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Ata 009/2019 

9ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

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

horas e trinta minutos, com a presença de todos os senhores vereadores, o 

Presidente, senhor Marcio Stoski, declara aberta a nona 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 008/2019. O presidente 

coloca em votação a ata 08/2019. É aprovada por unanimidade. O presidente 

informa que não há expediente da mesa. 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 Zieruth: Cumprimentou todos os presentes e 

iniciou sua fala comunicando a população sobre a reunião da comissão especial de 

investigação que aconteceu neste dia, a qual dará inicio aos trabalhos. O 

Presidente cede a palavra ao vereador Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou 

todos os presentes e iniciou sua fala falando a respeito da CEI (Comissão Especial 

de Investigação). Comentou ainda a respeito do pedido que fez sobre o coveiro 

municipal, o qual será reintegrado ao quadro de funcionários do município. Falou 

sobre o atraso do inicio da sessão e a reunião com o pessoal da COORLAF. Falou 

ainda sobre a Associação das Costureiras. Parabenizou a Senhora Miriam e o 

Senhor Antonio pelas associações. Comentou sobre a colocação do vereador 

Marcio Stoski que o que vem para a Câmara Municipal são as leis, quem destina 

os prédios ou bens públicos é o prefeito municipal. O presidente cede a palavra ao 

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

fala comentando a respeito da Associação das Costureiras, falou que pediu um 

prazo no seu parecer para ouvir a posição da COORLAF e as costureiras. Pediu se 

possível a presidente da comissão marcar uma nova reunião para discutir o 

assunto. Comenta a respeito da valorização e apoio a COORLAF e agricultura 

familiar. Fica a disposição da COORLAF e da Associação das Costureiras. Fala 
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que a comissão pediu junto à associação os documentos necessários. Pede parte 

o vereador Elio José Machado: fala que o estatuto da Associação das Costureiras 

já se encontra na casa. O presidente cede a palavra ao vereador Arival Gonçalves 

Ferreira: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala comentando a 

respeito da questão das costureiras. Falou ainda a respeito do apoio a COORLAF. 

Falou sobre a reintegração do Secretário de Saúde do município e a falta que está 

fazendo o Secretário de Assistência Social e da Agricultura. Presidente cedeu a 

palavra à vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou e agradeceu a presença 

de todos iniciou falando a respeito da camionete do Rio do Tigre que esta na 

cidade, mas continua estragada. Falou a respeito do barracão da COORLAF 

cedido para a Associação das Costureiras. Comentou ainda a respeito da 

remuneração das costureiras. O Presidente dá inicio a Ordem do Dia. Coloca em 

discussão o Projeto de Lei nº 01/2019 do Executivo Municipal referente a 

recomposição salarial ao funcionalismo publico municipal. O Presidente colocou em 

votação o Projeto de Lei nº 01/2019 do Executivo Municipal, sendo aprovado por 

unanimidade. O Presidente declarou aberto o Pequeno Expediente. Pede a 

palavra o vereador Jacir Zieruth: convidou a todos para a reunião da Comissão de 

Investigação que acontecerá na quinta-feira dia 25 de abril as 13:30 será livre a 

todos. Pede a palavra a vereadora Clarice Nunes Pereira: Cumprimentou a todos. 

Deixou seu apoio para a CORLAF e para a Associação das Costureiras, 

comentando que isto será resolvido. Falou sobre o apoio dos vereadores na 

questão do frete. Pede a palavra o vereador Elio José Melo Machado: 

Cumprimenta a todos fala a respeito da CORLAF dizendo que ninguém é contra 

nenhuma das associações. Fala a respeito da Lei 290/2010 que se encontra no 

portal. Comenta que não tem nada contra a nenhuma das Associações, que está a 

disposição para ajudar no que for preciso. Pede a palavra o vereador Aguinaldo 

Paz de Moura: Complementou a fala da vereadora Clarice Moreira comentando a 

respeito do caminhão para o transporte da produção da associação. O Presidente 

falou sobre o projeto que deverá ser votado na próxima sessão. Fala ainda que o 

papel de cada vereador não é optar por uma ou outra associação, mas sim avaliar 
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a legalidade de cada projeto. Agradeceu a presença de todos. Fez o encerramento, 

deixando o convite para a 10ª sessão do dia 29 de abril de 2019. 
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