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Ata 025/2019 

24ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Com a ausência do vereador Arival Gonçalves Ferreira, às dezenove horas e 

quinze minutos do dia 02 (dois) de setembro (09) de 2019 (dois mil e dezenove), no 

Salão da Igreja Católica, no Distrito de São José, o Presidente, senhor Marcio 

Stoski, declarou aberta a vigésima quarta sessão ordinária e primeira sessão 

itinerante do ano de dois mil e dezenove e convidou o pastor Odeir para rezar a 

bênção de acolhida. O Presidente pede para que o Primeiro Secretário, vereador 

José Valdivino Gomes, realize a leitura da ata n.º 022/2019. Posteriormente a ata é 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. Após, ele pede para que o 

Primeiro Secretário realize a leitura da ata n.º 023/2019. Posteriormente a ata é 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. Também, pede para que realize 

a leitura da ata n.º 024/2019, e colocada em votação é aprovada por unanimidade. 

O Presidente pede para que o Primeiro Secretário proceda com a leitura do 

expediente da mesa: Indicações n.ºs 128, 133, 135, 137, 138 e 139/2019 e 

Convite. O Senhor Presidente defere as Indicações e encaminha à Secretaria da 

Casa para que sejam tomadas as devidas providências. Após, declara aberto o 

Grande Expediente, onde os senhores vereadores poderão fazer uso da palavra 

conforme o Regimento Interno. Conforme definido por sorteio, pede a palavra o 

vereador Elio Jose Melo Machado: Cumprimentou todos os presentes. Agradeceu 

pelo caminhão compactador de lixo. Comentou sobre seu requerimento lido 

anteriormente e explanou aos presentes sobre o papel do Legislativo; pediu a 

compreensão de todos. Pede a palavra a vereadora Clarice Nunes Pereira: 

Cumprimentou todos os presentes. Iniciou pedindo desculpas pela ausência, 

devido ao fato de estar acompanhando seu esposo em tratamento de saúde. 

Comentou sobre os requerimentos para o Rio Liso e agradeceu ao secretário 

Ozeias e ao prefeito pela construção de duas pontes e pelas estradas do Rio 

Cambará. Agradeceu também ao secretario de saúde e ao presidente da Câmara 

pelo transporte a Cascavel e se colocou a disposição. Pede a palavra o vereador 
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Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes. Iniciou 

manifestando sua satisfação em estar realizando a sessão itinerante. Comentou 

que esteve no Rio do Tigre e agradeceu ao prefeito e secretário pelo atendimento 

das indicações nessa localidade. Informou que foi protocolado junto a Fundepar, 

através do deputado Paulo Litro, o pedido para a quadra coberta poliesportiva para 

o Colégio Estadual João Cionek. Comentou que foi procurado por moradores da 

localidade de São Manoel, que estão sofrendo com a falta de água nessa 

localidade e pediu providências ao prefeito, e também se colocando a disposição. 

Pede a palavra o vereador Jose Valdivino Gomes: cumprimentou todos os 

presentes. Parabenizou o presidente da Câmara pela iniciativa da sessão itinerante 

e ao ex- vereador Nego Gordo, autor desse projeto no passado. Comentou que em 

2017 a Câmara economizou mais de cento e setenta mil reais, sendo devolvido ao 

prefeito com indicação para construção de estrada, mas que não foi atendido. 

Também em 2017, foi feita uma emenda no orçamento, destinando 4% para a 

agricultura, mas que o prefeito vetou. Comentou sobre a falta de incentivo na 

agricultura do município, e ainda, sobre a arrecadação recebida, que são valores 

significativos, mas que o município está só retrocedendo, e colocou-se a 

disposição. Pede a palavra o vereador João Alex Damião: Cumprimentou todos os 

presentes. Ressaltou a importância da sessão itinerante. Comentou sobre o seu 

pedido para um caminhão compactador, que foi convertido para uma 

retroescavadeira e colocou-se a disposição da população. Pede a palavra Arlete 

Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes. Comentou sobre as emendas 

conseguidas através da deputada Cristina Silvestre e sobre as suas indicações e 

pedidos feitos. Comentou também da dificuldade de atendimento, por parte do 

Executivo, aos pedidos dos vereadores e que a população está passando por 

várias dificuldades, inclusive na Saúde, sendo necessários maiores investimentos, 

onde já fez vários pedidos. Pede aparte o vereador Aguinaldo e comenta sobre a 

importância de manter a farmácia do posto aberta até mais tarde. A vereadora 

também comentou sobre a dificuldade de atendimento da Promoção Social e se 

colocou a disposição da população. O presidente Marcio Stoski também fez uso 
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da palavra: Cumprimentou todos os presentes. Ressaltou a importância da sessão 

itinerante e a participação da população. Comentou sobre o papel do vereador, 

onde ele faz as indicações e a Câmara envia ao Executivo para cumprimento dos 

pedidos. Relatou sobre as emendas conseguidas pelos vereadores, por intermédio 

dos deputados estaduais e federais, no valor de dois milhões de reais. Solicitou ao 

Executivo a viabilização de um campo de futebol na comunidade de São José, a 

pedido dos moradores e também colocou-se a disposição para ajudar na questão 

da falta de água em São Manoel. O presidente convida o prefeito Jose Reinoldo 

Oliveira para fazer uso da palavra: Cumprimentou todos os presentes. Iniciou 

comentando a importância da sessão itinerante e comentou sobre as lideranças 

políticas de São José. Agradeceu aos vereadores pelo papel que vêm 

desempenhando e pela aprovação das contas de 2017. Comentou sobre os 

requerimentos dos vereadores, dizendo que está providenciando na medida do 

possível, pois o município foi penalizado, tendo que pagar muitas dívidas e 

precatórias das gestões passadas. Comentou que, hoje em dia, as coisas têm que 

ser feitas conforme a legislação para não sofrer penalizações, e que hoje o 

município conseguiu alguns equipamentos que antes não tinha. Sobre o 

orçamento, disse que mais da metade do valor é gasto com folha de pagamento e 

tem que honrar com os compromissos do município. Sobre as diárias, disse que já 

foi denunciado e está respondendo por isso, e que é necessário ir atrás de 

recursos. O vereador Elio questionou sobre o asfalto de São José e o prefeito 

respondeu que está protocolado, que teve que teve que refazer o processo devido 

ao cumprimento de prazos legais. O Presidente declara aberta a Ordem do Dia, 

colocando em discussão o Projeto de Lei 05/2019 do Executivo Municipal que 

autoriza a firmar Termo de Convênio e Aditivos. Deixando livre a palavra o 

vereador Aguinaldo falou da importância desse projeto, considerando que não há 

asilo no município. O vereador Jose Valdivino também falou da importância desse 

projeto, já que o município não dispõe de asilo para abrigo de idosos. O vereador 

Jacir disse que é justo, considerando que são valores baixos. O vereador Elio 

também se manifestou favoravelmente. O Presidente colocou em votação o 
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Projeto de Lei 05/2019 que autoriza o Executivo Municipal a firmar Termo de 

Convênio e Aditivos e é aprovado por unanimidade. Após, o Presidente convida o 

ex-vereador Elio Didimo para falar em nome da comunidade: Cumprimentou todos 

os presentes. Comentou sobre a importância da sessão itinerante como uma forma 

de aproximar a população ao trabalho do Legislativo, do Executivo e Secretários e 

pediu a Deus que abençoasse o trabalho de cada um. O Presidente declara, então, 

aberto o Pequeno expediente. O vereador Jacir agradeceu a presença da 

população e ao prefeito pelo atendimento ao seu requerimento. A vereadora 

Clarice esclareceu sobre o valor devolvido da Câmara para o Executivo, enquanto 

Presidente, com indicação para as estradas da região. O vereador Elio agradeceu 

a presença da população e pediu ao Prefeito para que cuidasse dos Agricultores. O 

vereador Aguinaldo parabenizou o ex-vereador Elio Didimo pelas belas palavras e 

comentou que os funcionários agora trabalham com dignidade com o novo 

caminhão compactador de lixo. Sobre a falta de água em São Manoel disse que 

tem que tomar uma providência urgente para atender essa comunidade. A 

vereadora Arlete disse que concorda em destinar o poço artesiano para outra 

localidade se realmente a água for até nas casas dos moradores do Reservado e 

também cobrou providências para o problema da falta de água em São Manoel. O 

Presidente encerrou a sessão informando que ficarão disponíveis para 

questionamentos dos presentes e convidando a todos para participar da próxima 

sessão ordinária dia 09/09/2018. Declarou encerrada. 

 

 

Marcio Stoski        Élio José Melo Machado     Jose Valdivino Gomes                                                                                    

Presidente                             Vice Presidente                             Primeiro Secretário 
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Segundo Secretário                           Vereador                                    Vereadora 
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Vereadora                                      Vereador                                        Vereador 

 


