
 

ATA Nº 745 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 

2021. Aos dez dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, o Presidente Adriano 

deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, e aos internautas da página do facebook da 

câmara. Após a aprovação da Ata N°744 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 111/2021–Autoriza a contratação 

de fisioterapeuta, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. A Comissão 

Geral de Pareceres destacou-se favorável. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Defendeu o 

projeto a Vereadora Nilva, esclarecendo que a fisioterapeuta está de atestado, informou que há quatorze 

pacientes que são atendidos á domicílio e que há fila de espera. Colocou-se favorável e pediu aos colegas 

que também se colocassem favoráveis. O Vereador Marcelo, concordou ser necessário ampliar horas e se 

possível contratar mais um profissional para atender a demanda. Em seguida o projeto foi aprovado por todos 

os vereadores.PROJETO DE LEI Nº 110/2021– 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 colocou-se favorável. Em discussão, a Vereadora Marli 

mencionou que seis famílias serão beneficiadas pelo projeto e comentou sobre a importância de uma moradia 

digna para as famílias. Após o projeto foi aprovado por todos os vereadores. MENSAGEM DO LEGISLATIVO 

Nº05/2021– Autoriza a abertura de Crédito Suplementar ao Legislativo Municipal. Em discussão, o Vereador 

Júnior mencionou o valor do projeto e a finalidade do mesmo, comentou sobre o empenho dos vereadores na 

busca de verbas para o município o que consequentemente gera demandas de locomoção e diárias. Logo 

após, o projeto foi aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº58/2021 – Do Vereador Marcelo Fochi, 

INDICANDO: Que o Poder Executivo viabilize junto ao setor de engenharia do município Projeto de 

Fechamento da quadra de esporte da Escola Estadual de Ensino Médio Inglês de Souza. Em discussão, o 

vereador redator argumentou afirmando que a doação do projeto reduz o tempo de espera e que o 

fechamento se faz necessário a fim de proporcionar conforto e segurança aos professores e alunos em dias 

frios e chuvosos. A indicação foi aprovada por todos os vereadores. INDICAÇÃO Nº59/2021 – Da Vereadora 

Eliana Paze Zanivan, INDICANDO: Que o Poder Executivo Municipal intervenha junto ao órgão competente 

para que mantenha regularmente a aplicação de veneno para o combate ao mosquito borrachudo. Em 

discussão a Vereadora redatora afirmou ser um pedido da população, pois está sendo necessário usar 

repelente continuamente, ação que acredita ser nociva á saúde. O Vereador Rogério informou que o produto 

e o calendário podem ser retirados na prefeitura, que cada localidade conta com um responsável para a 

aplicação do mesmo. A Vereadora Nilva esclareceu que o produto deve ser aplicado, considerando a vasão 

do rio e em todos os locais no mesmo período. A Vereadora Eliana, sugeriu que seja articulado pelo 

responsável e caso haja indisponibilidade de alguém para fazer a aplicação seja remanejado a fim de 

assegurar o efeito da aplicação. Em seguida a indicação foi aprovada por todos os vereadores. INDICAÇÃO 

Nº60/2021 – Da Vereadora Eliana Paze Zanivan, INDICANDO: Que o Poder Executivo Municipal reveja o 

recolhimento de lixos nas Comunidades de Charrua para que ocorram com maior frequência e para que 



possam orientar quanto ao descarte de alguns tipos de lixos. Em discussão, a Vereadora Eliana comentou 

sobre o desafio que é acumular lixo por 30 dias, sugeriu que seja recolhido com maior frequência e 

regularidade e que os pontos de coleta sejam próximos as residências. INDICAÇÃO Nº61/2021 – Da 

Vereadora Eliana Paze Zanivan, INDICANDO: Que o Poder Executivo Municipal notifique os donos e tome 

providências sanitárias quanto ao silo na saída da Cidade Baixa para Getúlio Vargas e da parte do Moinho da 

Cidade Baixa que fica em frente à residência do Sr. Arlindo Adona. A Vereadora redatora comentou que é um 

pedido dos moradores da cidade baixa, citou duas mortes que ocorreram em decorrência de doenças 

causadas por ratos, e solicitou que o executivo tome providências. Em seguida a indicação foi aprovada por 

todos os vereadores. Na Tribuna Livre o Vereador Marcelo comentou sobre a viagem realizada à Porto Alegre 

no dia vinte e seis de outubro, informou que tiverem duas audiências, uma voltada a agricultura onde 

solicitaram a abertura de novos açudes e a perfuração de poços artesianos e sugeriu considerar a 

possibilidade de perfuração de poços de mil metros de profundidade em vez de trezentos metros. Comentou 

sobre a emenda do Deputado Alceu Moreira, recebida em onze de maio e solicitou que o edital seja 

encaminhado o mais breve possível. A Vereadora Nilva fez uso da tribuna livre para homenagear e agradecer 

ao trabalho prestado com empenho e dedicação pela servidora Vanderléia Daronch. Na oportunidade, 

informou que juntamente com a Secretária de Saúde Janete e a médica ginecologista conseguiram 

disponibilizar a colocação de DIU, o procedimento estará disponível já no próximo mês. Elencou que 

novembro é dedicado a saúde do homem e informou a programação para o mês. Por fim, o Presidente 

Adriano agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima Sessão Ordinária no dia 23 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 dez de novembro de dois mil e vinte e um. 

 


