
 

 

ATA Nº 740 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2021. 

Aos vinte e cinco 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°738 da Sessão Ordinária anterior, e aberta as incrições para a Tribuna 

Livre, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: PROJETO DE LEI N°86/2021 – Autoriza a abertura de 

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

materiais para distribuição à pessoas carentes, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres 

destacou-se favorável. Em votação, o regime de urgência foi aprovado por todos. Defendeu o projeto 

executivo a vereadora Nilva, que declarou que a suplementação no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais) servirá para a reforma de casas na Reserva Indígena do Ligeiro, a fim de proporcionar uma moradia 

digna para a população, comentou que o valor será destinado na aquisição de materiais como, por exemplo, 

telhas, pregos, e a distribuição será feita mediante cadastro das famílias. Colocou-se favorável ao projeto que 

em seguida foi aprovado por todos os vereadores. PROJETO DE LEI N°74/2021 – Dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências. A Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas destacou-se favorável. Em discussão, o vereador Júnior agradeceu ao Contador Sandro pela 

explanação do PPA durante a Audiência Pública, e afirmou que de nada adianta se basear em números sem 

receita para atender as demandas, destacando a importância dos investimentos no município, deixou um 

apelo aos trabalhadores, que invistam no município, destacando a importância da agricultura, da fruticultura, 

da bacia leiteira e da suinocultura. Afirmou que podem ser feitas revisões no plano sempre que necessário. 

Colocou-se favorável ao projeto e pediu aos colegas que se colocassem favoráveis. Após o projeto foi 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N°79/2021 – Autoriza concessão de incentivo para o produtor 

rural Ademir Malikoski, diante de investimentos na fruticultura perene, e dá outras providências. A Comissão 

Geral de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão a vereadora Marli verbalizou sobre a alegria em 

defender projetos de investimentos para produtores rurais, e destacou a importância do projeto para a 

geração de renda para a família e consequentemente para o município. Em seguida, o projeto foi aprovado 

por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 80/2021 - Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Clair 

Girardi, diante de investimentos na fruticultura perene, e dá outras providências. A Comissão Geral de 

Pareceres destacou-se favorável. Transmitindo a presidência, defendeu o projeto o vereador Adriano, que 

declarou sentir-se orgulhoso ao defender projetos de investimento no agronegócio, comentou sobre a 

relevância do investimento para a comunidade, uma vez que o produtor emprega famílias no tempo de 

colheita, e explanou os projetos que estão previstos para investimentos na fruticultura; finalizou colocando-se 

favorável ao projeto. Após, o projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 81/2021 – Autoriza 

concessão de incentivo para a produtora rural Ercília Kufel Bechi, diante de investimentos na fruticultura 

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

abordou sobre o valor do incentivo e colocou-se favorável ao projeto que posteriormente foi aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 82/2021 – Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural 

Lindomar Rebelatto, diante de investimentos na fruticultura perene, e dá outras providências. A Comissão 

Geral de Pareceres destacou-se favorável. O projeto foi defendido pela vereadora Nilva que mencionou a 

alegria que sente ao aprovar projetos de incentivo aos produtores, destacando a importância de manter as 

famílias se desenvolvendo no município. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 

83/2021 – Autoriza concessão de incentivo para a produtora rural Nilsa Luiza Baggio, diante de investimentos 



na fruticultura perene, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão o vereador João Vitor manifestou satisfação em defender projetos de investimento na agricultura 

familiar, e esclareceu que a razão de os valores de incentivo diferirem entre os produtores ocorre por que a 

contribuição da Administração Pública é de 50% do investimento realizado pelo produtor. O vereador Marcelo 

declarou sua felicidade por já ter protocolado uma indicação de incentivo aos fruticultores, mencionando o 

retorno que ocorrerá ao município após os investimentos, comentou ainda, que para alguns é a única fonte de 

renda, e sugeriu um técnico para das assistência a esses produtores. Em seguida, o projeto foi aprovado por 

todos os vereadores. PROJETO DE LEI Nº 84/2021 – Autoriza concessão de incentivo para a produtora rural 

Ana Paula Mezomo, diante de investimentos na suinocultura, e dá outras providências. A Comissão Geral de 

Pareceres destacou-se favorável. O projeto foi defendido pelo vereador Júnior que expressou alegria ao 

defende-lo e destacou a determinação e esmero da empreendedora, informando que o investimento permitirá 

alojar 600 leitões de início e garantiu que a empreendedora continuará investindo. Após, o projeto foi 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 85/2021 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para 

a Secretaria Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando conclusão do Ginásio de Esportes 

da Reserva Indígena do Ligeiro, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, o vereador João Vitor citou alguns dos equipamentos que serão alvo do 

investimento para possibilitar a prática esportiva, comemorou o andamento da obra que já se aproxima da 

conclusão e a relevância da mesma para comunidade indígena. Em seguida o projeto foi aprovado por todos 

os vereadores. PROJETO DE LEI Nº 87/2021 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria 

Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando manutenção dos serviços da Patrulha 

Agrícola Municipal, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, o vereador Júnior destacou a importância da manutenção das máquinas para atender a grande 

demanda do município, e colocou-se favorável ao projeto. Em seguida, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. No uso da tribuna livre, o vereador Marcelo prestou contas sobre a viagem que a bancada fez a 

Porto Alegre, agradeceu ao Presidente por apoiar a viagem, afirmando que haverá retorno da mesma para o 

município. Comentou que vários pedidos foram protocolados, alguns deles semelhantes a projetos que já 

passaram pela câmara de vereadores, como por exemplo, o projeto que visa a perfuração de poços 

artesianos, outros pontos tangidos foram saneamento básico, viatura para a brigada militar atender a região e 

reforma e ampliação da escola da Reserva Indígena. Declarou os valores que a bancada trouxe para o 

município, como por exemplo, os R$100.000,00 para a pavimentação de rua, e citou também outros valores 

que chegarão para a agricultura e infraestrutura. A vereadora Eliana fez uso da tribuna, parabenizando os 

investidores rurais, e em seguida, comentou sobre a psicóloga que estava na escola Carmelina Bassegio e 

acabou assumindo em outro município em virtude do contrato ser mais vantajoso, pediu que a administração 

estude um período maior de contratação, a fim de proporcionar estabilidade ao profissional e mantê-lo no 

município. Comentou estar preocupada com a saúde dos profissionais de educação no retorno as aulas, pois 

a maioria toma medicamentos para depressão e solicitou atenção especial para a saúde mental dos 

professores, sugeriu que as escolas tenham além de psicólogos, assistentes sociais; pediu que sejam feitos 

investimentos em tecnologia, computadores e projetores para as escolas. Na área da saúde comentou sobre 

a necessidade de manter esse serviço disponível para a população. Abordou sobre o auxílio para as famílias 

que tem casas revestidas com PVC, sugerido no decorrer da aprovação do projeto 73/2021, comentou sobre 

as informações passadas em sessão que não coincidem com as transmitidas pelos profissionais 

responsáveis pelos encaminhamentos dos projetos os quais o presidente mencionou que contemplariam, 

mencionou ter ocorrido o mesmo na questão do projeto juro zero, e, pediu que quando existirem dúvidas se 



certifiquem antes de transmitirem informações. O presidente Adriano esclareceu que a lista com os 

contemplados pelo projeto 73/2021, está disponível no mural da Câmara, comentando que 100% das telhas 

danificadas das residências foram fornecidas e 50% dos galpões, declarou que mais famílias serão atendidas 

dentro da reserva de contingência em virtude do granizo e afirmou que algumas escolheram encaminhar a 

reforma dos galpões através do Condagro. Sobre as reformas com PVC, informou ter procurado 

representantes do material e que os mesmos não fornecem garantia no uso para revestimento de casas e 

sugeriu que seja estudado outro meio de atender essas famílias. Sobre o projeto juro zero comentou que 

desde o início foi tratado o tema para empresas, elencando a semelhança entre Microempreendedor 

Individual e autônomos, onde os autônomos foram atendidos pelo governo federal através do Auxílio 

Emergencial e que o município optou por atender as empresas municipais. No uso da tribuna, o vereador 

João Vitor comentou sobre a viagem a Porto Alegre com o vice-prefeito, a convite do assessor do Paparico 

Bachi, junto à secretaria da casa civil para tratar do asfaltamendo da ERS 475, que liga Sananduva a 

Charrua, afirmando não ter existido projeto para asfaltamento dessa rodovia anteriormente, comunicou que 

foram avisados que a ERS 430 também será pavimentada e já há verba disponível para início e conclusão da 

obra. Sobre a ERS 475 informou que o projeto será elaborado em duas etapas, de Sananduva até a Reserva 

Indígena e da Reserva Indígena até Charrua, em virtude das leis na Reserva serem federais e não estaduais, 

porém ambas serão executadas paralelamente. Informou que estiveram presente na secretaria da agricultura 

com a Silvana Covatti  e que protocolaram emendas para o município, com pedidos de sementes de feijão, de 

milho, calcário, poços artesianos; na ocasião, comemorou a chegada ao município de um veículo da 

Secretaria da Agricultura do estado destinado a Secretaria da Agricultura de Charrua. Parabenizou a bancada 

do MDB pelas emendas, comentando que o objetivo deve continuar sendo somar ao município. Falou sobre 

os projetos que passaram pela casa, expressando alegria, e agradeceu ao partido progressista por ter sido 

escolhido para ocupar a presidência do partido, agradeceu as pessoas que compuseram a chapa com ele e 

as pessoas envolvidas nos trabalhos partidários. Com a palavra, o presidente Adriano parabenizou os 

investidores do município e toda a equipe envolvida, como vereadores, poder executivo e técnicos. 

Parabenizou também os colegas que viajaram em busca de recursos e trouxeram resultados. Por fim, o 

Presidente Adriano agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima Sessão Ordinária no dia 08 

de Setembro 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 vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e um. 

 

 

 


