
ATA Nº 729 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2021. 

 

Aos vinte e quatro 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 e internautas via facebook, 

destacando a ausência da Vereadora Eliana. Feita a leitura das atas da Sessão Ordinária N° 727 e da Sessão 

Extraordinária N° 728 anterior pelo Vice-Presidente da Mesa Diretora, Vereador Júnior, as mesma foram 

aprovadas por unanimidade .Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem 

do Dia: Ofício nº 65/2021 - Complementação à Mensagem nº 23/2021. PROJETO DE LEI Nº 37/2021 

Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando 

aquisição de materiais para distribuição às pessoas carentes, e dá outras providências. A comissão de 

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

Vereadora Nilva ressaltou a importância de se ter uma moradia digna, colocando-se favorável. Após o projeto 

foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 34/2021 - Autoriza a abertura de Crédito Suplementar 

para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando manutenção dos serviços de abertura e conservação 

de estradas municipais rurais, e dá outras providências. A comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, o Vereador Junior ressaltou a necessidade da manutenção das estradas e conserto dos maquinários 

devido a demanda, colocando-se favorável. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO 

DE LEI Nº 35/2021 - Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Antônio Sabedot, diante de 

investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. A comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, o Vereador João Vitor elencou a importância de incentivar a bacia leiteira, colocando-se favorável. 

Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 36/2021 - Autoriza a abertura de 

Crédito Especial para os encargos especiais do município, visando parcerias com entidades comerciais, 

empresariais e de prestação de serviços, e dá outras providências. A comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, o Vereador Rogério declarou que a parceria busca incentivar os munícipes a comprar 

no comércio local, através da participação com o modelo troca notas, colocando-se favorável. Após o projeto 

foi aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 35/2021. Do Vereador Marcelo Fochi, indicando que o Poder 

Executivo Municipal juntamente com o órgão competente, viabilize Equiparação Salarial dos Agentes 

Comunitários de Saúde. Em discussão, o vereador redator elencou a importância do reajuste em virtude do 

trabalho dos mesmos. O vereador Rogério colocou-se favorável, e mencionou sobre a insegurança jurídica para 

conceder os aumentos diante da Lei Complementar nº 173/2020. Ainda em discussão, a vereadora Nilva 

elencou a importância dos agentes por serem porta vozes da comunidade, ressaltando que todos os anos é 

repassado o aumento do ministério da saúde mais o reajuste do funcionalismo, e que o valor da diferença 

poderia ser estudado, colocando-se favorável. Após a Indicação foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 

Nº 36/2021. Do Vereador Marcelo Fochi, indicando que o Poder Executivo juntamente com o órgão competente, 

cadastre o município no Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), e solicite o kit de 

equipagem de Conselho Tutelar. Em discussão o vereador redator elencou sobre a importância do trabalho e 

o kit como ferramenta de auxílio para o conselho tutelar, destacando o crescimento acentuado de atendimentos. 

Ressaltou também que o munícipio possui convênio com uma casa de acolhimento, mas que não está 

atendendo a demanda, onde o município poderia buscar melhorar o convênio para que não haja espera nos 

atendimentos. Mencionou sobre a infraestrutura do conselho tutelar sobre a necessidade da abertura de uma 

janela, dando mais condições para melhor atender a todos. O vereador Júnior colocou-se favorável a indicação, 

salientando que foi buscado ações junto aos deputados representantes de cada partido, comprovando que o 

cadastro já foi realizado, pois os kits são fornecidos através de emenda parlamentar. Mencionou que foi enviado 

Ofícios em busca de recursos aos Senadores e Deputados do Progressistas, e solicitou que a bancada do MDB 

também envie ofícios para agilizar recurso nesta e em outras demandas. Seguidamente a Indicação foi 

aprovada por unanimidade. Ato contínuo o Presidente convocou a Vereadora Marli para fazer uso da Tribuna, 

que saudando a todos os presentes e ouvintes da página do facebook, agradeceu a Secretaria de Obras pela 

colocação de um corrimão na escadaria que dá acesso à Avenida Borges de Medeiros, facilitando a circulação 

das pessoas, principalmente idosos. Ressaltou o apelo para que as pessoas mantenham o distanciamento 

social devido ao agravamento da pandemia. Destacou sobre a atual situação do Loteamento Social Vista do 



Sol, onde as matrículas individualizadas foram registradas pelo Cartório de Registro de Imóveis após 

pendências sanadas, estando apto para futuro financiamento habitacional assim que a Caixa liberar a 

respectiva linha de crédito. Em seguida o Presidente convocou o Vereador João Vitor para fazer uso da Tribuna, 

que cumprimentando a todos, parabenizou o Presidente Adriano pela passagem de seu Aniversário. Comentou 

sobre o embelezamento da Gruta Nossa Senhora de Lurdes para as festividades de Páscoa, ressaltando e 

agradecendo o belo trabalho feito pela Primeira Dama Dirce, Secretaria de Obras, Terceira Idade, Secretaria 

da Saúde, Crass, Poder Executivo e todos os voluntários e pessoas envolvidas, destacando o empenho e 

dedicação que atraiu visitantes e comunidade em geral. Encerrou com a leitura de uma mensagem e desejou 

a todos Feliz Páscoa. Por fim, o Presidente parabenizou o poder executivo, legislativo e profissionais da saúde 

pelo trabalho no decorrer da pandemia, e ressaltou o pedido de sua autoria feito junto ao governo municipal 

para isenção ou prorrogação de impostos. Agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima sessão 

ordinária no dia 14 de Abril 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 e quatro de março de dois mil e vinte e um. 

 

 

 

 

 

 


