
ATA Nº 744 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 

2021. Aos vinte e sete dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, o Presidente 

Adriano deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, ao Vice Prefeito Gerso, presente 

na Sessão, e aos internautas da página do facebook da câmara. Após a aprovação da Ata N°743 da 

Sessão Ordinária anterior, e aberta as incrições para a Tribuna Livre, a Assessora iniciou a leitura da 

Ordem do Dia: PROJETO DE LEI Nº 97/2021 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2022. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas destacou-se favorável.  Defendeu o projeto 

o Vereador Júnior, que reiterou o objetivo da LDO: Estabelecer objetivos, prioridades e metas da administração 

pública que servirão para orientar a administração e execução da lei orçamentária anual, relembrou e elogiou 

a explanação do Servidor Sandro referente ao PPA, colocou-se favorável ao projeto e pediu aos colegas 

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

PROJETO DE LEI Nº 104/2021 – Autoriza a convocação de professores em regime suplementar, de acordo com 

o artigo 26, da Lei nº 377/2002, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. 

Em discussão, a Vereadora Marli comentou que as aulas já estão acontecendo porém os professores disponíveis 

não estão conseguindo atender a demanda gerada em virtude da pandemia, após colocou-se favorável e pediu que 

os colegas também se colocassem favoráveis. O projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 

105/2021 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social 

e Gabinete do Prefeito, visando contratação de serviços e aquisição de materiais, e dá outras providências. A 

Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, a Vereadora Nilva mencionou o valor e 

comentou que será investido nas comemorações de fim de ano e na inauguração do Ginásio de Esportes do Ligeiro. 

Comentou sobre os Shows que são contratados para as festas, os doces que são distribuídos para as crianças e   

informou que neste ano de dois mil e vinte e um, a tradicional queima de fogos será substituída pela aquisição de 

brinquedos para serem distribuídos às crianças. Em seguida o projeto foi aprovado por todos os vereadores. 

PROJETO DE LEI Nº 106/2021 –  Autoriza a concessão de ressarcimento de valores para construção de unidades 

habitacionais de pessoas carentes, com recursos do Fundo Municipal da Habitação e Saneamento. A Comissão 

Geral de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, o Vereador Rogério ressaltou o valor do investimento, 

comentou ainda sobre a indubitável necessidade das famílias, e colocou-se favorável ao projeto que em 

seguida, foi aprovado por todos os vereadores. PROJETO DE LEI Nº 107/2021 –  Autoriza a realizar contratação 

de monitor escolar, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. A Comissão Geral 

de Pareceres destacou-se favorável. Defendeu o projeto o Vereador João Vitor que comentou o aumento de alunos 

na creche e elencou o indispensável zelo pelas crianças afirmando que são o futuro do município.  Em seguida, o 

projeto foi aprovado por todos os vereadores. PROJETO DE LEI Nº 108/2021 –  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. Em discussão, o Vereador Junior comentou 

sobre o aumento dos preços de combustíveis e de serviços, elencou a incessante atividade das máquinas na abertura 

e reparo das estradas, especialmente no período próximo ás colheitas, aumentando a demanda de manutenção. A 

Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Logo após, o projeto foi aprovado por todos os vereadores. 



PROJETO DE LEI Nº 109/2021 –  Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal da 

Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando a instalação de sistema de videomonitoramento, e dá outras 

providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. O Presidente Adriano transferiu a presidência 

ao Vereador Junior e defendeu o projeto, argumentando sobre a importância de zelar pela segurança dos alunos e 

funcionários, tranquilizando os pais.  Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade, após, o presidente 

retomou a presidência. INDICAÇÃO Nº57/2021 – Da vereadora Marli Galafassi Machado, INDICANDO: Que o Poder 

Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria da Saúde, viabilize a aquisição de um carro adaptado com 

elevador de passageiros. Em discussão, a Vereadora redatora argumentou afirmando que no município há muitos 

idosos com dificuldade de mobilidade, comentou que por diversas vezes, quando utilizou os transportes da Secretaria 

da Saúde, pode acompanhar o desafio que essas pessoas enfrentam. O Vereador Avelino manifestou-se, reiterando 

que há muitos idosos e pessoas com dificuldade de mobilidade no município e colocou-se favorável. Em seguida, a 

indicação foi aprovada por todos os vereadores. A Vereadora Marli fez uso da Tribuna para agradecer a empresa 

Produza Agrícola pela palestra voltada para as agricultoras, lembrando do valor da mulher na agricultura e na 

sociedade. Parabenizou a todos os servidores pela passagem alusiva ao Dia do Servidor Público, e convidou os 

munícipes para participarem da Conferência da Educação. Por fim, o Presidente Adriano agradeceu a presença 

de todos e convocou para a próxima Sessão Ordinária no dia 10 de Novembro  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 pelos vereadores, será discutida, aprovada, e assinada pelos presentes. 

Sala de Sessões, em Vinte e Oito de Outubro de dois mil e vinte e um. 

 


