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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA
8ª LEGISLATURA
Candiota - RS, 18 de janeiro de 2021.
Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, precisamente às
dezessete horas no Plenário Gregório Ferreira - Vila Operária, o Presidente vereador
Gildo Feijó, após verificar a existência de número legal de vereadores, abriu os
trabalhos da terceira reunião ordinária de 2021, que foi secretariada pelos vereadores
Hulda Alves, 1ª Secretária e Marcelo Gregório, 2º Secretário. Presentes ainda, os
vereadores: Ataídes da Silva, Léo Lopes, Danilo Gonçalves, Dieguinho Lima, Luana
Vais e Guilherme Barão. Lida a ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada por
unanimidade. PALAVRA NO EXPEDIENTE: Vereadores: LUANA VAIS –
Protocolos nºs 13, 14, 15, 17 e 20/2021; LÉO LOPES – Protocolo nº 19/2021; e
MARCELO GREGÓRIO – Protocolo nº 12/2021. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:
Vereadores: GUILHERME BARÃO: Falou sobre o pedido de formação da
Comissão Temporária de Apoio a Utilização do Carvão Mineral, dizendo que é
importante que seja possibilitada a participação de representantes de todos os
partidos com assento nesta Casa, considerando a importância do assunto,
principalmente pela necessidade de se trabalhar o fortalecimento da matriz
energética a base do carvão, tendo como objetivo principal a geração de emprego
através das novas usinas que poderão serem instaladas em Candiota. HULDA
ALVES: Comemorou a aprovação da vacina contra o corona vírus, lembrando a sua
caminhada nesse período de pandemia, inclusive destacando a passagem do
aniversário do seu pai que não pode ser comemorado pela família, em razão dos
riscos de contágio. Destacou que esta foi uma vitória da ciência e principalmente da
vida, e que a vacina deverá chegar em Candiota na próxima quarta-feira. Falou ainda
do requerimento de sua autoria que foi protocolado, solicitando a prestação de contas
da administração municipal, relativamente aos primeiros 30 dias de gestão.
MARCELO GREGÓRIO: Falou da preocupação do Governo Municipal com a
geração de empregos em Candiota, e que a administração já vem adotando medidas
para gerar emprego e renda para os candiotenses. Destacou e elogiou a proposta do
Governo Municipal de vedar a majoração dos tributos municipais neste ano de 2021,
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especialmente pelos graves efeitos da pandemia sobre a renda das pessoas. Falou da
sua satisfação em saber que a vacina contra a Covid-19 estará chegando em Candiota
em breve, o que certamente será decisivo para que se possa retomar a normalidade
das nossas vidas. GILDO FEIJÓ: Falou da sua preocupação com o desemprego em
Candiota, onde se tem informações de que existem pessoas passando por
necessidades sérias, destacando a iniciativa do Prefeito Folador de buscar a
colocação de trabalhadores candiotenses em outros municípios, como para
trabalharem na colheita da maçã na serra gaúcha. Disse ainda que fará um convite
ao Poder Executivo Municipal para fazer visitas ao frigorífico Marfrig e a todas as
Empresas instaladas no Município em busca de mais vagas de empregos. Falou ainda
da sua satisfação em receber a notícia de que a vacina contra a Covid já começará a
ser disponibilizada para a população, e que está torcendo que a mesma sirva para
que possamos todos voltar à normalidade das nossas vidas. ATAÍDES DA SILVA:
Falou do seu pedido de providências para que seja destinado tratamento especial às
pessoas suspeitas de Covid, especialmente para que as mesmas sejam buscadas em
casa e sejam mantidas afastadas das demais durante os atendimentos, para evitar o
contágio. Falou ainda de alguns pedidos que fez ao Prefeito Municipal,
especialmente quanto a disponibilidade de água para as comunidades rurais. Disse
que faz isso porque tem uma função que é de trabalhar para o povo,
independentemente de quais partidos estejam na Prefeitura e que não concorda com
aqueles que criticam a sua forma de trabalhar sempre ajudando as pessoas. LÉO
LOPES: Destacou a aprovação da vacina contra a Covid, dizendo que está feliz com
a escolha da Dra. Lidiane para ser a primeira pessoa a ser vacinada em Candiota.
Destacou a capacidade do grupo de pessoas que trabalham na saúde para a aplicação
da vacina pois se trata de uma equipe muito preparada. Disse que esteve conversando
com o Presidente do SIMCA sobre a proposta de elevar ao grau máximo a
insalubridade de todos os profissionais da linha de frente da saúde, pedindo apoio de
todos os colegas para que essa matéria seja aprovada quando for submetida a análise
da Câmara. LUANA VAIS: Parabenizou o Vereador Léo Lopes pelo pedido
formulado para que a contratação emergencial de professores pelo Município seja
feita através de provas e não mais pela análise de títulos. Fez um relato das suas
atividades como vereadora desenvolvidas na semana anterior. Disse que esteve
reunida com produtores no CEPA no dia 13, tratando do desenvolvimento da
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aviculturara colonial. Falou do Sistema de Inspeção Sanitária, e que em breve deve
estar vindo para esta Casa projeto para regulamentação do tema, e que é importante
que o mesmo avance através da organização dos produtores e da vontade do Poder
Executivo. Se disse incomodada com algumas coisas que foram ditas pelo Prefeito
Luiz Carlos Folador em uma live recente, especialmente quanto as divergências entre
os números dos recursos que ficaram disponíveis no caixa da Prefeitura. Disse que
é importante que se pare com esse tipo de manifestação e se passe a trabalhar em
favor do município de Candiota. DANILO GONÇALVES: Disse que é sabido que
cada governo que passa sempre deixa alguma dívida, lembrando que, inclusive, no
final da última gestão do Prefeito Folador, este deixou dívidas e mesmo assim o
Governo que assumiu não fez questionamentos, e que fica parecendo que tudo de
ruim que acontece parece que foi culpa do governo do PT. Citou o exemplo das
Cooperativas que foram muito auxiliadas pelo Governo do Prefeito Adriano,
especialmente ao produtores de leite, e que é importante que se mantenha esse apoio
e investimentos para que as pessoas possam se manter no campo, com qualidade de
vida. FORMAÇÃO DE COMISSÃO: Comissão Temporária de Apoio a Utilização
do Carvão Mineral como Fonte de Geração de Energia Elétrica: Verª. HULDA
ALVES – MDB; Ver. GUILHERME BARÃO – PDT; Ver. LÉO LOPES – PTB;
Verª. LUANA VAIS – PT e Ver. MARCELO GREGÓRIO – PSDB. Comissão
Especial PLC nº 01/2021: Ver. MARCELO GREGORIO – PSDB; Ver. DANILO
GONÇALVES – PT; e Ver. DIEGUINHO LIMA – MDB. PAUTA DAS
DISCUSSÕES: EXPEDIENTE INTERNO: Protocolos nºs 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 e 20/2021. BAIXA PARA AS COMISSÕES: PLC nº 01/2021. LEITURA
DE PARECERES: Foi lido o parecer da COBES e da COFIR, do PR nº 01/2021.
ORDEM DO DIA: Votação de pareceres: Foram votados os pareceres da COBES
e da COFIR do PR nº 01/2021, sendo aprovados por unanimidade. ESPAÇO DE
LIDERANÇA (Art. 25 do RI): Verª. HULDA ALVES – Líder do MDB. Nada
mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião, da qual se lavra a presente
ata que depois de lida e aceita vai devidamente assinada.
Presidente

Secretário

