
ATA Nº 717 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2020. 
Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezenove horas 
e trinta minutos o Presidente Rogério deu início a sessão ordinária, saudando 
a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior pelo 
1º Secretário da Mesa Diretora, Vereador Júnior, a mesma foi aprovada por 
unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a 
leitura da Ordem do Dia: Projeto Decreto Legislativo Nº 01/2020. Dispõe 
sobre a apreciação e aprovação das Contas de Governo do Executivo 
Municipal referente ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade dos 
Gestores Municipais Valdésio Roque Della Betta e Luiz Carlos Franklin da 
Silva, na forma que indica e dá outras providências. A Comissão de 
Orçamento e Tomada de Contas e o Parecer Jurídico destacaram-se 
favoráveis ao projeto. Em discussão, Júnior colocou que este projeto é a 
aprovação das contas de governo do ano de 2018, onde o relator deu parecer 
favorável à aprovação das contas, sendo acolhido o voto por unanimidade, 
também colocou que a administração trabalha com seriedade e pensando 
sempre no bem comum. Em seguida o Projeto de Decreto Legislativo foi 
aprovado por unanimidade. Projeto Nº 100/2020. Altera a planta 
“Zoneamento de Usos e Sistema Viário”, anexa ao Plano Diretor Urbano, e 
dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 
discussão, Júnior salientou que este projeto é muito importante e foi bem 
analisado, onde os proprietários dos lotes urbanos em comum acordo 
solicitaram a extinção de parte da Rua Borges de Medeiros, sendo que a 
Engenheira Civil, o Conselho Municipal do Plano Diretor e o parecer 
Técnico Ambiental foram favoráveis à extinção da rua. Declarou ser 
favorável ao projeto diante do requerimento dos proprietários e para 
possibilitar o investimento nestas áreas urbanas. Em primeira votação o 
projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 101/2020. Autoriza a 
abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e 
Assistência Social, visando desenvolvimento de ações de enfrentamento ao 
Coronavírus, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-
se favorável. Em discussão, Nilva declarou que este é um recurso do 
Ministério da Saúde, vindo para compra de medicamentos utilizados na 
saúde mental dos munícipes, inclusive da reserva indígena. Seguidamente o 
projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 102/2020. Autoriza a 
abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e 



Assistência Social, visando desenvolvimento de ações de enfrentamento ao 
Coronavírus, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-
se favorável. Em discussão, Marli salientou que é mais um recurso que vem 
para o Município, este com intuito de auxiliar no pagamento dos salários dos 
profissionais da saúde que estão na linha de frente nesta pandemia, sabendo-
se o quanto são importantes estes profissionais e os riscos que correm. Após 
o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 103/2020. Autoriza a 
abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e 
Assistência Social, visando desenvolvimento de ações de enfrentamento ao 
Coronavírus, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-
se favorável. Em discussão, Júnior declarou que todos os recursos vindos 
para o enfrentamento do Covid são para diferentes áreas da saúde e em 
valores quase insignificantes perto da quantidade de recursos que o 
município precisa, porém se somar todos os recursos chega-se a um montante 
que faz muita diferença e é de grande importância. Parabenizou a todos os 
profissionais envolvidos nesta pandemia pelo excelente trabalho prestado. 
Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 
104/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria 
Municipal da Saúde e Assistência Social, visando desenvolvimento de ações 
de enfrentamento ao Coronavírus, e dá outras providências. A Comissão de 
Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva colocou que este 
recurso vem a beneficiar o município no abastecimento dos veículos das 
equipes de saúde para que possam fazer as visitas domiciliares, bem como, 
será utilizado na compra de dois celulares para as unidades de saúde, os quais 
serão instalados whatsapp para facilitar a comunicação e atendimento às 
pessoas que moram nos interiores do município com as equipes de saúde. 
Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 105/2020. 
Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal da 
Saúde e Assistência Social, visando desenvolvimento de ações de 
enfrentamento ao Coronavírus, e dá outras providências. A Comissão de 
Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor declarou que este 
projeto é a reavaliação do projeto 77/2020, para que possa ser trocada a 
destinação dos recursos, onde antes seria para pagamento da psicóloga agora 
será utilizado na compra de medicamentos utilizados na saúde mental dos 
munícipes. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 
106/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria 
Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando 



desenvolvimento de ações de apoio emergencial ao setor cultural, e dá outras 
providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 
discussão, João Vitor colocou que este recurso veio do Fundo Nacional da 
Cultura para que o Município possa ajudar as empresas e grupos constituídos 
legalmente e que tenham vínculos com a cultura, tais como CPM, CTG, 
Grupo de Cavaleiros entre outros, declarando ser um orgulho muito grande 
receber este recurso, pois o ICM arrecadado pelo Município é baixo, 
afirmando que as emendas parlamentares são necessárias, independente de 
partido, pois todos devem trabalhar juntos em prol do Município e do bem 
estar da população. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. 
Por fim, o Presidente agradeceu a presença de todos, e convocou para a 
próxima sessão ordinária no dia 04 de Novembro de dois mil e vinte, quarta-
feira, às dezenove e trinta horas, e encerrou 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 um de outubro de 
dois mil e vinte. 

 


