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ATA 031/2021 

24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021 

Com a presença de todos os vereadores, às dezoito horas e sete minutos, no dia treze 

de setembro de dois mil e vinte e um (13/09/2021), o Presidente declara aberta a 

vigésima quarta sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e um e convida a todos 

para rezar a oração de costume da casa. Pede à Primeira Secretária, vereadora 

Mariely Pereira Moreira, que proceda a leitura do extrato da ata de n.º 030/2021.Após, 

coloca a ata em votação e é aprovada por unanimidade. O Presidente pede para que 

a Primeira Secretária proceda a leitura do EXPEDIENTE DA MESA: Indicações n.º 

077, 078 e 079do ano 2021, Ofício n.º 017 do Setor de Licitação do Executivo 

Municipal, Projeto de Lei n.º 019/2021 - Executivo Municipal: “Dispõe sobre o 

Plano Plurianual de Governo do Município de Santa Maria do Oeste para o 

quadriênio 2022/2025”, Projeto de Lei n.º 020/2021 – Executivo Municipal: 

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santa Maria do Oeste para 

o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências”. O Presidente declara 

aberto o GRANDE EXPEDIENTE: Cede a palavra para o vereador Aguinaldo Paz de 

Moura: Inicia comentando sobre a reunião que tiveram juntamente com a Secretária 

da Educação Nilcéia, na qual trataram medidas de urgência para as aulas do 

Município, devido ao surgimento de novos casos de Covid-19 em alunos. Parabeniza 

a Comunidade do Chapéu do Sol pelo recebimento de um trator agrícola o qual teve 

o projeto aprovado, com o apoio de todos os vereadores. Faz uma sugestão ao 

Executivo para instalação de rastreador na frota de veículos do município para melhor 

controle dos mesmos. O vereador João Alex pede aparte e menciona a importância 

desses rastreadores para maior controle e com custo baixo para instalação. O 

vereador Aguinaldo retoma a palavra e diz que o custo benefício desses rastreadores 

trará economias para o município. Argumenta em relação à Lei orçamentária Anual 

(LOA), que o município tem boa perspectiva de arrecadação, porém questiona sobre 

a distribuição dos valores. O Presidente cede a palavra para a vereadora Daniela 

Kunrath da Luz: Agradece o Executivo pelo convite para participar da entrega do 

trator para a associação da localidade do Chapéu do Sol, mas que não pode estar 
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presente por motivo maior. Comenta que esteve com o Secretário do Meio Ambiente 

Elias Delgado tratando assuntos referentes ao aterro sanitário que está em condições 

críticas com o acúmulo de lixo, e informa que foi criado uma cartilha informativa 

ressaltando a maneira correta da separação do lixo, e pede conscientização para a 

população. Informa também que no dia 29 de setembro será feito a licitação para 42 

quilômetros de patrolamento na estrada do Assentamento Araguaí. Fala que o 

Executivo vem incentivando e realizando serviços na agricultura como os projetos da 

plantação de pepinos entre outros. E pede união do Legislativo com o Executivo para 

um melhor desenvolvimento dos trabalhos. O Presidente ceda a palavra ao vereador: 

João Alex Damião: Inicia falando sobre a importância da licitação feita para 

manutenção das estradas do Assentamento Araguaí, o qual trará muitos benefícios 

para os moradores e facilitará o escoamento da produção agrícola da região. Faz um 

agradecimento ao Secretário Elizeu e também ao Executivo pelo cascalhamento da 

estrada do senhor Iran Damião. O Presidente cede à palavra a vereadora Mariely 

Pereira Moreira: Começa fazendo um agradecimento ao Executivo pelo convite 

recebido para a entrega do trator agrícola na comunidade do Chapéu do Sol, 

menciona o reconhecimento do Executivo em relação à união juntamente com os 

vereadores para concretizar a entrega desse trator. Parabeniza o Executivo e a 

Secretaria da Agricultura pelo empenho de intensificar e diversificar a agricultura 

familiar em nosso município, dando suporte para produção e comercialização dos 

produtos. Agradece e parabeniza o grupo Exército de Cristo pela organização do 

Retiro para Casais que ocorreu nos dias dez e onze de setembro. Informa que estará 

fazendo uma visita juntamente com o Executivo no bairro Vila Deus para analisar a 

melhor maneira de solucionar o problema das valas que se encontram abertas 

próximas do campinho de futebol, trazendo riscos e transtornos aos moradores. 

Comenta também sobre indicações já feitas referente à construção de espaço para 

armazenamento de material reciclável em algumas comunidades que ainda não 

possui, para que uma vez por mês o caminhão da coleta possa estar indo recolher. O 

Presidente Alcides Borges Saldanha: Informa a população que as Sessões já estão 

liberadas ao público seguindo as normas de segurança limitando o número de 

pessoas, uso de máscara, álcool em gel e distanciamento, faz um convite a população 
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para acompanhar o trabalho do Legislativo. Declara aberta a ORDEM DO DIA. Coloca 

em discussão o Projeto de Lei n.º 018/2021 do Executivo Municipal com a súmula: 

Concede revisão geral anual ao funcionalismo público municipal, ocupantes de cargos 

efetivos comissionados, ativos e inativos, pensionistas e empregados públicos de 

Santa Maria do Oeste e da outras providências. Ninguém se manifesta. Coloca em 

segunda votação do Projeto de Lei n.º 018/2021 do Executivo Municipal com a súmula: 

Concede revisão geral anual ao funcionalismo público municipal, ocupantes de cargos 

efetivos comissionados, ativos e inativos, pensionistas e empregados públicos de 

Santa Maria do Oeste e da outras providências. E é aprovado por unanimidade. 

Declara aberto o PEQUENO EXPEDIENTE: O vereador Aguinaldo faz novos 

questionamentos sobre a Lei do Orçamento Anual (LOA), comentando sobre os 

valores distribuídos entre as Secretarias, fala também fala sobre o programa Porteira 

Adentro, dizendo que este programa segue um cronograma de atendimento. A 

vereadora Mariely comenta sobre sua indicação lida para ajudar às pessoas mais 

carentes de nosso município com produtos de higiene pessoal e sugere que estes 

sejam colocados também em cestas básicas, diz estar sendo cobrada pela população 

em relação a postes que se encontram em lugares irregulares e explica que com a 

pavimentação serão arrumados. A vereadora Daniela fala sobre a lei de 

funcionamento do Porteira Adentro e que fez indicação apenas para reforço das guias 

que já foram tiradas à bastante tempo. Sobre os seis milhões de reais para o 

Urbanismo explica que cinco milhões é do Finisa. O vereador Alcides reforça o pedido 

para o Secretário de Obras Elias Delgado que seja arrumado a ponte do Bairro dos 

Pingas, que encontra em péssimas condições trazendo riscos para a população, fala 

também fala sobre a iluminação pública que ainda não foram solucionados os 

problemas, e que há tempos vem cobrando o Executivo para que sejam tomadas as 

devidas providências. O Presidente declara sessão encerrada.  
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____________________   ____________________        _____________________ 

Alcides Borges Saldanha            Tiago Variza                           Mariely Pereira Moreira 

        Presidente                       Vice-Presidente                            Primeira Secretária 

 
 
 

____________________   ______________________     _____________________ 

Daniela Kunrath da Luz          Aguinaldo Paz de Moura        Ataíde de Albuquerque 

   Segunda Secretária                         Vereador                                Vereador 
 

 
 
 

____________________        __________________         ____________________ 

Jauri Fernandes de Abreu            João Alex Damião            Laurinda Lopes Damião 

               Vereador                              Vereador                               Vereadora 

 

 

 

 

 


