
ATA Nº 722 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 DE 

JANEIRO DE 2021. 

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e trinta minutos o Presidente 

Adriano deu início a Sessão ordinária, saudando a todos os presentes, destacando a ausência justificada 

do Vereador Júnior. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do 

Dia: Projeto Nº 118/2020.Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio Grande 

do Sul, por intermédio da Secretaria Estadual de Obras e Habitação, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério destacou que este convênio é 

para perfuração de poços artesianos em diferentes comunidades do Município, declarou a dificuldade 

que a população está encontrando em ter água de qualidade para o consumo. Seguidamente o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 01/2021.Altera a redação do Anexo I, da Lei Municipal Nº 

620, de 14 de dezembro de 2006, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Nilva salientou que 

este projeto é a adequação da Lei Municipal para que esteja em consonância com a Lei Federal, onde 

os candidatos a vaga de Agente Comunitário de Saúde devem morar na área de abrangência a partir da 

publicação do Edital de Processo Seletivo, bem como terem o ensino médio concluído. Em seguida o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 02/2021.Autoriza a abertura de Crédito Suplementar 

para a Secretaria Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando manutenção dos 

espaços escolares municipais, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Marli declarou a 

importância dos alunos terem um ambiente acolhedor e aconchegante para estudar, pensando nisso a 

administração irá reformar as três escolas municipais para melhor recepcionar os alunos na volta às 

aulas. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 03/2021.Autoriza a 

contratação de almoxarife, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por 

todos. Em discussão, Nilva declarou que esta contratação se dará devido ao pedido de exoneração do 

atual servidor do cargo, destacando a importância do almoxarife para conferência e distribuição das 

compras, bem como para controle do almoxarifado da Prefeitura. Em seguida o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 04/2021.Autoriza a contratação de agente comunitário de saúde, para 

atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Rogério declarou que a contratação de um Agente Comunitário 

de Saúde é devido a atual servidora estar em licença maternidade, explicando que os candidatos à vaga 

deverão morar na área de abrangência. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 

Nº 05/2021. Autoriza a contratação de assistente social, para atender necessidade excepcional e 

temporária, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, 

Nilva colocou que será aberto processo seletivo para contratação de um Assistente Social em virtude 

de uma servidora efetiva titular do cargo estar grávida e nos próximos meses entrar em licença 

maternidade. Declarou a necessidade da contratação devido a demanda de trabalho. Seguidamente o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 06/2021. Autoriza a contratação de monitor da 

educação infantil, com domínio pleno da Língua Kaingáng, para atender necessidade excepcional e 



temporária, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, 

Marli salientou que esta contratação é devido ao ingresso de crianças indígenas na rede municipal de 

ensino, desse modo mantendo a cultura entre as crianças. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Indicação Nº 01/2021. Da Vereadora Marli. Indicando que o Poder Executivo viabiliza 

um plano de saúde aos servidores municipais. Em discussão, a Vereadora Redatora afirmou que foi um 

pedido dos funcionários, onde o Prefeito Municipal colocou que será possível fazer este plano, mas que 

será por adesão dos funcionários. Posteriormente a indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação 

Nº 02/2021. Do Vereador Marcelo. Indicando que o Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de 

Obras, proceda a análise da qualidade da água, bem como a desobstrução do poço artesiano de Linha 

Sartória a fim de possibilitar a implantação do sistema de abastecimento de água. Em discussão, o 

Vereador Redator colocou que este poço está perfurado há anos, assim não daria muito custo para 

reativar ele, onde poderia ser contratada uma empresa para desobstrução e analise da água. Declarou a 

importância da água de qualidade para o consumo. A Vereadora Eliana declarou que foi um pedido de 

moradores daquela Linha, salientou o quanto é alarmante a falta de água no Município, principalmente 

na reserva indígena, onde o abastecimento é feito com caminhão tanque não suprindo a necessidade. 

Colocou sobre a situação de um poço perfurado que abastece 30% (trinta por cento) da população. A 

Vereadora Nilva explicou que o poço na Linha Sartória teria que ser aprofundado para dar mais vazão 

e suprir a demanda de água, declarou que o Prefeito já está a par da situação e que serão tomadas as 

providências. Referente à Reserva colocou que será perfurado mais um poço e em parceria com a 

SESAI será feita a drenagem de algumas fontes de água. Após a indicação foi aprovada por 

unanimidade. Indicação Nº 03/2021. Do Vereador Marcelo. Indicando que o Poder Executivo 

Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, proceda com a reativação da rede de água na 

Comunidade de Linha Floresta. Em discussão, o Vereador Redator salientou que é um pedido dos 

moradores da região, onde o poço já está perfurado e tem vazão de água, mas está com problemas na 

rede de distribuição. O Vereador Rogério colocou que já foi feito o pedido para religar a energia do 

poço para dar início aos trabalhos e solucionar o problema o quanto antes. Posteriormente a indicação 

foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº 04/2021. Do Vereador Marcelo. Indicando que o Poder 

Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, viabilize a perfuração de poços artesianos 

nas Comunidades de Linha Forlin e Linha Fogaça. Em discussão, o Vereador Redator salientou da 

necessidade da água nas comunidades, colocando-se à disposição para buscar recursos estabilizando os 

problemas. A Vereadora Marli parabenizou o Vereador Marcelo pelas indicações, e declarou a 

preocupação da administração em resolver os problemas da falta de água nas comunidades, sendo que 

enviou ainda no ano anterior o projeto para perfuração de mais poços artesianos. A Vereadora Eliana 

colocou que diante da demanda será preciso vários convênios como este que foi feito com o Governo 

do Estado, pedindo prioridade para a falta de água nas comunidades. Questionou a possibilidade de 

contratar uma equipe de Geólogos para análise do melhor ponto para perfuração. A Vereadora Nilva 

pediu engajamento de todos os vereadores em busca de emendas e recursos para amenizar as 

consequências da falta de chuva nos últimos anos. O Vereador João Vitor salientou que os geólogos do 

Estado não dão certeza da vazão de água em cada poço perfurado, aumentando cada vez mais a 

preocupação da administração a cada poço perfurado. Ressaltou que a administração está buscando 



serviços de geologia para ter certeza nas perfurações, pois o investimento é alto, e pediu aos vereadores 

união para buscar mais recursos ao Município. Após a indicação foi aprovada por unanimidade. 

Indicação Nº 05/2021. Do Vereador Marcelo. Indicando que o Poder Executivo Municipal, veja a 

possibilidade de ofertar um Plano de Saúde para os Servidores Municipais. Em discussão, o Vereador 

Redator declarou que todos são merecedores de um plano de saúde, devido à demora que se tem pelo 

SUS, salientando que o primeiro passo é fazer uma reunião com empresas de planos de saúde, como 

Unimed e IPE, por exemplo. A Vereadora Eliana salientou que em 2017 entrou com uma indicação 

pedindo que fosse feito um estudo junto às empresas para poder repassar as informações aos servidores. 

Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Indicação Nº 06/2021. Da Vereadora Marli. 

Indicando que o Poder Executivo Municipal proporcione o aumento do vale alimentação dos servidores 

municipais. Em discussão, a Vereadora Redatora salientou que o vale foi criado há oito anos através de 

uma indicação de sua autoria, e que nos últimos quatro anos teve um aumento de 110% (cento e dez 

por cento), sendo necessário o reajuste pois os preços das mercadorias aumentaram consideravelmente. 

Posteriormente a indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº 07/2021. Da Vereadora Marli. 

Indicando que o Poder Executivo Municipal realize a reforma da Praça da Igreja Matriz da Cidade 

Baixa. Em discussão, a Vereadora Redatora salientou que foi um pedido de munícipes a fim de 

disponibilizar um ambiente de lazer acolhedor às pessoas que frequentam. Após a indicação foi 

aprovada por unanimidade. Indicação Nº 08/2021. Do Vereador Marcelo. Indicando que o Poder 

Executivo Municipal possibilite a disponibilização de sinal de internet no meio rural do Município. Em 

discussão, o Vereador Redator declarou a necessidade desta ferramenta, onde muitos serviços podem 

ser feitos por meio da internet, destacou a dificuldade de levar sinal até as comunidades, bem como a 

dificuldade que alunos encontram para estudar em meio a pandemia, devido a maioria dos estudos 

serem on-line. Pediu ao governo municipal que busque parcerias com operadoras e dê o passo inicial 

para amenizar esta situação. Posteriormente a indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº 

09/2021. Do Vereador Marcos. Indicando que o Poder Executivo Municipal, juntamente com os órgãos 

competentes, faça o recolhimento das embalagens de agrotóxicos no Município. Em discussão, o 

Vereador Redator solicitou que seja feita a coleta das embalagens de agrotóxicos, pois para a Prefeitura 

não haverá muito custo. João Vitor declarou que a prefeitura tem auxiliado na coleta mesmo não sendo 

obrigação dos órgãos públicos. Afirmou que será feita uma parceria com as empresas do Município, 

disponibilizando um caminhão para coleta, sabendo-se que a destinação das embalagens só poderá ser 

feita pelas empresas legalizadas e o transporte com caminhão adequado. Marcos ressaltou a importância 

da parceria e a importância de coletar as embalagens anualmente. Após a indicação foi aprovada por 

unanimidade. Indicação Nº 10/2021. Do Vereador Marcos. Indicando que o Poder Executivo 

Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras e Viação, realize a pintura dos quebra-molas na 

Cidade Baixa, saída para Tapejara. Em discussão, o Vereador Redator salientou a importância da 

pintura dos quebra-molas para a visibilidade dos motoristas, evitando, desta forma, acidentes no local. 

Em seguida a indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº 11/2021. Do Vereador Marcos. 

Indicando que o Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, efetue a britagem 

em frente à Comunidade de São Valentin. Em discussão, o Vereador Redator colocou que é um apelo 

da comunidade devido ao trafego de veículos e pela poeira gerada no local. João Vitor salientou que 



entende a dificuldade que a comunidade encontra, e afirmou a necessidade de elaboração de um plano 

para que possam ser atendidas todas as comunidades do Município; colocou que será adquirido um 

britador móvel para facilitar a manutenção das estradas. Após a indicação foi aprovada por 

unanimidade. Indicação Nº 12/2021. Do Vereador João Vitor. Indicando que o Poder Executivo 

Municipal construa uma nova praça de lazer com estacionamento público, no atual estacionamento 

municipal na Cidade Baixa. Em discussão, o Vereador Redator salientou que foi um pedido dos 

moradores da Cidade Baixa para disponibilizar uma área de lazer a população, principalmente para as 

crianças poderem brincar sem correr riscos, embelezando, também, a cidade. Em seguida a indicação 

foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº 13/2021. Da Vereadora Marli. Indicando que o Poder 

Executivo Municipal faça a análise da água do poço já perfurado na Comunidade de Linha das Pedras 

Altas, propriedade da Sra. Marinez Secco, a fim de aprimorar a oferta da demanda na rede de 

abastecimento já existente na localidade. Em discussão, a Vereadora Redatora salientou que foi 

perfurado há alguns anos para suprir a necessidade da falta de água nas comunidades de São Roque e 

Fogaça, mas que não deu vazão suficiente. Deste modo reativando este poço daria para atender algumas 

famílias de Linha das Pedras Altas. Posteriormente a indicação foi aprovada por unanimidade. Após o 

Presidente convocou os inscritos na Tribuna Livre. A Vereadora Nega saudou a todos, falou sobre a 

campanha política, ressaltando os pontos positivos e negativos, se colocou à disposição da população, 

agradeceu as famílias que visitou pelo acolhimento, principalmente ás 152 (cento e cinquenta e duas) 

pessoas que acreditaram no seu trabalho. O Vereador João Vitor cumprimentou a todos, falou sobre 

sua caminhada na campanha política, agradecendo a todas as famílias que o receberam, a família 

progressistas, em especial ao Vice Gerso responsável pelo seu ingresso na política, a sua família pelo 

apoio, a todos os amigos, ao Prefeito Roque e a coligação do PTB e PSDB, bem como, agradeceu as 

pessoas do MDB que tiveram respeito durante a campanha, aos ouvintes da Rádio Charrua e aos 156 

(cento e cinquenta e seis) votos depositados. O Vereador Marcelo agradeceu primeiramente a Deus, e 

a toda sua família, a todos os presentes na sessão, em especial aos ex-vereadores Celso e Marli, e aos 

ouvintes da Rádio Charrua. Falou sobre a política, sobre as indicações, e a importância de um bom 

atendimento a todos os munícipes, salientou sobre o parque de máquinas do município, e se colocou à 

disposição de todos, agradecendo de forma especial aos 131 (cento e trinta e um) votos recebidos. Ato 

contínuo o Presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 20 de janeiro de dois mil e vinte 

e um, quarta-feira, às dezenove e trinta horas, e agradeceu a presença de todos, encerrando a sessão. 

Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada 

pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em seis de janeiro de dois mil e vinte e um. 

 


