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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, DÉCIMA NONA SESSÃO
LEGISLATIVA DA QUINTA LEGISLATURA, EM 13/08/2018.
Aos treze dias do mês de agosto 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. Logo após solicitou para que o Segundo
Secretário, vereador Selvino Giareton realizasse a chamada dos Senhores Vereadores, sendo respondida
pelos Vereadores: Tarcísio Ponsoni vereador suplente, 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 DEZESSETE E DEZOITO 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: PROPOSTA DE EMENDA AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL NÚMERO QUARENTA E
OITO DE DOIS MIL E DEZOITO: Emenda supressiva proposta pelos vereadores: Elizângela Gromann,
Pedro da Silva e Marcia Camillo Moschem. PARECER AO PROJETO DE EMENDA SUPRESSIVA AO
PROJETO DE LEI NÚMERO QUARENTA E OITO DE DOIS MIL E DEZOITO. Em votação foi
reprovada a proposta de emenda, sendo contrários os votos dos vereadores: Evandro Baratto, Selvino
Giareton, Valdir Gaz, Daltro Utteich e Tarcísio Ponsoni. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO DE
NÚMERO QUARENTA E OITO DE DOIS MIL E DEZOITO: Altera Plano de Carreira dos Servidores.
Em discussão não houve manifestação por parte dos senhores vereadores. Em votação o projeto foi
aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO DE NÚMERO
QUARENTA E NOVE DE DOIS MIL E DEZOITO: Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
especial no valor de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais) destinado à aquisição de veículos para a
Secretaria Municipal de Saúde, com recursos de emenda parlamentar nº 19840011/2018, e os recursos do
vínculo 4931 (Estruturação da Rede de Atenção básica) e do vínculo 1050 (alienação de bens ASPS). Em
discussão não houve manifestação por parte dos senhores vereadores. Em votação o projeto foi aprovado
pela unanimidade dos senhores vereadores. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO DE NUMERO
CINQUENTA DE DOIS MIL E DEZOITO: Autoriza O Poder Executivo A Abrir Um Crédito No Valor
De R$ 38.000,00 (Trinta E Oito Mil Reais), destinados À Manutenção Da Academia De Saúde Com
Recursos Do Vínculo - 4929(Academia De Saúde). Em discussão não houve manifestação por parte dos
senhores vereadores. Em votação o projeto foi aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores.
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO DE NÚMERO CINQUENTA E UM DE DOIS MIL E DEZOITO:
Autoriza a Contratação Temporária de excepcional interesse público. Em discussão não houve
manifestação por parte dos senhores vereadores. Em votação o projeto foi aprovado pela unanimidade dos
senhores vereadores. Em seguida ocorreu à leitura das seguintes proposições: PEDIDO DE
INFORMAÇÃO NÚMERO ONZE DE DOIS MIL E DEZOITO DE AUTORIA DAS VEREADORAS
ELIZÂNGELA GROMANN E MÁRCIA CAMILLO MOSCHEM: Solicitando cópia do último contrato
realizado com a empresa A.L.T. academia e estética corporativa LTDA, juntamente com a ficha de
presença dos participantes, relatório de atividades realizadas nos horários em que o contrato está vigente,
cópia das notas fiscais referentes aos dois últimos meses e que especifiquem quais são as responsabilidades
que competem no contrato referente aos participantes. Em discussão não houve manifestação por parte dos
senhores vereadores. Em votação o pedido de informação foi aprovado pela unanimidade dos senhores
vereadores. PEDIDO DE INDIÇÃO VERBAL NÚMERO UM DE DOIS MIL E DEZOITO DE
AUTORIA DO VEREADOR TARCÍSIO PONSONI COM APOIO DOS VEREADORES VALDIR GAZ,
EVANDRO BARATTO E SELVINO GIARETON: Indicando ao Poder Executivo para que se estude a
viabilidade de adesão ao convênio com a empresa Viação Ouro e Prata S/A, para o transporte de pacientes
do munícipio até a Capital Porto Alegre, salvo em casos especiais em que o paciente não pode se
locomover sozinho ou com este transporte, ficando assim como está hoje. Em discussão houve
manifestação por parte do senhor vereador Pedro da Silva que comentou sobre o pedido de informação e

que ele seria contra. Em votação ao pedido de informação foi aprovado, sendo contrários os votos dos
vereadores: Elizângela Gromann, Pedro da Silva, Marcia Camillo Moschem e Daltro Moacir Utteich,
havendo um empate de quatro votos favoráveis e quatro votos contrários, o presidente Do Poder
Legislativo votou a favor do pedido de informação. 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 quarenta e oito, que ele não concorda em baixar a carga horaria e falou também
sobre a indicação verbal, em que foi de voto contrário. Em seguida falou o vereador Evandro Baratto que
comentou sobre o projeto quarenta e oito e falou sobre o campeonato, que não vai mais ser realizado no
Município. Em seguida falou a vereadora Elizângela Gromann, que comentou sobre o campeonato, em
seguida falou sobre a indicação verbal que foi contra também e comentou que a secretaria de obras fez a
limpeza dos tubos, colocação de tubos novos que foi feito um bom trabalho, mas que as placas de
sinalização foram retiradas do asfalto e não haviam sido colocadas novamente. Em seguida o Senhor
Presidente declarou como encerrado os trabalhos da sessão plenária ordinária e convidou a todos para a
próxima sessão, que se realizará no dia 27 de agosto do corrente. As leituras realizadas nos documentos
desta Sessão Plenária ordinária foram realizadas pelo Primeiro Secretário e pelo segundo secretário. Pela
Servidoras Carla Giaretton e Eduarda Navarini Mossi quando solicitadas. 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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