
ATA Nº 730 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2021. Aos 

treze dias do mês de abril 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 da página do facebook da câmara, 

em especial dando as boas-vindas ao Vereador Silvio. Feita a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior nº 

729 pela Secretária Elizete, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a 

Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: MOÇÃO DE APOIO LEGISLATIVO N.º 01/2021 - Moção de Apoio 

à alteração na ordem prioritária do Plano Nacional de Imunização para antecipar as aplicações de vacinas em 

professores e funcionários das redes de ensino, a fim de que os trabalhadores da área da educação sejam 

vacinados com prioridade, a ser encaminhada à Presidência da Assembleia Legislativa e ao Governador do 

Estado do RS, assinada por todos os vereadores. PROJETO DE LEI Nº 38/2021- Autoriza a majoração de 

carga horária de Médico ginecologista e prorrogação da contratação, e dá outras providências. A Comissão 

Geral de Pareceres destacou-se favorável. A vereadora Nilva defendeu o projeto executivo, ressaltando a 

importância da majoração da carga horária e da contratação da Médica Ginecologista devido ao grande número 

de atendimentos na área da saúde da mulher, colocando-se favorável. Após o projeto foi aprovado por todos. 

PROJETO DE LEI Nº 39/2021 - Cria o conselho municipal de educação – C.M.E., e dá outras providências. A 

Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. A vereadora Marli defendeu o projeto executivo, 

elencando a necessidade de criação do conselho com adição do número de representantes a fim de assessorar 

e fiscalizar o executivo, colocando-se favorável. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE 

LEI Nº 40/2021 - Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, 

visando a execução de pavimentação em vias urbanas, e dá outras providências. A Comissão Geral de 

Pareceres destacou-se favorável. A vereadora Nilva defendeu o projeto executivo, explicando sobre a abertura 

de crédito para o asfaltamento, originada da indicação de sua autoria, parabenizando o poder executivo pela 

execução da pavimentação, se colocando favorável ao projeto. Discutiram o projeto: o vereador Marcelo, que 

ressaltou a necessidade de substituição da rede de água na via; o vereador João Vitor, que frisou que o 

encanamento da rede de água será feita na lateral da via, facilitando a manutenção; e, a vereadora Eliana, que 

ressaltou a necessidade de pavimentação na saída para linha Florentina, onde o fluxo de veículos é intenso. 

Após o projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 41/2021- Autoriza a abertura de Crédito 

Suplementarpara a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando a aquisição de equipamento, e dá outras 

providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. O vereador João Vitor defendeu o projeto 

executivo, agradecendo a Secretaria de Obras pelo serviço prestado nas lavouras, destacando a importância 

do crédito para a aquisição de pá carregadeira nova, sendo favorável ao projeto. Discutiram o projeto: o 

vereador Marcelo, que ressaltou a importância de averiguar a marca e característica dos equipamentos 

disponíveis no mercado, destacando a ótima durabilidade do atual equipamento; e, o vereador João Vitor, que 

concordou quanto à importância de se adquirir equipamentos de qualidade e com durabilidade, citando 

exemplos de gestões anteriores. Por fim, o projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 

42/2021- Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando 

execução de poços tubulares profundos, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-

se favorável. O vereador Rogério defendeu o projeto executivo, elencando a importância da perfuração dos 

poços, colocando-se favorável. Discutiram o projeto: o vereador Marcelo, que destacou o problema enfrentado 

pelas comunidades e sobre a importância de desobstrução e limpeza do poço já perfurado na Linha Sartória; 

e, o vereador Rogério, que ressaltou que as famílias da localidade da Linha Sartória possuem água de boa 

qualidade. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 43/2021 - Autoriza concessão 

de incentivo para o produtor rural Renécio Luiz Montagner, diante de investimentos na suinocultura, e dá outras 



providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. O vereador João Vitor defendeu o projeto 

executivo, destacando as adequações do produtor na atividade de suinocultura conforme exigido em lei, 

salientando a importância do incentivo. Após o projeto foi aprovado por todos. PROJETO DE LEI Nº 44/2021 - 

Autoriza concessão de incentivo para a produtora rural Ivana Smialoski, diante de investimentos na bacia 

leiteira, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. O vereador Silvio 

defendeu o projeto executivo, salientando a importância do investimento para a cooperação no município, sendo 

favorável ao projeto. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 

02/2021 - Autoriza a abertura de crédito suplementar ao legislativo municipal. A vereadora Nilva defendeu o 

projeto, elencando a necessidade da abertura de crédito para a divulgação e comunicação dos atos legislativos. 

Após o projeto foi aprovado por todos. Ato contínuo, o Presidente convocou a Vereadora Eliana para fazer uso 

da Tribuna, que saudando a todos, primeiramente parabenizou o povo da comunidade indígena pela passagem 

do dia do índio; após, salientou sobre a necessidade de reposição da inflação ao funcionalismo; comentou 

sobre a situação que vivenciou pós Covid, elencando a importância das verbas públicas para o suporte no 

tratamento do vírus, questionando o uso das mesmas; sugeriu que haja suporte aos munícipes devido às 

sequelas que o vírus causa; apelou para que a população não deixe de procurar atendimento no posto de saúde 

e hospital, agradecendo a atenção e ao atendimento prestado pelo médico da UBS da Área Indígena; destacou 

o alto custo dos exames e medicações para o tratamento, e a importância da viabilização do plano de saúde 

aos funcionários públicos; encerrou agradecendo a todos que a desejaram uma boa recuperação. 

Posteriormente, fez uso da tribuna a Vereadora Marli, que saudando a todos, agradeceu aos colegas 

vereadores pela disponibilidade em antecipar a sessão ordinária, devido a questão de saúde na família; 

parabenizou a todos os indígenas pela passagem do dia do índio, e, aos dois munícipes que irão investir em 

suas propriedades; reforçou o pedido para as doações de sangue, e salientou que o município está em débito 

na banca do hemopasso, solicitou apoio da população para se voluntariar e doar sangue, pois tanto a UBS 

como o hemopasso seguem todos os protocolos sanitários de cuidados contra o Covid – 19; reafirmou que com 

o pós Covid a vida muda completamente, e pediu para que a população continue se cuidando e mantendo o 

distanciamento. Por fim, o Presidente Adriano parabenizou a todos os indígenas, pela passagem do dia do 

índio, agradecendo a todos os vereadores pela assinatura na Moção de Apoio, onde a vacinação é muito 

importante para os servidores da educação. Comunicou que a Indicação nº 38 do vereador Marcelo ficará em 

pauta para a próxima sessão. Agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima sessão ordinária no 

dia 28 de abril 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 treze de abril de dois mil e vinte e um. 

 


