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Ata 029/2019 

28ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

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

30 (trinta) de setembro (09) de 2019 (dois mil e dezenove), no Centro Cultural de 

Santa Maria do Oeste, o Presidente, senhor Marcio Stoski, declarou aberta a 

vigésima oitava sessão ordinária e convida a todos para rezar a oração de costume 

da casa. O Presidente pede para que o Primeiro Secretário, vereador José 

Valdivino Gomes, realize a leitura da ata n.º 028/2019. Posteriormente a ata é 

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

Primeiro Secretário proceda com a leitura do expediente da mesa: Indicações n.ºs 

155, 156 e 157/2019, Projetos de Lei n.º 04/2019 e 05/2019 do Legislativo 

Municipal. 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 Aguinaldo Paz de Moura: Cumprimentou todos os presentes. Iniciou 

comentando sobre a indicação lida do vereador Alex. Comentou também sobre o 

asfalto da Rua Agenor de Oliveira e sobre o projeto de lei de autoria do vereador 

Jacir. Comentou, ainda, sobre a Audiência Pública do Executivo Municipal 

realizada na última quinta-feira, dizendo que se entristeceu com os dados 

relatados, principalmente com o índice de 54,01 da folha de pagamento. Falou 

também que é função do vereador reivindicar os pedidos da população, enviando 

suas indicações ao prefeito. Pede a palavra o vereador Jose Valdivino Gomes: 

Cumprimentou todos os presentes. Iniciou comentando sobre a Audiência Pública, 

dizendo que também se entristece com a questão do índice extrapolado de 54,01 

da folha de pagamento, mas que, principalmente as secretarias de Agricultura e 

Rodoviária penam por falta de funcionários e parabenizou as comunidades pelo 

festival da Reforma Agrária. Pede a palavra o vereador João Alex Damião: 

Cumprimentou todos os presentes. Iniciou comentando sobre a iluminação pública 
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e a situação da estrada da Rua Jose Schreiner. Parabenizou as comunidades 

pelos jogos da Reforma Agrária e pediu para que se faça um ponto de ônibus na 

Vila Rica. Comentou também sobre sua indicação lida. Pede a palavra a vereadora 

Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes. Iniciou comentando 

sobre os jogos da Reforma Agrária. Agradeceu ao secretário de Saúde pelo 

atendimento da sua indicação. Comentou sobre as emendas recebidas através dos 

deputados e sobre suas indicações para a saúde e para estradas e pediu para que 

os presentes compareçam sempre às sessões. O Presidente declara aberta a 

Ordem do Dia, colocando em discussão o Projeto de Lei 06/2019 do Executivo 

Municipal que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Santa Maria do Oeste 

– REFISAM. Deixando livre a palavra, nenhum vereador se manifestou. Coloca, 

então, em terceira e última votação e é aprovado por unanimidade, sendo, 

portanto, declarado aprovado o Projeto 06/2019. O Presidente coloca em discussão 

o Projeto de Lei n.º 07/2019 do Executivo Municipal que Concede Permissão de 

Uso à Associação Agrícola Sete de Setembro de Santa Maria do Oeste e dá outras 

providências. Deixando livre a palavra o vereador Aguinaldo comenta que os 

maquinários são, na maioria, conseguidos através de emendas dos deputados. O 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto 07/2019 e é aprovado por 

unanimidade. Após, coloca em discussão o Projeto de Lei n.º 08/2019 que 

Concede Permissão de Uso à Associação do Banco da Terra do Rio das Antas de 

Santa Maria do Oeste e dá outras providências. Deixando livre a palavra, ninguém 

se manifestou. O Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei n.º 

08/2019 e é aprovado por unanimidade. Após, ele coloca em discussão o Projeto 

de Lei n.º 09/2019 que Concede Permissão de Uso à Associação de 

Desenvolvimento Agrícola Lontrense de Santa Maria do Oeste e dá outras 

providências. Deixando livre a palavra ninguém se manifestou. O Presidente coloca 

em primeira votação o Projeto de Lei n.º 09/2019 e é aprovado por unanimidade. 

Após, ele declara aberto o Pequeno expediente. O vereador Jacir comentou sobre 

o Projeto de Lei de sua autoria. O vereador Aguinaldo parabenizou os jogos da 

Reforma Agrária e comentou sobre a tropeada em homenagem ao senhor Chico 
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Cordeiro. O Presidente comentou sobre as emendas conseguidas e sobre a eleição 

para o Conselho Tutelar no próximo domingo e convidou a todos para a próxima 

sessão no dia 07/10/2019. Declarou encerrada. 

 

 

Marcio Stoski        Élio José Melo Machado     Jose Valdivino Gomes                                                                                    

Presidente                             Vice Presidente                             Primeiro Secretário 

 

 

Aguinaldo Paz de Moura           Arival Gonçalves Ferreira          Arlete Latzuk Penna     

Segundo Secretário                           Vereador                                    Vereadora 

 

 

 

Clarice Nunes Pereira       Jacir Zierhut                 João Alex Damião                                                     

Vereadora                                      Vereador                                        Vereador 

 


