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Ata 013/2020 

11ª Sessão Ordinária do Ano de 2020 

6ª Sessão Remota 

De acordo com a Resolução n.º 04/2020, onde “Institui o Sistema de Deliberação 

Remota no âmbito da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste, a ser utilizado 

durante a emergência de saúde pública relacionada ao Coronavírus – COVID-19”, 

com a ausência do vereador Aguinaldo Paz de Moura, justificada por problemas de 

conexão com a internet, às dezenove horas e três minutos do dia quatorze de maio 

do ano dois mil e vinte (14/05/2020), o Presidente da Mesa Diretora, vereador 

Marcio Stoski, declara aberta a décima primeira sessão ordinária e sexta sessão 

remota do ano de dois mil e vinte. O Presidente informa que conforme o art. 5º da 

Resolução n.º 04/2020, fica dispensada a leitura da ata resumida da sessão 

anterior, e como não houve solicitação de retificação, a ata n.º 012/2020 fica 

considerada aprovada. O Presidente pede que o Primeiro Secretário, vereador 

José Valdivino Gomes, proceda com a leitura do EXPEDIENTE DA MESA: 

Indicações n.º 073, 074, 075 e 076/2020, Requerimento n.º 01/2020, Edital de 

constituição das Comissões Permanentes, Projeto de Lei n.º 04/2020 do 

Executivo Municipal. O Presidente declarou aberto o GRANDE EXPEDIENTE, 

onde os vereadores podem fazer uso da palavra por até três minutos, de acordo 

com sorteio e conforme a Resolução n.º 04/2020. O vereador José Valdivino 

Gomes comenta sobre o seu requerimento para uma reunião com o Secretário de 

Saúde, comenta também sobre a resposta do pedido de informação recebido 

referente ao asfalto de São Manoel. A vereadora Arlete Latzuk Penna solicita 

sessão presencial. Comenta sobre a sua indicação para que seja pago o reajuste 

salarial do funcionalismo público, sobre o Projeto 04/2020, dizendo que não haverá 

impecílios por parte dos vereadores e sobre o requerimento para reunião com o 

Secretário de Saúde. Comenta também suas demais indicações. O vereador Jacir 

Zierhut comenta a fala da vereadora Arlete e parabenizou todas as mães pelo seu 

dia. O Presidente declara aberto a ORDEM DO DIA. Coloca em discussão o 

Requerimento n.º 01/2020. Não havendo manifestação, coloca em única votação 
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o Requerimento n.º 01/2020 e é aprovado por unanimidade. Coloca em discussão 

o Edital de constituição das Comissões Permanentes. Não havendo 

manifestação, coloca em única votação o Edital de constituição das Comissões 

Permanentes e é aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o Projeto de 

Lei n.º 03/2020 do Executivo Municipal, onde dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração do Orçamento no exercício de 2021. Não havendo manifestação, 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei n.º 03/2020 e é aprovado por 

unanimidade. Coloca em discussão o Regime de Urgência ao Projeto de Lei n.º 

04/2020. Não havendo manifestação, coloca em única votação o Regime de 

Urgência ao Projeto n.º 04/2020 e é aprovado por unanimidade. Coloca em 

discussão o Projeto de Lei n.º 04/2020 do Executivo Municipal onde autoriza o 

pagamento de um salário mínimo para as empresas prestadoras de serviço de 

transporte escolar do Município. O Presidente parabeniza a iniciativa do Executivo. 

Coloca em única votação o Projeto de Lei n.º 04/2020 e é aprovado por 

unanimidade. O Presidente declara encerrada a sessão. 
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