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Ata 019/2019 

18ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

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

presença de todos os senhores Vereadores, o Presidente, Senhor Marcio Stoski, 

declara aberta a décima oitava 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 018/2019. 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 

105, 106, 107, 108, 109 e 110/2019. O Presidente deferiu as Indicações e 

encaminhou à Secretaria da Casa para que sejam tomadas as devidas 

providências. O Senhor 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, cede a palavra ao vereador Aguinaldo 

Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes. Falou do seu requerimento 

pedindo wi-fi livre para a comunidade do Rio do Tigre, sobre a importância de 

estabelecer um canal de acesso com as comunidades. Convidou para uma reunião 

da Comissão de Avaliação das Estradas dos Assentamentos na quinta-feira e 

comentou sobre a notícia que os funcionários do pátio estarão em licença-prêmio 

pelo período de três meses, que os agricultores, produtor de leite e pecuaristas não 

têm licença-prêmio e serão prejudicados nesse período, e quando retornarem os 

trabalhos os agricultores já estarão em fase de plantio, e que as reclamações que 

possam vir não recaiam sobre os Vereadores, pois todos estão pagando pela 

administração pública. Comentou que não está culpando o secretário e não está 

questionando o direito dos funcionários, pois são merecedores, mas os agricultores 

não podem pagar por isso. Deixou o convite para a recepção ao Deputado Aliel 

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

Penna: Cumprimentou todos os presentes. Comentou a respeito dos seus 

requerimentos. Comentou sobre a notícia que os maquinários vão parar os 
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trabalhos, que tem que analisar o que pode parar e o que não pode, pois já existem 

muitas dificuldades com estradas. Comentou sobre o requerimento do vereador 

Aguinaldo pedindo wi-fi livre e pediu para subscrever seu pedido para as demais 

regiões. Comentou que foi procurada por alguns funcionários de obras que 

reclamaram sobre o corte de algumas gratificações. Pede aparte a vereadora 

Clarice e comenta que esteve em reunião com os funcionários e explicado a eles o 

porquê de não estarem pagando, mas que o prefeito já está resolvendo. 

Retomando a palavra a vereadora Arlete disse que já esteve em conversa com o 

secretário Ozeias e agradeceu a preocupação da vereadora Clarice. O Senhor 

Presidente declara aberta a Ordem do Dia: Coloca em discussão o Requerimento 

n.º 011/2019, do vereador José Valdivino Gomes, onde solicita que o responsável 

pela Secretaria de Esportes compareça nesta Casa prestar esclarecimentos. 

Deixando livre a palavra o vereador Jose Valdivino Gomes comenta que pela 

segunda vez está fazendo o pedido e espera que desta vez seja atendido, inclusive 

no recesso, se os vereadores estiverem disponibilidade. O vereador Aguinaldo 

comenta que espera que ele não venha apenas apresentar informações sobre a 

quadra poliesportiva, mas também sobre os programas de esportes que está 

desenvolvendo. O Senhor Presidente coloca em única votação o Requerimento n.º 

011/2019 e é aprovado por unanimidade. Posteriormente, ele coloca em única 

discussão o Requerimento n.º 012/2019, do vereador José Valdivino Gomes, onde 

solicita o envio de ofício ao Ministério Público buscando medidas cabíveis quanto 

ao atendimento da agência do Banco Bradesco. Deixando livre a palavra, o 

vereador Jose Valdivino Gomes comenta que já foi enviado ofício ao banco 

anteriormente e não obteve resposta, e está sendo procurado pela população para 

melhoria no atendimento. O Senhor Presidente coloca em única votação o 

Requerimento n.º 012/2019 e é aprovado por unanimidade. Posteriormente, ele 

coloca em discussão a Resolução n.º 04/2019, onde institui o Sistema de Controle 

Interno do Legislativo Municipal. Deixando livre a palavra, ninguém se manifestou. 

O Senhor Presidente colocou em única votação a Resolução n.º 04/2019 e é 

aprovada por unanimidade. Posteriormente, ele coloca em discussão o Projeto n.º 
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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. Após, ele coloca em segunda 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, onde concede a permissão de uso à Associação 

Terceiro Milênio dos Agricultores do Rio do Tigre. Deixando livre a palavra, 

ninguém se manifestou. Após, ele coloca em segunda votação o Projeto n.º 

004/2019 e é aprovado por unanimidade. O vereador Jacir Zierhut pediu dispensa 

da última votação e colocado o pedido em votação foi aprovado por unanimidade. 

O Senhor Presidente declarou aprovado o Projeto n.º 004/2019. O Senhor 

Presidente declara aberto o Pequeno expediente. Pede a palavra o Vereador 

Jacir Zierhut: Comentou sobre os pedidos da iluminação pública, que já foi feita a 

licitação e já está sendo tomadas as providências. O Senhor Presidente fez o 

encerramento, convocando para a 19ª Sessão Ordinária, que será realizada dia 

vinte e oito de junho às quatorze horas, para que sejam votados todos os projetos 

da pauta antes do Recesso Parlamentar, e convidando para a reunião às nove 

horas e trinta minutos com os moradores do Assentamento para tratar das estradas 

rurais e também para a recepção do Deputado Aliel Machado na sexta feira as 

dezesseis horas. Declarou encerrada a sessão. 
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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 

 


