
ATA Nº 771 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 

2022. 

Aos nove dias do mês de novembro 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 aos Vereadores Avelino, Liamara e 

Sergio, que estão assumindo este mês no lugar dos Vereadores Marcos, Rogério e Adriano, licenciados; e 

aos internautas da página do Facebook da Câmara. Após a aprovação da Ata Nº 770 da Sessão Ordinária 

anterior, e aberta às inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Leitura da 

aprovação das Contas do Legislativo exercício 2018, de responsabilidade do Vereador Vilseu Fontana 

Júnior. Projeto Nº 124/2022. Autoriza concessão de incentivo para o produtor Ademir Malikoski, diante de 

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

favorável. Em discussão, a Vereadora Marli destacou que este projeto é apenas o primeiro de tantos 

incentivos que irão passar nesta sessão, este produtor irá investir em mudas de videiras, bordo e niagara 

rosada, onde já está na atividade, assim ampliando o seu parreiral, ocupando a mão de obra familiar, 

gerando mais renda a família e consequentemente melhor qualidade de vida. Posteriormente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 125/2022. Autoriza concessão de incentivo para a produtora 

Iloanes de Fátima Terres Girardi, diante de investimentos na fruticultura perene, e dá outras providências. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, a Vereadora Liamara primeiramente 

agradeceu a Deus e ao Vereador Rogério por ter cedido o mês para que pudesse assumir, e destacou que 

a produtora Iloanes mora na Linha Florentina, trabalha com videiras e adquiriu mais mudas para plantação, 

recebendo um incentivo de R$ 2.295,00 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais), destacou-se favorável, 

e pediu aos vereadores que sejam favoráveis a aprovação deste projeto. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 126/2022. Autoriza concessão de incentivo para a produtora Izaura 

Ines Comparin Caldato, diante de investimentos na produção de gado de corte, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, o Vereador João Vitor destacou que é mais 

um projeto de incentivo, onde a produtora Izaura está investindo em energia solar na sua propriedade 

auxiliando na produção de alimento para o gado de engorda, diminuindo os custos da produção, e 

automaticamente gerando mais renda a família que poderá ser utilizado em mais investimentos na 

propriedade. Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 127/2022. Autoriza 

concessão de incentivo para o produtor Riel Scariot, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, a Vereadora Marli declarou 

ser mais um produtor que investirá em energia solar na sua propriedade, sendo um investimento alto, mas 

que futuramente trará retorno com energia limpa e barata, agregando na sua renda familiar e gerando mais 

qualidade de vida. Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 128/2022. Autoriza 

concessão de incentivo para a produtora Eleandra Joelma Copatti, diante de investimentos na bacia 

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

Vereador João Vitor mencionou que o projeto está bem explicado, onde a proprietária investirá em energia 

solar auxiliando na produção leiteira. Explicou que o percentual concedido é em conformidade com a 

Legislação e com o valor investido pelo proprietário, por isso variam de cada projeto, para incentivos 

relacionados à criação de aves, bovinos de leite e de corte, suínos, ovinos, e demais afins, bem como, à 



atividade agroindustrial, a porcentagem será de 15% para valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), de 12% para valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) até R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), de 10% para valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até R$ 100.000,00 (cem 

mil reais), de 8% para valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e 

de 5% para valores superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); ainda destacou que para fruticultura 

os valores e porcentagens são diferentes. Este incentivo foi aprovado pelo CONDAGRO, e agradeceu aos 

produtores que estão investindo nas propriedades, diminuindo custos de produção o que resulta em novos 

investimentos. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 129/2022. Autoriza 

concessão de incentivo para a empresa Auto Mecânica Rebelato Ltda, diante de investimentos em 

atividade empresarial no município, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, a Vereadora Nilva salientou que foram vários incentivos na sessão, sendo este 

para a empresa Auto Mecânica Rebelato que adquiriu uma lavadora de alta pressão, para facilitar e 

agilizar os trabalhos e atendimentos aos munícipes. Ainda, no mesmo projeto abre-se crédito suplementar 

para pagamento do incentivo. Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo o 

Presidente convocou para a Tribuna Livre, a Vereadora Eliana, onde primeiramente saudou a todos, 

mencionou sobre os incentivos, parabenizando a todos os investidores, destacando o quanto é gratificante 

ver os munícipes investindo em suas propriedades e empresas, trazendo retorno para o município. 

Destacou que iria explicar sobre os percentuais dos incentivos, mas o Vereador João Vitor mencionou, 

solicitando que o município avalie a possibilidade para serem aumentados os valores e porcentagens dos 

incentivos concedidos, diante de quem investe bastante em sua propriedade, sendo um valor significativo. 

Comentou sobre o trágico acidente no fim de semana no município, onde abalou a todos, envolvendo uma 

família muito querida da reserva indígena, sendo lamentável o ocorrido; comentou sobre indicação de sua 

autoria, feita no ano de 2018, para maior proteção na lateral do asfalto que liga Cidade Alta e Baixa, é uma 

grande preocupação, pois ninguém está livre de acontecer acidentes, e pediu na época para que fosse 

colocado guard rail principalmente na curva, na época foram plantados coqueiros, que ajudam na 

proteção, mas não é a mesma coisa que uma proteção mais eficaz, mencionou que acredita que não iria 

mudar muita coisa no acidente mencionado, mas evita outros de despencarem “perau” a baixo, pediu para 

os Vereadores e Administração unir forças e ver alguma outra forma de proteção, não podendo deixar 

assim como está, pois já foram vários acidentes no local, não devendo esperar outros acontecerem. Ainda, 

convidou a todos para o Jantar Baile com entrega da premiação do Campeonato de Bochas do Clube 

Estrela do Sul, no dia 26 de novembro, com animação da Banda Luz do Luar, e encerrou agradecendo o 

espaço. O Vereador Avelino cumprimentou a todos, mencionou que estava fazendo uso da Tribuna para 

fazer uma indicação verbal, pedindo ao Secretário de Obras que se possível faça a limpeza das laterais da 

estrada na Linha Frederica, principalmente nas curvas, onde há pouco tempo aconteceu um acidente, 

assim evitando possíveis outros, pois a estrada é movimentada, principalmente nos fins de semanas, e dá 

acesso ao Município vizinho de Floriano Peixoto. Também, pediu para que seja revisto e seja reposto a 

cabeceira da ponte na Comunidade de Linha das Pedras Alta, é um pedido da população, devido não ter 

visualização de longe e por ser uma ponte estreita, ou que seja colocado placas de sinalização indicando a 

existência da ponte. Agradeceu a Vereadora Eliana pela cedência do mês passado para que pudesse 



assumir, e desejou sentimentos a família Galafassi e as famílias indígenas pelas percas de familiares. 

Encerrada a Tribuna, o Presidente Vilseu comentou sobre o acidente, onde envolveram pessoas próximas, 

trabalhadoras da empresa Granja Fontana, pessoas do bem, de seriedade, que infelizmente foram 

ceifadas de suas vidas por negligência de pessoas irresponsáveis, desejando sentimentos toda a 

Comunidade Indígena principalmente a família do Sergio Daniel e também desejou condolências à família 

da Vereadora Marli pela perda de sua mãe. Ainda, convidou para o Jantar Baile de Formatura do Curso de 

Danças de Salão no dia 11 de novembro, às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo Municipal, com animação 

do Musical Horizonte Azul e para o Jantar Beneficente da APAE, no dia 19 de novembro, no Salão 

Paroquial. Agradeceu a presença de todos. Não tendo mais nada, o Presidente convocou para a próxima 

sessão ordinária no dia vinte e três de novembro de dois mil e vinte e dois, quarta-feira, às dezenove 

horas, encerrando a sessão. Posteriormente, foi lavrada a presente ata, que após lida e discutida será 

assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em nove de novembro de dois mil e vinte e dois.  


