
ATA Nº 636 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, 

REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2017. 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dezenove horas 

a Presidente Marli deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de 

Deus, saudando a todos os presentes. Feita a leitura das atas das sessões 

ordinária e extraordinária anteriores, as mesmas foram aprovadas por 

unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna a Assessora fez a leitura da 

Ordem do Dia: Ofício DG Nº 6620/2017. Comunicado do TCE – RS. Ofício 

Nº 55/2017. Da RGE sobre gastos da Prefeitura com iluminação. Ofício 

Circular Nº 523/2017. Da Câmara Municipal de Vereadores de Canoas. 

Ofício Nº 120/2017. Da RGE em resposta ao Ofício Nº 105/2017, 

encaminhado pelo Executivo e Legislativo sobre melhoramento na rede 

elétrica e fornecimento de energia ao Município. Requerimento de 

solicitação de espaço na Câmara para Convenção do Partido do PMDB. 

Leitura do Projeto Nº 49/2017. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

quadriênio de 2018/2021 e dá outras providências. Sendo que este projeto 

ficou em pauta para a próxima sessão. Projeto Nº 44/2017. Altera a redação 

do artigo 55, da Lei Municipal nº 003, de 04 de janeiro de 1993, que dispõe 

sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão 

Júnior colocou que este projeto é para que os servidores compense horas que 

estão faltando sem descontos, sendo de interesse da administração desde que 

não atrapalhe o andamento dos trabalhos. Seguidamente o projeto foi 

aprovado. Projeto Nº 50/2017. Autoriza o Poder Executivo a conceder o uso 

de imóvel para instalação de empresa do ramo industrial, comercial, agrícola, 

prestação de serviços ou de assistência agropecuária. A Comissão de 

Pareceres destacou-se a favor. O regime de urgência foi aprovado por todos, 

abordou sobre o projeto o Vereador Vitor salientando que esta área já está 

destinada para a empresa Novamilk, parabenizando aos proprietários pelo 

investimento, assim gerando emprego e ICM para o Município. Marcelo 

manifestou-se favorável, parabenizando aos proprietários desta empresa pela 

coragem em investir, assim gerando emprego e renda, manifestando a sua 

expectativa em aprovar também o incentivo para a construção do pavilhão. 

Júnior salientou que a população pode contar com a administração pública 

nos investimentos, parabenizou e agradeceu aos administradores da empresa 

pela coragem. Celso parabenizou aos donos da empresa pelo investimento. 

Em seguida o projeto foi aprovado. Projeto Nº 51/2017. Autoriza abertura 

de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência 



Social visando o acolhimento institucional em caráter excepcional e 

temporário de crianças e adolescentes, e dá outras providências. A Comissão 

de Pareceres destacou-se a favor. O regime de urgência foi aprovado por 

todos, abordou sobre o projeto o Vereador Rogério destacando que este é um 

acordo com a Comarca de Tapejara, para ajudar as crianças e adolescentes 

que necessitam de apoio para melhorar as suas vidas. Após o projeto foi 

aprovado. Projeto Nº 52/2017. Autoriza abertura de Crédito Especial para 

os Encargos Especiais do Município visando a celebração de parceria com 

entidades tradicionalistas, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi 

aprovado, em discussão Jura salientou que estamos sendo muito bem 

representados na parte tradicionalista assim esta parceria vem somente à 

acrescentar. Júnior salientou que este auxilio é voltado para a parte artística 

do CTG, na compra de mantimentos e vestimentas, destacou ao CTG o apoio 

dos Vereadores e da administração. Em seguida o projeto foi aprovado. 

Projeto Nº 53/2017. Autoriza abertura de Crédito Especial para a Secretaria 

Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo visando manutenção e 

desenvolvimento de Educação Infantil, através do Programa Dinheiro Direto 

a Escola - PDDE, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se a favor. O regime de urgência foi aprovado por todos, abordou 

sobre o projeto o Vereador Júnior colocando que este crédito não vem direto 

para a Escolinha Dentinho de Leite devido ela não ter 51 alunos, assim 

obrigatoriamente vem para a prefeitura sendo após repassada para a Escola. 

Seguidamente o projeto foi aprovado. Projeto Nº 54/2017. Autoriza abertura 

de Crédito Especial visando a restituição ao Ministério das Cidades de saldo 

de recursos do Contrato de repasse nº 366.368-70/2011, com o Ministério 

das Cidades, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

a favor. O regime de urgência foi aprovado por todos, abordou sobre o 

projeto o Vereador Marcelo destacando que este é um projeto de devolução 

onde foi retido o valor devido ao mal desenvolvimento da obra feito pela 

empresa, assim tendo que ser devolvido ao Ministério das Cidades. Após o 

projeto foi aprovado. Projeto Decreto Legislativo Nº 02/2017. Dispõe sobre 

a apreciação e aprovação das Contas do Executivo Municipal referente ao 

exercício de 2014, de responsabilidade dos Gestores Municipais Vanderlei 

Antônio Simionatto e Ricardo Luiz Montagner, na forma que indica e dá 

outras providências. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e o 

Parecer Jurídico destacaram-se favoráveis. Em discussão Marcelo colocou 



que todos os Prefeitos Municipais esperam esta aprovação, sendo que da 

Gestão passada está faltando somente as contas do ano de 2016. Manifestou-

se favorável. Seguidamente o projeto decreto foi aprovado por unanimidade. 

Após a presidente passou a presidência ao vice e fez uso da Tribuna 

cumprimentando a todos, agradeceu aos organizadores e colaboradores da 

Festa do Dia do Colono e Motorista, em especial a empresa Oleoplan. 

Convidou para a festa no domingo dia 13 na Comunidade de Linha das 

Pedras Baixa, e no dia 20 na Comunidade de São Roque. Parabenizou a todos 

os pais pela passagem do seu dia. Posteriormente a presidente reassumiu a 

presidência e parabenizou ao Vereado Celso pelo seu aniversário no dia 17 

de agosto e ao Prefeito Municipal no dia 16 de agosto, pediu aos vereadores 

que permanecessem após o termino da sessão para uma breve explanação do 

Instituto Brasileiro de Capacitação Pública sobre cursos a serem realizados, 

agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima sessão ordinária 

no dia 23 de agosto de dois mil e dezessete, quarta-feira, às dezenove horas 

e encerrou a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente 

ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala 

de Sessões em nove de agosto de dois mil e dezessete. 

 


