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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA
8ª LEGISLATURA

Candiota - RS, 25 de janeiro de 2021.
Aos vinte e cinco 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 quarta 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: Usaram o espaço os Vereadores:
GUILHERME BARÃO: Protocolos nºs 27 e 28/2021; DANILO GONÇALVES:
Protocolo nº 22/2021; LUANA VAIS: Protocolo nº 29/2021; ATAÍDES DA SILVA:
Protocolos nº 23 e 24/2021; HULDA ALVES: Protocolo nº 25/2021.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadores: DIEGUINHO LIMA: Falou do
treinamento que realizou em Porto Alegre, onde foi possível aprender um pouco mais
sobre os procedimentos relativos às atividades de vereador. Falou que recebeu
diversos pedidos da comunidade de Seival com relação a problemas na iluminação
pública naquela localidade, e que que já conversou como Secretário de Obras que se
comprometeu de nos próximos dias resolver tais problemas. ATAÍDES DA SILVA:
Lembrou que o Prefeito Adriano fez o possível para resolver os problemas das
estradas e dos corredores, e da mesma forma com relação aos problemas do transporte
coletivo para as pessoas dos assentamentos, mas que é preciso a união de todos para
resolver definitivamente essas questões, pois nem tudo pode ser resolvido de uma vez
só. Parabenizou a todos os Vereadores e assessores que estiveram fazendo
treinamento em Porto Alegre na semana anterior. HULDA ALVES: Falou sobre os
trabalhos que vem sendo desenvolvidos pelas Secretaria de Ação Social, Trabalho e
Renda. Citou a inauguração da central de recebimento e doação de roupas que após
reorganizada, em menos de duas semanas já prestou auxílio a cerca de 130 famílias
necessitadas, as quais foram beneficiadas com cerca de 2.000 peças de roupas.
Lembrou que Candiota, mesmo sendo um município com uma arrecadação
considerada boa, ainda possui muitas pessoas carentes e necessitadas do apoio do
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poder público. Por fim, agradeceu a presença da Secretária da área e sua equipe, e
colocou a Central de Distribuição à disposição da comunidade candiotense. DANILO
GONÇALVES: Inicialmente, lembrou que existe uma escavadeira que veio através
de uma emenda parlamentar, destinada para abertura e manutenção de açudes e que a
mesma está sendo utilizada na cascalheira. Sugeriu que a máquina seja destinada ao
atendimento dos produtores rurais na questão da água nas propriedades, já que os
mesmos continuam enfrentando dificuldades neste sentido. Disse que fica triste pelo
fato do recolhimento do maquinário para o pátio da Prefeitura, prejudicando os
serviços e os produtores, em especial os produtores de leite que correm risco de terem
problemas sérios para escoar a sua produção. Disse, por fim, que antes de tudo, a
administração deveria ter ouvido os produtores antes de chegar com uma prancha e
retirar esses equipamentos, os quais estavam prestando um serviço importante para a
comunidade. GILDO FEIJÓ: Referindo-se ao Vereador Danilo, disse que não houve
a simples retirada dos equipamentos, e que o que aconteceu foi que os equipamentos
foram trazidos para o pátio da Secretaria para serem revisados e reorganizada a sua
utilização. Falou da sua alegria em saber que o projeto que levará água para diversas
comunidades, inclusive do Seival, está sendo planejado pela atual administração, e
que com isso essas comunidades passarão a serem abastecidas com água de qualidade.
Parabenizou a todos os vereadores e servidores que estiveram em Porto Alegre
buscando conhecimento e qualificação para melhor desenvolver as suas tarefas.
MARCELO GREGÓRIO: Disse que esteve reunido com o pessoal da secretaria de
Obras que realizou o trabalho de limpeza da ETA da Vila residencial, parabenizando
o Secretário pela iniciativa. Disse que esteve ainda visitando algumas localidades na
zona rural, onde foi possível observar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela
Prefeitura na melhoria das estradas e dos corredores. Falou da importância da
participação dos colegas vereadores e dos assessores no treinamento recentemente
realizado em Porto Alegre. Reforçou a importância da iniciativa da Administração
Municipal em recolher os equipamentos e maquinários para reorganizar a sua
utilização. LUANA VAIS: Falou da importância da Gestão Participativa para a
implantação de ações importantes em prol da comunidade. Quanto aos equipamentos
recolhidos pela Prefeitura, criticou o fato de isso ter ocorrido através de Decreto,
sendo que deveria ter ocorrido um diálogo prévio com aqueles que estavam com estes
equipamentos, e que os produtores e cooperativados não receberam bem essa
inciativa. Agradeceu à presidência da Casa pela oportunidade de realizar o curso em
Porto Alegre, qualificando mais os trabalhos dos vereadores e seus assessores.
Parabenizou a secretária Andréia Rangel por estar dando continuidade ao trabalho na
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Secretaria de Assistência Social. LÉO LOPES: Relatou o treinamento que fez em
Porto Alegre como sendo muito produtivo e importante para qualificar os vereadores
e assessores. Disse que aproveitou a oportunidade para fazer diversos
encaminhamentos, inclusive cumprindo agenda com o seu Deputado Maurício
Dietrich, tratando especialmente do fortalecimento da matriz energética a base do
carvão mineral, bem como sobre a melhoria das estradas, gestionando para que o
Governo Federal olhe mais essas questões. Disse que protocolou pedidos de
audiências com os Ministros Tarcísio da Infraestrutura e Bento Albuquerque de Minas
e Energia. Também tratou assuntos de interesse do município junto à presidência da
CRM. Por fim, disse que esteve junto com o Secretário de Saúde e outras pessoas no
recebimento de mais 100 doses de vacina contra a Covid-19. GUILHERME
BARÃO: Disse que a pauta da defesa dos trabalhadores é bastante antiga, lembrando
as diversas ações que já realizou, inclusive junto com o Sindicato dos Mineiros
defendendo o patrimônio Público. Quanto aos maquinários recolhidos pela Prefeitura,
parabenizou a administração pela iniciativa e disse que é importante que se fiscalize,
pois se trata de recursos públicos, e tem que se saber onde está o maquinário da
Prefeitura pois os mesmos foram adquiridos com o dinheiro dos contribuintes.
Lembrou que é importante que se tenha a fiscalização do uso destes equipamentos e
que se saiba como estão os convênios e como está sendo utilizado o maquinário, sem
beneficiar pessoalmente ninguém, mas sim a toda a comunidade. PAUTA DAS
DISCUSSÕES: EXPEDIENTE INTERNO: Protocolos nºs 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28 e 29/2021. PROJETOS EM DISCUSSÃO: Foi discutido o PR nº 01/2021.
ESPAÇO DE LIDERANÇA: (Art. 25 do RI): Vereadores: HULDA ALVES –
Líder do MDB; LUANA VAIS – Líder do PT; LÉO LOPES – Líder do PTB; 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.
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