
ATA Nº 727 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 DE 

MARÇO DE 2021. 

Aos dez dias do mês de março 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 do Vereador 

Marcelo. Primeiramente parabenizou todas as mulheres, em especial as mulheres da Câmara de 

Vereadores, pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Na oportunidade, declarou que cada 

Vereador recebeu cópia dos ofícios encaminhados aos Deputados em busca de recursos para o 

Município. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior pelo Vice-Presidente da Mesa Diretora, 

Vereador Júnior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a 

Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 25/2021. Altera a redação do art. 111, da Lei 

Municipal Nº 003, de 04 de janeiro de 1993, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

do Município, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres e o Parecer Jurídico destacaram-se 

favoráveis. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Marli declarou que 

será alterada a Lei Municipal para que o Município possa ceder um funcionário para atender junto ao 

Hospital Santo Antônio, destacando a importância da fisioterapia na recuperação dos pacientes com 

Covid. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 26/2021. Autoriza o Poder 

Executivo a firmar convênio com o Hospital Santo Antônio, e dá outras providências. A Comissão de 

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

Júnior, primeiramente, parabenizou pela passagem do Dia da Mulher; após declarou que o convênio a 

ser firmado visa a cedência de profissional que já atende vinte horas na ala do Covid do Hospital, em 

virtude da necessidade devido a segunda onda da pandemia. Após o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 27/2021. Autoriza a contratação de fisioterapeuta, 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 salientou que como foi cedido 

o fisioterapeuta para atender junto ao Hospital Santo Antônio, terá que ser contratado outro profissional 

para atender junto ao Posto de Saúde do Município dando continuidade aos atendimentos que vinham 

sendo prestados à população. Eliana colocou que muitos munícipes serão pegos de surpresa com a 

cedência do Hélio pelo excelente profissional que é; solicitou que fosse revisto a quantia de horas desta 

nova contratação, pois sabe-se da grande procura por este profissional no Posto de Saúde. Seguidamente 

o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 23/2021. Autoriza a abertura de Crédito Especial 

para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando pagamento de pessoal civil, e dá 

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

que esta abertura de crédito é para pagamento do servidor que está atuando no cargo de vigilante 

sanitário, uma vez que a servidora concursada para tal cargo está atuando como Secretária. Marcos pediu 

explicação sobre a forma que foi contratado este servidor. Rogério explicou que para este cargo foi 

reaproveitado servidor efetivo qualificado. Eliana colocou que há dúvidas quanto à contratação, 

solicitando esclarecimentos futuros. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 24/2021. 

Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando 

pagamento de pessoal contratado, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, João Vitor primeiramente parabenizou a todas as mulheres pela passagem do 



seu dia, e após falou sobre o projeto, colocando que esta contratação de vigilante será devido a servidora 

atuante estar afastada por pertencer ao grupo de risco do Covid. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 28/2021. Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – Fundeb de que trata a Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor colocou que a 

criação do conselho está baseada em Lei Federal, para melhor controle e fiscalização dos gastos do 

Fundeb, sendo que os recursos são recebidos conforme quantidade de alunos matriculados nas escolas. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 29/2021. Autoriza a concessão de 

incentivo à empresa Josimar Fabiani Indústria e Comércio de Móveis Eireli, diante de investimentos em 

fabricação de estruturas metálicas, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, Rogério parabenizou o empresário pelo investimento, o qual receberá um 

incentivo de 15% no montante do investimento, onde adquirirá uma máquina moderna para melhor 

qualidade do trabalho. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 30/2021. Autoriza a 

aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva parabenizou todas as mulheres do 

Município pela passagem do Dia Internacional da Mulher, e após colocou que este projeto é autorização 

para que o Poder Executivo possa adquirir as vacinas contra o Covid, elencando que a obrigação principal 

é do Governo Federal e Estadual. Destacou também da dificuldade que se tem em vacinar toda a 

população pela quantidade das doses destinadas ao município, mas que nos próximos dias estará 

chegando mais vacinas para dar continuidade na aplicação da segunda dose, e para as pessoas com 77 

anos. Reforçou o apelo à população para que fique em casa, principalmente as pessoas que estão com o 

vírus ativo, pois se cada uma fazer a sua parte a transmissão vai diminuir. Eliana colocou-se favorável 

ao projeto pois a situação vem se agravando. Falou sobre os testes que são feitos nos Postos de Saúde e 

quanto à demora para se ter o resultado, sendo que muitos munícipes vão procurar testes particular para 

se ter um resultado mais imediato; também falou sobre a medicação que é muitas vezes receitada pelo 

Médico sendo no seu ponto de vista muito fraca, assim fazendo com que as pessoas procurem 

profissionais de outros municípios para amenizar as suas inseguranças. Destacou sobre o atendimento 

do funcionalismo público do Município onde continua normal, questionando se este é o melhor a se fazer 

em bandeira preta. Nilva salientou que também questionou várias vezes sobre a medicação receitada pelo 

médico, acreditando que faz diferença a medicação precoce. Informou que o médico que atuava não está 

mais trabalhando, e uma nova médica ingressará no seu lugar. Explicou que os testes que são feitos são 

enviados ao Laboratório Lacen de Porto Alegre, por isso da demora no resultado, pois neste laboratório 

são enviados os testes de todos os municípios do Estado. Parabenizou a administração pela compra dos 

testes rápidos. Júnior declarou quanto ao atendimento do funcionalismo, que a preocupação maior é com 

a aglomeração; e elencou sobre a responsabilidade individual de cada um fazer a sua parte. João Vitor 

cedeu espaço para a Vereadora Nilva explicar sobre os medicamentos que estão em falta nos postos de 

saúde, onde esta falou da dificuldade que se tem em conseguir três orçamentos para a compra, mas que 

já foram finalizadas as licitações e para a próxima semana alguns destes medicamentos chegarão aos 

Postos, e outros não poderão ser entregues devido à falta de matéria prima para a sua produção, 



colocando que logo estará tudo normalizado novamente. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 31/2021. Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios Brasileiros, 

com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do Coronavírus; medicamentos, insumos 

e equipamentos na área da saúde. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva 

declarou que na mensagem já está bem explicado, onde o projeto autoriza o Executivo a participar de 

um Consórcio a nível de Brasil; assim se precisar adquirir as vacinas para o Covid, a forma de aquisição 

e valores será melhor negociável, pois serão compradas em grande quantidade. Seguidamente o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Indicação Nº 37/2021. Da Vereadora Eliana. Indicando que o Poder 

Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, estude a 

possibilidade de aderir ao Programa Aprende Brasil. Em discussão, a Vereadora Redatora destacou os 

benefícios do Programa para os professores, bem como para a Secretaria da Educação com a adesão; 

declarou que o valor é significativo, mas que o Município só ganha com isso, elencando a relação de 

municípios da região que já fizeram adesão do programa. Salientou que para os alunos os conteúdos 

trabalhados só vem a agregar. Em seguida a indicação foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo o 

Presidente convocou a Vereadora Marli para fazer uso da Tribuna, que cumprimentando a todos, 

parabenizando a todas as mulheres do município, em especial as mulheres que fazem parte do quadro da 

Câmara pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Explicou sobre as doações de sangue, que será 

feita por inscrições, e quando completar a lotação, dentro dos limites do Covid, será concretizada a 

viagem para doação. Falou sobre os projetos da vacina do Covid, tanto em nível Federal como Estadual, 

pedindo à população que só saia de casa se for necessário. Destacou alguns pontos sobre a Secretaria da 

Educação, relatando os cursos que foram ofertados para formação continuada dos professores durante os 

últimos anos, salientando a relevância de cada curso, bem como a importância para professores e alunos. 

Por fim, o Presidente Adriano informou que as Indicações de Nº 35 e 36 do Vereador Marcelo ficarão 

em pauta para a próxima sessão ordinária a pedido do mesmo. Reforçou os cuidados que deve-se ter para 

evitar a propagação do Covid, através da observância dos protocolos de saúde. Agradeceu a presença de 

todos e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 24 de março 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 dez 

de março de dois mil e vinte e um. 

 

 


