
ATA Nº 752 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 

2022. 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas o Presidente Vilseu 

deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, em especial ao Vereador Sergio Cardoso e aos 

internautas da página do Facebook da Câmara. Após a aprovação da Ata Nº 751 da Sessão Ordinária anterior, 

e aberta as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 17/2022. 

Ratifica o Protocolo de Intenções e Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Região do Alto Uruguai – CIRAU. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. 

Em discussão, Nilva destacou que este convênio é feito entre os municípios da região, auxiliando através de 

licitações, conseguindo valores bem menores, contudo se a qualidade do produto for muito inferior, o município 

não será obrigado a ficar com o produto, assim podendo abrir uma nova licitação. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 18/2022. Altera o art. 1º, e seu §4º, da Lei Municipal nº 1.896, de 14 

de janeiro de 2022, que autoriza contratações, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi 

aprovado por todos. Em discussão, Marli comentou o quanto a administração se preocupa em melhorar a 

qualidade da educação, contratando novos profissionais para atender a demanda das escolas, principalmente 

na educação infantil. Sabendo do quão difícil é o período de adaptação destas crianças mas que é amenizado 

pelos excelentes profissionais que os acompanham. Eliana comentou que este projeto veio para a Câmara 

com alguns dias de atraso, devido a situação da Escola Infantil Dentinho de Leite, onde faltam professores e 

monitores para as turmas. Colocou que em seu ponto de vista a educação infantil deveria ser prioridade, e 

iniciar as aulas com estes profissionais já contratados, relatou também o quanto é importante o convívio entres 

as crianças, sendo que há um aluno com laudo médico para acompanhamento de um monitor exclusivo para 

ele. Marcelo declarou que não há como cortar gastos na educação, colocando que a situação da educação 

infantil está caótica, precisando de vários profissionais para suprir a necessidade. Pediu para as pessoas se 

sensibilizarem com a questão, pois há professores que se desdobram para dar conta de tudo mas que já estão 

na exaustão devido a situação. Questionou também sobre o salário dos monitores e a quantidade de horas, 

sendo justo um aumento para estes. Vilseu ponderou alguns pontos, onde o salário do monitor pode ser um 

empecilho para inscrições mas que pode ser trabalhado e revisto; declarou que nada e ninguém substitui o 

afeto dos pais, por mais que tenha profissionais excelentes a adaptação sempre é difícil. Comentou que não 

deu tempo para fazer uma sessão extraordinária para tais contratações, e que houve várias matriculas na 

primeira semana de aula, inclusive todos os pais tem direito de levar seu filho na creche. Colocou que está 

aberto a sugestões para melhor acolher e atender estes alunos, e que o papel do Vereador é este, ajudar a 

resolver as situações, sempre trabalhando em beneficio ao município. Marcos manifestou a sua preocupação 

em ouvir o que o profissional responsável está passando para os pais quanto a situação, manifestou a sua 

indignação perante a resposta do Secretário a uma mãe preocupada com o bem estar de seu filho na escola. 

Eliana complementou sugerindo a possibilidade de contratação de monitor para 20 horas semanais e não 30 

horas como está sendo feito, sugeriu também que o profissional tenha um curso adicional para trabalhar com 



crianças, sendo o ensino médio muito pouco. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 

Nº 19/2022. Autoriza a convocação de professor em regime suplementar, de acordo com o artigo 26, da Lei 

nº 377/2002, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime 

de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, João Vitor colocou que será aumentado a carga horária 

do professor com 22 horas semanais para suprir a demanda das escolas e incluir atividades físicas fora de 

sala de aula. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 20/2022. Ratifica o Termo de 

Cooperação Técnica celebrado entre os Municípios integrantes da Associação de Municípios do Alto Uruguai 

– AMAU, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de 

urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Nilva salientou que este projeto é para contratação conjunta 

de farmacêutico e estagiário para distribuição de medicamentos aos municípios da regional, onde este acordo 

será para dois anos e terá um custo municipal de mais ou menos 300,00 reais mensais. Em seguida o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 21/2022. Autoriza a abertura de Crédito Especial para os encargos 

especiais do município, visando devolução de saldo do Convênio MAPA nº 886159/2019, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério salientou que esta 

devolução é do rendimento da emenda do Senador Lasier Martins que foi utilizada para compra de um 

caminhão. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 22/2022. 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 de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, Marli falou que serão mais seis famílias indígenas beneficiadas com a construção de suas 

moradias, sabendo da necessidade de uma moradia digna para ter melhor qualidade de vida. Seguidamente 

o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 23/2022. Autoriza concessão de incentivo para o Produtor 

Rural Gabriel Copatti, diante de investimentos na bacia leiteira, abre crédito suplementar, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor salientou o quanto 

é bom os munícipes se dedicarem e investirem no município e em suas propriedades como o Gabriel e sua 

família. E no mesmo projeto abre-se crédito suplementar para suprir a demanda dos incentivos aos produtores, 

sendo este um jovem empreendedor que ganhará mais 5% no total do investimento. Parabenizou ao Iraci 

Bernardi pelo incentivo e reivindicou para mais pessoas ter esta coragem e investirem nas suas propriedades, 

pois o município só tem a ganhar com isso. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

24/2022. Autoriza concessão de incentivo para o Produtor Rural Iraci Bernardi, diante de investimentos na 

bacia leiteira, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, 

Rogério parabenizou o produtor pelo trabalho e pelo investimento, sendo aprovado pelo Conselho Municipal 

da Agricultura onde receberá 5% no total do investimento, assim rendendo mais ICM para o Município. Eliana 

parabenizou a família Copatti e ao Iraci pela coragem de investir, onde trará retorno para os produtores e para 

o Município. Marli parabenizou as duas famílias pela grandeza dos investimentos, melhorando a qualidade de 

vida e a qualidade dos seus produtos, e auxiliando na diminuição da mão de obra. Seguidamente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Indicação Nº 01/2022. Do Vereador Marcelo Fochi. Indicando que o Poder 

Executivo Municipal juntamente com o órgão competente proceda a construção ou a instalação de abrigos 



em ponto de ônibus em locais específicos na Comunidade Indígena do Ligeiro. Em discussão, o Redator falou 

que este pedido de providências é da comunidade indígena, pois as crianças que fazem o uso do transporte 

ficam expostas ao tempo, assim com a instalação de abrigos dará mais conforto a comunidade que necessita 

do transporte escolar. Em seguida a indicação foi aprovada por todos os vereadores. Posterirormente o 

presidente liberou o Vereador Marcos devido a compromissos particulares. Ato contínuo fez o uso da Tribuna 

Livre o Vereador João Vitor, saudando a todos, onde primeiramente falou sobre a viagem a Brasília, expondo 

os trabalhos e as conquistas conseguidas em prol do Município junto aos Deputados e Senadores. Agradeceu 

ao munícipe Vilseu Fontana por não medir esforços em ajudar o Município; se colocou à disposição dos 

munícipes e agradeceu a todos. Seguidamente o Presidente parabenizou aos produtores pelos investimentos, 

e informou sobre a questão da Brigada Militar e sua cede. Ato contínuo agradeceu a presença de todos, e 

convocou para a próxima sessão ordinária no dia 09 de março de dois mil e vinte e dois, quarta-feira, às 

dezenove horas, encerrando 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 cinco de fevereiro 

de dois mil e vinte e dois. 

 


