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Ata 032/2019 

31ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Às dezenove horas e cinco minutos do dia vinte e um de outubro de dois mil e 

dezenove, com a ausência justificada da vereadora Clarice e a presença de todos 

os demais vereadores, o presidente Marcio Stoski declara aberta a trigésima 

primeira 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 031/2019. Posteriormente a ata é colocada em votação e aprovada 

por unanimidade. O Senhor Presidente pede para que o Secretário proceda com a 

leitura do expediente da mesa: Indicações n.º 163 e 164/2019 e Ofícios 88, 89 e 

90/2019 do Executivo Municipal. O Presidente deferiu e encaminhou as 

indicações à secretaria da casa para que sejam tomadas as devidas providencias. 

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 Elio 

José Melo: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala comentando a 

respeito do fechamento dos Postos de Saúde do Ouro Verde, Rio do Tigre e São 

Manoel e a reunião com o Secretário de Saúde do município. Agradeceu ao 

executivo pela execução da ponte na localidade do Ouro Verde. Presidente cede a 

palavra ao vereador Jacir Zierhut: Cumprimentou a todos, parabenizou os 

agricultores por terem se organizado para receberem os maquinários. Comentou a 

respeito da viagem a Curitiba no gabinete do deputado Paulo Litro e no DER, 

requerendo o trevo de acesso a localidade de São Manoel e o pó que é retirado do 

asfalto. Falou ainda a respeito do fechamento dos postos de Saúde. Aguinaldo 

Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala pedindo uma 

moção de pesar as famílias Lechinski e Vieira pelo falecimento dos Senhores José 

Lechinski e Verci Vieira. Comentou a respeito do encontro de produtores de leite 

realizado pela prefeitura e secretaria de agricultura, onde foi feita a entrega de 

implementos agrícolas. Falou a respeito dos projetos de comodato devem partir do 
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executivo, contudo são emendas impositivas dos deputados. O vereador falou 

ainda a respeito da ponte do Ouro Verde, parabenizando todos que correram atrás 

da execução, agradecendo a união de todos, agradecendo ao secretário Oséias. 

Fez um breve comentário sobre a indicação assinada por todos os vereadores para 

a execução da obra do campo na localidade de Arroio do Portão. Falou a respeito 

da visita a superintendência do DER e a conversa sobre o trevo do São Manoel. 

Ainda falou rapidamente sobre um novo carro para a secretaria de saúde. 

Comentou também a respeito do fechamento dos postos de saúde.    O Presidente 

cede a palavra ao vereador José Valdivino Gomes: cumprimentou a todos. Iniciou 

parabenizando os moradores da localidade de Ouro Verde pela construção da 

Ponte. Falou sobre o comunicado do fechamento dos postos de saúde. Comentou 

a respeitos das percas do município nesta gestão. O vereador falou ainda a 

respeito da questão da água em algumas localidades pedindo a solução. O 

Presidente cede a palavra ao vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou 

a todos, iniciou sua fala pedindo para que sejam feitas duas tampas de boca de 

lobo na rua Sete de Setembro. Falou brevemente a respeito do consorcio da 

CENTROPAR. Comentou a respeito das emendas impositivas e do problema das 

águas. Falou sobre o fechamento dos postos de saúde. O vereador falou ainda a 

respeito das indicações, requerimentos e cobranças feitas ao executivo municipal. 

O Presidente cede a palavra à vereadora Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou a 

todos e iniciou falando a respeito da situação da água e dos poços artesianos. A 

vereadora falou a respeito do fechamento dos postos de saúde e a reunião feita 

com o secretário de saúde do município comentando a respeito da dispensa de 

medico e enfermeiros. Pede parte o vereador Aguinaldo Paz de Moura: comenta 

que fez o pedido de um médico pediatra o qual agora não deve vir. A vereadora 

comenta a respeito dos atendimentos feitos nos postos de saúde, em especial os 

realizados no Ouro Verde. Pede parte o vereador José Valdivino Gomes: cita a 

situação dos moradores de localidades como o Rio do Tigre, Prata, Rio Azul, Arroio 

do Portão região que vai ficar sem atendimento do posto de saúde. A vereadora 

fala ainda a respeito da luz do bairro da Vila Deus. Presidente pede ao vereador 
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Elio José Melo Machado que ocupe a presidência para que faça uso da palavra. O 

presidente cede a palavra ao vereador Marcio Stoski: O vereador cumprimenta a 

todos inicia fala da sua indignação e se solidariza com a população pelo 

fechamento dos postos de saúde, pedindo que seja revista a atitude de fechamento 

dos postos de saúde. Fala ainda da criação do regime próprio de previdência. Pede 

parte a vereadora Arlete Latzuk Penna: comenta sobre o problema de que não se 

fax Raio X nos fins de semana na cidade. O vereador ainda comento a respeito da 

forma de contratação para médicos. O Presidente coloca em discussão: Projeto de 

Lei n.º 04/2019 do Legislativo Municipal que Denomina o Centro de Saúde do Rio 

do Tigre e dá outras providências. O presidente deixa livre a palavra. O vereador 

Jacir Zieruth pede a palavra: Fala a respeito da denominação do centro de saúde 

do Rio do Tigre que agora será fechado, pede providencias. Pede a palavra o o 

vereador Aguinaldo Paz de Moura: Parabeniza o vereador Jacir comenta a 

denominação do posto de saúde do Rio do Tigre e comenta sobre seu fechamento. 

O presidente coloca em terceira votação o projeto de lei n.º 04/2019 do legislativo 

municipal. Aprovado por unanimidade. O presidente coloca em discussão o regime 

de urgência do Projeto do Executivo Municipal 11/2019 Que altera a Lei Municipal 

nº 535/2019 e dá outras providencias. Deixa livre a palavra. O presidente coloca 

em votação o regime de urgência do Projeto do Executivo Municipal 11/2019. 

Aprovado por unanimidade. O presidente declara aberto o Pequeno Expediente. 

Pede a palavra a vereador Elio José Machado: convoca as comissões de finanças 

e orçamento e justiça e redação para discutir o projeto e comenta a respeito do 

papel do vereador que é fiscalizar e buscar demandas. Comenta a respeito da 

importância da saúde e das estradas no município. Pede a palavra a vereadora 

Arlete Lactzuk: agradeceu a todos os vereadores que ajudaram a cobrar e 

resolver o problema da ponte do Ouro Verde. Comentou sobre a situação da 

saúde. Pede a palavra a vereador Arival Gonçalves Ferreira: falou a respeito do 

orçamento do município que a parte do recurso livre deveria ser aplicado na saúde 

do município. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: faz o pedido 

de uma drenagem na estrada do Rio do Tigre, próximo a Ibema. Agradeceu e 
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parabenizou a participação de todos na busca de soluções. Elogia a equipe de 

saúde do município. O Presidente fez o encerramento, agradecendo a presença de 

todos e deixando o convite para a próxima sessão no dia 28 de outubro de 2019. 

Declarou encerrada a sessão. 
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