouro Verde que quebrou e já está sendo 

resolvido. Falou ainda a respeito da Promoção Social e um problema a ser 

resolvido internamente. Se colocou a disposição para resolver o problema da Vila 

Deus. O presidente convida o vereador Elio para assumir a presidência para que 

possa fazer uso da palavra. O vereador Marcio Stoski cumprimentou a todos. 

Falou que a maior parte dos requerimentos e indicações desta casa diz respeito a 

estradas rurais. Comentou sobre a informação de que o INCRA está recebendo 

projetos de adequação de estradas rurais e se deixando a disposição para 

colaborar para aquisição destes recursos. O vereador Marcio Stoski reassume a 

presidência. Após, declarou aberto o Pequeno Expediente. Pede a palavra o 

vereador Elio Jose Melo Machado: cumprimentou a todos e se coloca a 

disposição dos moradores da Vila Deus. Comenta a respeito das estradas rurais e 

a dificuldade da retirada da safra agrícola. O presidente agradece a presença de 

todos. Convida a todos para a próxima sessão no dia 25 de março às 19 horas e 

para a audiência pública sobre Segurança Pública no dia 27 de março às 19 horas. 

Declarou encerrada a sessão. 

 

Marcio Stoski                 Élio José Melo Machado                    Jose Valdivino Gomes                              

Presidente                             Vice Presidente                             Primeiro Secretário 

 

 

Aguinaldo Paz de Moura           Arival Gonçalves Ferreira          Arlete Latzuk Penna     

Segundo Secretário                           Vereador                                    Vereadora 
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Clarice Nunes Pereira            Jacir Zierhut                  João Alex Damião                                                                                 

Vereadora                                          Vereador                                        Vereador 

 


