
ATA Nº 728 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 17 

DE MARÇO DE 2021. 

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às oito horas e quinze minutos, o 
Presidente Adriano deu início a sessão extraordinária, saudando a todos os presentes, e internautas via 
facebook, declarando a ausência dos vereadores Marcelo, Eliana e Marli. De imediato a Assessora 
iniciou a leitura do Oficio n° 62/2021, convocação do Executivo para sessão extraordinária. Projeto Nº 
32/2021. Autoriza a realização de contratações, para atender possível necessidade excepcional e 
temporária, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, a 
Vereadora Nilva salientou que as contratações temporárias de enfermeiro e técnico de enfermagem 
serão efetuadas caso haja necessidade durante a pandemia do Coronavírus, já que alguns profissionais 
estão positivados, colocando-se favorável ao projeto. Agradeceu ao Médico da UBS da Reserva 
Indígena pelo suporte prestado na UBS da Cidade Alta. Seguidamente o projeto foi aprovado por 
unanimidade. Projeto N° 33/2021. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio de cooperação com 
os municípios de Ipiranga do Sul, Erebango, Estação, Getúlio Vargas, Sertão, Floriano Peixoto, para a 
gestão associada de serviços públicos, e dá outras providências.  A Comissão de Pareceres destacou-se 
favorável. Em discussão, o Vereador Rogério ressaltou que o convênio com os municípios é feito de 
quatro em quatro anos, salientando a necessidade, devido às atividades desenvolvidas quando da 
insuficiência de maquinários, sendo que com o convênio principalmente os agricultores serão melhor 
atendidos, colocando-se favorável ao projeto. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato 
contínuo o Presidente 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 horas e trinta minutos, 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 dezessete de março de dois mil e vinte e um. 
 

 

 


