
 

 

ATA Nº 738 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2021. 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, o Presidente Adriano deu início 

a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, e internautas da página do facebook da câmara. Após a 

aprovação da Ata N°736 e Ata Nº737 das Sessões Ordinária e Extraordinária anteriores, e aberta as incrições 

para a Tribuna Livre, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: PROJETO DE LEI N°74/2021 – PPA -

Plano Plurianual que seguiu para Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. PROJETO DE LEI N°78/2021 

–  Estabelece calendário para pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2021, e dá outras providências. A 

Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, a vereadora Nilva introduziu 

parabenizando a Assessora Jurídica Júlia pela passagem do dia do advogado, e estendeu os cumprimentos à 

Advogada Cassiana da Prefeitura Municipal e a todos os advogados do município; parabenizou também os 

estudantes e em seguida os pais, em especial aos colegas e a todos os pais do município pela passagem 

alusiva ao seu dia. Defendeu o projeto executivo nº 78/2021, ressaltando que o pagamento sempre foi realizado 

no mês de maio e que no presente ano, em virtude da pandemia, foram disponibilizadas algumas opções a fim 

de facilitar o pagamento, concedendo desconto para pagamento em cota única até o dia 14 de setembro, ou 

parcelado em duas vezes até outubro sem descontos. Após colocou-se favorável ao projeto e pediu aos colegas 

vereadores que também se colocassem favoráveis. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI N°75/2021 – Prorroga a autorização para a contratação emergencial de agente comunitário 

de saúde, de que trata a Lei Municipal nº 1.708, de 16 de julho de 2020, e dá outras providências. A Comissão 

Geral de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, a vereadora Marli iniciou parabenizando a Assessora 

Júlia pela passagem do dia do Advogado, e em seguida, defendeu o projeto executivo, elencando que a 

prorrogação se dá devido a ocupante estar gestante o que garante a ela estabilidade. Colocou-se favorável ao 

projeto e pediu aos colegas que também se colocassem favoráveis, em seguida, parabenizou também os 

estudantes e os pais pela passagem alusiva ao seu dia. Após o projeto foi aprovado por todos os vereadores. 

PROJETO DE LEI N°76/2021 – Autoriza a concessão de ressarcimento de valores para construção e reforma 

de unidades habitacionais de pessoas carentes, com recursos do Fundo Municipal da Habitação e Saneamento, 

e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Defendeu o projeto executivo 

o vereador Júnior que na oportunidade parabenizou a Assessora Júlia pela passagem do dia do advogado e 

parabenizou também aos estudantes e aos pais, comentando que os mesmos são a base do ser humano. 

Sobre o projeto frisou que serão 18 famílias contempladas no valor de R$ 4.500,00, totalizando oitenta e um 

mil reais, além das sete famílias que foram contempladas na semana anterior, totalizando 25 casas novas só 

na Reserva Indígena do Ligeiro; reiterou que todas as famílias merecem ter um lar digno e decente, que as 

proteja do frio, em seguida apresentou uma imagem elogiando a qualidade e estética das casas e evidenciou 

a agilidade nas construções. Elencou a importância do projeto para o desenvolvimento da Reserva Indígena 

Ligeiro. Colocou-se favorável ao projeto e ressaltou o desejo que outras famílias sejam beneficiadas, e que a 

administração continue contribuindo com o desenvolvimento social das famílias. A vereadora Eliana 

parabenizou a todos os advogados, em especial aos do município, aos estudantes, comentando sobre o 

prejuízo que a pandemia causou a educação, ressaltando a necessidade do empenho dos estudantes para o 

aprendizado, parabenizou também os país pela passagem do dia. Sobre o projeto nº 76/2021 elogiou as casas 

e comentou sobre a necessidade de se pensar em projetos sanitários. Na oportunidade, comentou sobre o 

projeto nº 73/2021, sobre algumas famílias da Linha Perondi que sofreram prejuízos com os danos do granizo 

e a procuraram, comentaram sobre fazer a substituição das telhas de fibrocimento por Aluzinco, comentou 

também que algumas famílias tinham casas revestidas com PVC e o mesmo foi perfurado; solicitou informações 

quanto aos critérios de seleção das famílias que foram atendidas pelo projeto, e quanto a quem os interessados 

devem procurar para obterem informações; finalizou colocando-se favorável ao projeto. O Presidente Adriano 

afirmou que há um relatório das famílias que foram atendidas, e que pode solicitar e disponibilizar as 

informações, e esclareceu que o objetivo do projeto era atender as moradias que estavam em situação de 

emergência e que tinham o telhado perfurado; elencou que quem optou pela substituição do material será 

atendido pelo Condagro, e referente a troca dos PVCs, a lei habitacional prevê auxílio para reformas. O vereador 



Marcelo parabenizou os pais, afirmando ser o pai a base de tudo, também parabenizou a todos os advogados 

e estudantes, desejando que tenham êxito diante do conturbado ano. Sobre o projeto nº 76/2021, comentou 

que são várias famílias que necessitam de melhorias, e na oportunidade, relatou sobre a viagem que a bancada 

do MDB fez a Porto Alegre, e que um dos pedidos foi para Saneamento Básico e Habitação, elencando a 

necessidade e a crença na possibilidade de conseguir esses recursos. Em seguida, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI N°77/2021 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria 

Municipal de Obras e Viação, visando a execução de poços tubulares profundos, e dá outras providências. A 

Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Defendeu o projeto executivo o vereador Rogério, que 

na ocasião, também comentou sobre a passagem do dia do Advogado e do dia dos pais. Elencou a importância 

da água e sobre a estigem que ocorreu e comentou o quão desafiador foi para o município passar por isso, 

pediu aos colegas que se colocassem favoráveis ao projeto. O vereador Marcelo questionou se o poço que 

será construído na Linha Sartória é o poço que estava obstruído ou se será feito um novo poço, também 

comentou que na viagem a Porto Alegre a bancada solicitou aos deputados que intercedessem junto a 

secretaria para firmar convênio com as prefeituras a fim de que seja destinada uma máquina para realizar a 

perfuração dos poços. O vereador Rogério esclareceu que será feito um novo poço. O vereador Marcelo 

questionou o investimento necessário para perfurar um novo poço e a possibilidade de utilizar o poço já 

existente. O vereador João Vitor iniciou parabenizando a Assessora, e também aos pais; colocou-se favorável 

a mensagem nº 77/2021 e esclareceu que após estudos e análises técnicas concluiu-se que o novo poço será 

perfurado em um local distante do já existente, ressaltou que o poço existente será desobstruído caso o 

orçamento permita, frisou sobre o atendimento a parte burocrática que possibilitou a perfuração dos poços e 

comemorou a chegada do projeto a Casa Legislativa. Em seguida, o projeto foi aprovado por unanimidade. 

INDICAÇÂO 48/2021 – Da vereadora Marli Galafassi Machado, indicando que o Poder Executivo Municipal, 

juntamente com a Secretaria da Agricultura, viabilize a aquisição de dois distribuidores agrícolas para aplicação 

de corretivos e fertilizantes nas fruticulturas do Município. Em discussão, a vereadora Marli comentou que foi 

contatada por produtores que explanaram suas dificuldades e elencaram a necessidade de ter esses 

equipamentos a disposição para a distribuição dos corretivos e fertilizantes nas fruticulturas. Após, o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Antes de finalizar a sessão, o presidente Adriano parabenizou a Secretaria da 

Educação pela abertura da Escola de Futsal e enfatizou a alegria das crianças ao retornarem as atividades que 

haviam sido interrompidas; comentou também ter conversado com o poder executivo sobre a rua em frente a 

escola Carmelina Bassegio que é utilizada como área de recreação para as crianças e também como 

estacionamento, e que para maior segurança a mesma será fechada e o estacionamento será deslocado para 

a rua lateral a Câmara de Vereadores em forma de estacionamento oblíquo. Parabenizou a Acisac pelo trabalho 

e aos ganhadores da promoção do dia dos pais, também parabenizou os pais pela passagem alusiva ao seu 

dia, os estudantes do município e os advogados, em especial a Assessora Júlia. Convidou a todos para a 

Audiência Pública Legislativa para tratar sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, no dia 25 de 

Agosto, ás 18 horas, no Plenário Legislativo, com a presença do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, 

contador da municipalidade e Vereadores. Por fim, o Presidente Adriano agradeceu a presença de todos e 

convocou para a próxima Sessão Ordinária no dia 25 de Agosto de dois mil e vinte e um, quarta-feira, às 

dezenove horas, e encerrou a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após 

conhecimento do conteúdo será discutida e assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões, em onze 

de agosto de dois mil e vinte e um. 

 

 

 


