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ATA DA NONA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, DÉCIMA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA QUINTA LEGISLATURA, EM 11/06/2018.
Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, no Plenário desta Casa, às dezoito horas,
havendo quórum regimental, o Senhor Presidente ver. Fernando Pompermaier colocou em votação a
realização da presente Sessão Ordinária. Em discussão, não houve manifestação por parte de suas
Excelências. Em votação foi aprovada pela unanimidade dos Senhores Vereadores. Em seguida deu por
aberto os trabalhos com as seguintes palavras: “INVOCANDO A PROTEÇÃO DE DEUS DECLARO
ABERTA A PRESENTE SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. Na Sequência o Sr. Presidente solicitou a
Servidora Eduarda que fizesse a leitura do ofício recebido. Logo após solicitou para que o Segundo
Secretário, vereador Selvino Giareton realizasse a chamada dos Senhores Vereadores, sendo respondida
pelos Vereadores: Carlos Alberto Dall Agnol, Daltro Moacir Utteich, Elizângela Gromann, Evandro
Baratto, Fernando Diniz Pompermaier, Márcia Camillo Moschem, Pedro da Silva, Selvino Giareton e
Valdir Gaz. Ele também realizou a leitura de uma mensagem. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente
solicitou que o primeiro secretário, realizasse a leitura da ordem do dia. Em seguida ocorreu a discussão e
votação da ATA DE NÚMERO TREZE DE DOIS MIL E DEZOITO. Em discussão não houve
manifestação por parte dos senhores vereadores. Em votação foi aprovado pela unanimidade dos senhores
vereadores. Na sequência ocorreu a leitura, discussão, e votação das seguintes matérias: PROJETO DE LEI
DO EXECUTIVO DE TRINTA E SEIS DE DOIS MIL E DEZOITO: Autoriza O Poder Executivo A Abrir
Um Crédito Especial No Valor De R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) Destinado A Elaboração De Projeto E
Construção De Anexos Do Centro Administrativo Municipal. Em discussão houve manifestação por parte
da vereadora Elizangela Gromann que comentou, que ela havia pedido visto do projeto e que veio o Moises
e explicou sobre o projeto. Prosseguindo houve manifestação do vereador Carlos A. Dall Agnol que
comentou sobre a autorização de 15.0000 e que vai ser bom para o município essas melhorias a construção
do centro administrativo, e também comentou sobre a iluminação na RS 211 para o parque industrial que e
muito importante. Logo depois se manifestou o vereador Evandro Baratto falou sobre o projeto que vai ser
bom para o município essas melhorias. E também comentou sobre a iluminação na RS 211 a caminho do
parque industrial. Logo em seguida falou o vereador Fernando Pompermaier e comentou sobre e a
importância do projeto. Em votação foi aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. PROJETO
DE LEI DO EXECUTIVO DE NUMERO TRINTA E OITO: Altera Plano De Carreira Dos Servidores, E
Dá Outras Providências Em discussão houve manifestação por parte do senhor vereador Evandro Baratto
falou que o projeto não cria um novo cargo, e que se não for aprovado que o município poderia perder a
inspetoria em Paulo Bento. Em seguida manifestou o vereador Pedro da Silva que não concorda que seja
rebaixado o cargo de escolaridade votando contra o projeto de lei trinta e oito. Prosseguindo houve
manifestação da Vereadora Marcia Moschem que era a favor ao projeto, mas que também não concordava
em rebaixar o nível de escolaridade. Depois falou o vereador Carlos A. Dall Agnol que falou sobre o
projeto. Em seguida a vereadora Elizangela Gromann era favorável ao projeto, mas só para não prejudica
os agricultores que precisam da inspetoria. Em votação foi aprovado pela unanimidade dos senhores
vereadores. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO DE NUMERO TRINTA E NOVE: dá nova
redação ao artigo 3° e altera os anexos na lei municipal 1.538 de 09 de junho de 2015, que instituiu o plano
municipal de educação. Em discussão não houve manifestação por parte dos senhores vereadores. Em
votação foi aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. PEDIDO DE INFORMAÇÃO
NÚMERONOVE DE DOIS MIL E DEZOITO DE AUTORIA DAS VEREADORAS ELIZÂNGELA
GROMANN E MÁRCIA CAMILLO MOSCHEM: Solicitando informação referente ao controle de troca
de óleo e filtros das máquinas e veículos da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura, juntamente
com a caderneta ou ficha técnica que comprove o controle de manutenção destes veículos e máquinas, com
as respectivas horas máquinas/ KM e assinatura dos responsáveis, do período de 01/01/2018 até o presente
momento. Em discussão houve manifestação por parte da vereadora Marcia Moschem que comentou da
importância do seu pedido de informação. Em votação foi aprovado pela unanimidade dos senhores
vereadores. Logo em seguida o senhor presidente Fernando Pompermaier criou o expediente político,
havendo manifestação por parte do Vereador Pedro da Silva que comentou sobre o projeto trinta e oito. Em
seguida falou o Vereador Valdir Gaz comentou sobre a viaje que ele vez Esteio que a prefeitura recebeu as
maquinas dos deputados Carlos Gomes e Giovani Cherin e falou comentou sobre o projeto trinta e oito.
Após a Vereadora Elizangela Gromann se manifestou, comentado sobre o seu pedido de informação, e

falou sobre o palco na praça da cidade que feito as apresentações, se pudesse ser aumentado de tamanho.
Em seguida o Senhor Presidente declara encerrado os trabalhos da sessão plenária ordinária e convidou a
todos para a próxima sessão, que se realizará no dia 25 de Junho do corrente. As leituras realizadas nos
documentos desta Sessão Plenária ordinária foram realizadas pelo Primeiro Secretário e pelo segundo
secretário. Pelas Servidoras Carla Giaretton e Eduarda Navarini Mossi quando solicitada. Nada mais
havendo a ser tratado os trabalhos foram encerrados determinei que fosse lavrada a presente Ata que,
depois de aprovada será assinada por mim, pelo Primeiro Secretário e pelo Senhor Presidente.
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