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Ata 030/2019 

29ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 

Com a ausência da vereadora Clarice Nunes Pereira, às dezenove horas do dia 07 

(sete) de outubro (10) de 2019 (dois mil e dezenove), no Centro Cultural de Santa 

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

nona 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 029/2019. 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 158 e 

159/2019 e Ofício n.º 011/2019 do Executivo 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 Elio Jose Melo 

Machado: Cumprimentou todos os presentes. Iniciou pedindo para que o Executivo 

averiguasse uma ponte no Ouro Verde e que a partir de agora se organize para 

arrumar as estradas, visto que os funcionários do pátio voltarão da licença-prêmio. 

Parabenizou os tropeiros. Pede a palavra o vereador Aguinaldo Paz de Moura: 

Cumprimentou todos os presentes. Iniciou parabenizando os tropeiros. Comentou 

sobre a construção de uma fossa séptica na comunidade Vila Deus. Comentou 

também sobre o projeto do Colégio José de Anchieta, o livro Geração Anchieta e 

sobre o ensino integral do colégio para o ano de 2020. Comentou ainda sobre a 

licitação para contratação de empresa para elaboração do concurso público e 

parabenizou os conselheiros eleitos. Finalizou comentando sobre um patrolamento 

que foi pedido para realizar o calçamento no Conjunto Habitacional. Pede a palavra 

o vereador Arival Gonçalves Ferreira: Cumprimentou todos os presentes. Iniciou 

comentando sobre a sua indicação lida e fez um requerimento verbal para 

patrolamento e cascalhamento na Linha Lontrense, onde dá acesso a propriedade 
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do senhor Valdinei Heidemann. Comentou sobre o não atendimento dos 

requerimentos e parabenizou os conselheiros eleitos. Pede a palavra a vereadora 

Arlete Latzuk Penna: Cumprimentou todos os presentes. Iniciou parabenizando o 

grupo dos tropeiros. Pediu para que se resolva com urgência o problema da ponte 

do Ouro Verde e parabenizou os conselheiros eleitos. O Presidente declara aberta 

a Ordem do Dia, colocando 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 

nenhum vereador se manifestou. O Presidente coloca em segunda votação o 

Projeto 07/2019 e é aprovado por unanimidade. O vereador José Valdivino pede a 

dispensa da última votação, conforme o art. 103 do Regimento Interno, tanto para o 

Projeto n.º 07, como para o Projeto n.º 08 e 09. O pedido de dispensa é colocado 

em votação e aprovado por unanimidade. O Presidente coloca em discussão o 

Projeto de Lei n.º 08/2019 do Executivo Municipal 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, o vereador Aguinaldo comenta 

que a maior parte dos maquinários foram conseguidos através de emendas dos 

deputados federais. O Presidente coloca em segunda e última 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 do Executivo Municipal 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 segunda e última votação o Projeto de Lei n.º 09/2019 e é 

aprovado por unanimidade. Em seguida, ele coloca em discussão o Projeto de Lei 

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

Tigre e dá outras providências. Deixando livre a palavra ninguém se manifestou. 

Coloca, então, em primeira votação o Projeto de Lei n.º 04/2019 e é aprovado por 

unanimidade. O Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei n.º 05/2019 do 

Legislativo Municipal que inclui no Calendário Cultural do município o evento 

Caminho Tropeiro Grupo Nossa Senhora Aparecida. Deixando livre a palavra o 
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vereador Jose Valdivino parabeniza o grupo de tropeiros Nossa Senhora 

Aparecida. O vereador Jacir também parabeniza os tropeiros e se colocou a 

disposição. O vereador Aguinaldo também parabeniza os tropeiros. O Presidente 

convida o senhor Mateus Santana, do grupo dos tropeiros, para fazer uso da 

palavra, aonde prestou esclarecimentos sobre as atividades do grupo. Em seguida 

ele coloca em primeira votação o Projeto de Lei n.º 05/2019 e é aprovado por 

unanimidade. O Presidente declara aberto o Pequeno expediente. O vereador Elio 

parabenizou os conselheiros eleitos e o grupo dos tropeiros, se colocando a 

disposição. O vereador Alex também parabeniza o grupo dos tropeiros e se coloca 

a disposição, parabeniza também os conselheiros eleitos. O vereador Aguinaldo 

agradeceu a Administração Municipal pela construção da fossa séptica. A 

vereadora Arlete agradeceu o grupo dos tropeiros e se coloca a disposição. O 

vereador José Valdivino parabenizou os tropeiros e a Secretaria de Assistência 

Social pela realização da eleição do Conselho Tutelar e os conselheiros eleitos. 

Também comentou sobre a ponte do Ouro Verde e sobre a estrada da Linha 

Lontrense. O Presidente encerrou a sessão convidando para as festividades do Dia 

da Criança e para a próxima sessão no dia 14/10/2019. 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 


