
Ata nº 14/2019 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezenove horas, 

reuniram-se nesta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador Gilmar Lopes 

de Souza, os vereadoresGelso Soares de Brito, Isabel de Oliveira Elias, Jane 

Elizete Ferreira Martins da Silva, José Sérgio de Carvalho, Jucimar Borges da 

Silveira, Loreno Feix, Sandro Drum e Teodoro Jair Dessbessel. O Presidente 

solicitou à secretária Jane que fizesse a leitura de um texto bíblico que em pé foi 

ouvido. Posteriormente a secretária fez a leitura da Ata nº 13/2019 que foi posta 

em discussão, votação e aprovada por unanimidade. A secretária fez a leitura do  

Ofício do Poder Executivo nº 141/2019 – Encaminha Projetos de Lei nº 2517 e 

2518/2019; do Ofício do Poder Executivo nº 143/2019 – Encaminha Projetos de 

Lei nº 2520 e 2521/2019; do Ofício do Poder Executivo nº 144/2019 – 

Encaminha Ata do Conselho Municipal de Saúde com aprovação dos Projetos de 

Lei nº 2514, 2515 e 2516/2019, além de extrato com saldo do recurso referente 

ao Projeto de Lei nº 2516/2019; e do Ofício do Poder Executivo nº 145/2019 – 

Convite para reunião no gabinete do Prefeito. A secretária fez a leitura do Projeto 

de Lei do Executivo n° 2511, de 28 de março de 2019 - Dispõe sobre a Política 

Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, o Sistema Municipal de Atendimento 

Socioeducativo e o(s) Conselho(s) Tutelar (es), que veio com parecer favorável 

das duas Comissões. Na sequência a secretária fez a leitura da Mensagem 

Retificativa ao Projeto de Lei do Executivo n° 2511/2019, que foi posto em 

discussão e concedido vista ao vereador José Sérgio. A secretária fez a leitura do 

Projeto de Lei do Executivo n° 2514, de 4 de abril de 2019 - Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e dá outras providências, que veio com parecer 



favorável das duas Comissões. A secretária fez a leitura da Emenda Supressiva 

ao Projeto de Lei, que foi posta em discussão, votação e aprovada por 

unanimidade. O presidente colocou em discussão o Projeto de Lei do Executivo 

nº 2514/2019 com a respectiva Emenda Supressiva, foi posto em votação e 

aprovado por unanimidade. A secretária fez a leitura do Projeto de Lei do 

Executivo n° 2515, de 4 de abril de 2019 - Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 6.877,00 (seis mil 

oitocentos e setenta e sete reais) e dá outras providências, que veio com parecer 

favorável das duas Comissões. A secretária fez a leitura da Emenda Supressiva 

ao Projeto de Lei, que foi posta em discussão, votação e aprovada por 

unanimidade. O presidente colocou em discussão o Projeto de Lei do Executivo 

nº 2515/2019 com a respectiva Emenda Supressiva, foi posto em votação e 

aprovado por unanimidade. A secretária fez a leitura do Projeto de Lei do 

Executivo n° 2516, de 4 de abril de 2019 - Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 39.946,24 (trinta e nove 

mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e dá outras 

providências, que veio com parecer favorável das duas Comissões. A secretária 

fez a leitura da Emenda Supressiva ao Projeto de Lei, que foi posta em discussão, 

votação e aprovada por unanimidade. O presidente colocou em discussão o 

Projeto de Lei do Executivo nº 2516/2019 com a respectiva Emenda Supressiva, 

foi posto em votação e aprovado por unanimidade. A secretária fez a leitura do 

Pedido de Informações nº 9/2019 – Vereador Gilmar Lopes de Souza – Sobre a 

reforma nos ginásios do interior. Solicita:Por que ainda não iniciaram as obras de 

reforma nos ginásios do Capão Bonito e Rincão do Ivaí? O Pedido de 

Informações foi posto em discussão, votação e aprovado por unanimidade. Estão 

baixando nas Comissões:Projeto de Lei do Executivo n° 2517, de 11 de abril de 

2019 - Extingue cargos em comissão e gratificação de função e dá outras 



providências; Projeto de Lei do Executivo n° 2518, de 10 de abril de 2019 - Cria 

o Fundo Municipal de Cultura do município de Salto do Jacuí e dá outras 

providências; Projeto de Lei do Executivo n° 2519, de 11 de abril de 2019 - 

Autoriza o Poder Executivo municipal a realizar a abertura de crédito 

suplementar no valor de R$ 219.428,00 (duzentos e dezenove mil quatrocentos e 

vinte e oito reais) e dá outras providências; Projeto de Lei do Executivo n° 2520, 

de 15 de abril de 2019 - Autoriza o Poder Executivo municipal a realizar a 

abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.200,00 (três mil e 

duzentos reais) e dá outras providências; e Projeto de Lei do Executivo n° 2521, 

de 15 de abril de 2019 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a 

abertura de crédito especial no valor de R$ 47.423,56 (quarenta e sete mil 

quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos) e dá outras 

providências. Não houve Tribuna Parlamentar. Nada mais havendo a se tratar, às 

vinte e uma horas, o Presidente encerrou os trabalhos e vai a presente Ata lavrada 

e assinada por quem de direito: 


