
ATA Nº 723 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE 

JANEIRO DE 2021. 

Aos vinte 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, agradecendo a todos os 

colaboradores e vereadores que torceram e depositaram a confiança para que pudesse presidir o primeiro 

ano de mandato desta legislatura, e a rádio Charrua pelas transmissões da sessão. Colocou que 

trabalhando juntos farão com que o Município cresça cada vez mais, utilizando os recursos da melhor 

forma possível. Em relação ao protocolo das indicações, colocou que será realizado por ordem de 

recebimento através do e-mail da Câmara de Vereadores, e presencial na Secretaria Legislativa. Feita a 

leitura da ata da sessão ordinária anterior pela Assessora Jurídica, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: 

Leitura do Ofício Nº 08/2021. Solicitação de espaço na Câmara Municipal de Vereadores. Leitura do 

Decreto Nº 1.804, de 07 de janeiro de 2021, prorroga o estado de calamidade pública decretado pelo 

Decreto Nº 1.687, de 21 de março de 2020 e dá outras providências.  Leitura da Resolução da Mesa 

Diretora Nº 01/2021. Dispõe sobre os acessos aos serviços do Poder Legislativo e regulamenta os 

serviços da Secretaria Legislativa. Projeto Nº 07/2021. Autoriza a convocação de professores em regime 

suplementar, de acordo com o artigo 26, da Lei Nº 377/2002, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, 

Marli salientou a necessidade das contratações suplementares e a importância do acompanhamento dos 

professores nas salas de aulas, destacando a volta às aulas com segurança. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 08/2021. Autoriza a realizar contratações, 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, Júnior explicou que 

este projeto é a autorização para contratação temporária de profissionais para suprir eventualidades na 

área da educação. Declarou também que a educação é a base de tudo, sendo primordial para mudanças 

no futuro em busca de um mundo melhor. A Vereadora Eliana colocou que todo ano passa pela Câmara 

estas contratações, sendo preocupante a redução da demanda de alunos. Em relação à contratação de 

psicólogo, declarou sua alegria, pois auxiliará os professores, alunos e pais no acompanhamento dos 

aprendizados. Comentou sobre a justificativa da mensagem em relação ao possível fechamento de uma 

escola municipal, devido à abertura de uma escola indígena, e solicitou que a Administração Municipal 

juntamente com a Direção da Escola Indígena e a Liderança da comunidade, cheguem num consenso 

sobre os alunos indígenas, pois a possível implantação de uma escola na Reserva Indígena seria para a 

Educação Infantil. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 09/2021. Autoriza 

a realizar contratação de operários, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério salientou a 

necessidade da contratação destes funcionários devido à demanda dos serviços. Colocou que em virtude 

da pandemia aumentou a necessidade de desinfecção dos prédios e locais públicos. Em seguida o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 10/2021. Autoriza a abertura de Créditos Especiais para a 

Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando custeio de ações para o enfrentamento 

emergencial do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-



se favorável. Em discussão, Nilva colocou que este valor foi recebido no ano anterior para custear as 

despesas da Pandemia do Coronavírus, sendo autorizado através de decreto federal a utilização do 

superávit financeiro para continuidade dos trabalhos no decorrer deste ano. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Indicação Nº 14/2021. Do Vereador Marcelo. Indicando que o Poder 

Executivo, juntamente com a Secretaria de Obras, organize a coleta de resíduos sólidos, entulhos e 

galhos. Em discussão, o Vereador Redator relatou que é um pedido dos Munícipes, pois existe a 

dificuldade no descarte de resíduos de construções. Elencou saber que a prefeitura faz o recolhimento de 

galhos, mas não se tem um lugar próprio pra destinação. Colocou sobre a destinação e recolhimento de 

materiais elétricos e eletrônicos sugerindo ao Poder Executivo que leve informação até os munícipes 

sobre estas destinações. O Vereador Júnior ressaltou que a dificuldade que as pessoas encontram para 

destinação destes materiais, não existe somente aqui no Município, mas em toda a região. Afirmou que 

o descarte de galhos ocorre em terrenos particulares com o consentimento dos proprietários. Declarou 

que a Administração está ciente e se preocupa com a destinação dos materiais e com a limpeza da cidade. 

Posteriormente a indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº 15/2021. Do Vereador João 

Vitor. Indicando que o Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Obras, efetue a substituição de 

todas as pontes de madeira do Município por estrutura de material. Em discussão, o Vereador Redator 

ressaltou que os produtores estão cada vez mais adquirindo maquinários maiores, justificando a 

necessidade das pontes de materiais, as quais trarão maior segurança aos munícipes. Declarou ser um 

total de oito pontes de madeira no Município, sugerindo a construção de duas por ano. Após a indicação 

foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº 16/2021. Da Vereadora Nilva. Indicando que o Poder 

Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria da Saúde, amplie o quantitativo de exames digestivos, 

quais sejam, endoscopia e colonoscopia. Em discussão, a Vereadora Redatora relatou que a fila de espera 

para fazer estes exames está aumentando consideravelmente devido a pandemia, e a partir de março será 

realizado o reajuste do convênios sendo uma oportunidade para aumentar a cota destes exames, sendo 

que estes não são disponibilizados pelo SUS. Colocou também sobre os convênios que a prefeitura 

disponibiliza para os munícipes e os seus respectivos valores, bem como o auxílio na apresentação de 

notas fiscais. Marli colocou-se favorável a ampliação da cota desses exames, e aproveitou o momento 

para relatar que em conversa com a Secretária da Saúde solicitou a disponibilização mensal de um carro 

para doações de sangue voluntárias, sendo que no dia nove de fevereiro já está agendada a primeira 

viagem, facilitando, assim, o aumento de estoque para eventual necessidade de munícipes. Sugeriu a 

aquisição de aparelhos respiratórios elétricos para emprestar aos munícipes quando houver a 

necessidade. Posteriormente a indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº 17/2021. Do 

Vereador Marcelo. Indicando que o Poder Executivo Municipal efetue a seleção de famílias para 

destinação de terreno e ajuda na construção de moradias no Loteamento Social do Município. Em 

discussão, o Vereador Redator colocou da importância de se fazer a seleção das famílias, bem como 

parcerias para financiamento da construção das casas, livrando estas pessoas dos alugueis. Relatou faltar 

no loteamento a rede de água e a rede pluvial. Solicitou agilidade do Poder Executivo para adequar este 

loteamento para moradia. A Vereadora Marli parabenizou a indicação do Vereador Marcelo, salientando 

que fez uma indicação neste sentido no final do ano passado para destinação dos terrenos. Explicou que 

no último mandato foi trabalhado na regularização dos terrenos, pois não estavam desmembrados, o que 



impossibilitava o financiamento habitacional que existia na época, e agora a Caixa suspendeu a linha de 

crédito para essa finalidade. Afirmou que o Prefeito continua trabalhando com os órgãos competentes e 

bancos para possibilitar a construção das casas. Após a indicação foi aprovada por unanimidade. 

Indicação Nº 18/2021. Da Vereadora Eliana. Indicando que o Poder Executivo Municipal adquira uma 

caixa d’água de cinco mil litros para a produtora Nilce Centofante. Em discussão, a Vereadora Redatora 

relatou sobre a necessidade da produtora em ter esta caixa d’água devido as estiagens para 

armazenamento da água a fim de regar a sua produção de hortifrúti para venda junto ao Sindicato. O 

Vereador Rogério salientou que ela fez o pedido para vários vereadores e que já foi atendida. A 

Vereadora Eliana complementou que além da necessidade desta caixa já destinada há necessidade de 

outra. O Vereador João Vitor explicou que foi um pedido em época de campanha, e solicitou ao 

Secretário onde este disponibilizou outra caixa que já foi entregue na propriedade da produtora. Salientou 

que os Vereadores tem a liberdade de conversar e pedir direto aos Secretários sobre algumas demandas 

da população. O Vereador Marcelo se declarou favorável a indicação e afirmou que faz parte do trabalho 

de vereador apresentar indicações, e complementou que foi vereador de oposição e que fez várias 

indicações que iam beneficiar o município, mas que não saíram do papel. O Vereador Júnior colocou-se 

a favor de qualquer projeto que venha a beneficiar os produtores, explicando que todos têm direito de 

colocar quantas indicações entenderem necessárias. Ressaltou entender que, conversando diretamente 

com os Secretários, os trabalhos podem ser agilizados na resolução dos problemas dos munícipes. O 

Vereador João Vitor declarou que cada um é livre para colocar quantas indicações achar melhor, e que 

foi eleito para trabalhar pela população. Salientou que pedidos de urgência são resolvidos mais rápidos 

se levado diretamente aos Secretários. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Indicação 

Nº 19/2021. Da Vereadora Eliana. Indicando que o Poder Executivo Municipal, juntamente com a 

Secretaria de Obras, arrume a estrada que dá acesso à Linha Daronch. Em discussão, a Vereadora 

Redatora colocou que esta estrada dá acesso à Linha Daronch e diminui bastante o percurso até a cidade, 

mas que está em estado precário de trafegabilidade, sugerindo a aquisição ou locação de um rompedor 

para a melhoria desta e outras estradas. Falou sobre o protocolo das indicações como forma de registro. 

Posteriormente a indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº 20/2021. Da Vereadora Eliana. 

Indicando que o Poder Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras e Viação realize uma 

pesquisa de modelos e viabilize bocas de lobo com o sistema abre e fecha para serem instaladas próximas 

às moradias e comércios. Em discussão, a Vereadora Redatora salientou que fez esta indicação no ano 

de 2017, e que está trazendo novamente a indicação, pois são pedidos da população para que a 

administração faça um estudo, veja os valores e a possibilidade de implantação deste sistema de boca de 

lobos, assim diminuindo o cheiro, insetos e animais nas casas e comércio. Após a indicação foi aprovada 

por unanimidade. Ato contínuo o Presidente parabenizou o Vereador João Vitor pela passagem do seu 

aniversário, e agradeceu a presença de todos, colocando que o Executivo já tem projetos em andamento, 

e cabe ao Poder Legislativo fiscalizar e analisar cada um deles; convocou para a próxima sessão ordinária 

no dia 10 de fevereiro de dois mil e vinte e um, quarta-feira, às dezenove e trinta horas, 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 vinte de janeiro de dois mil e vinte e um. 

 


