
Ata nº 45/2019 

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

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

de Souza, os vereadores Gelso 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 44/2019 que foi posta 

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

Requerimento para uso da Tribuna Popular. O presidente abriu espaço para a 

Tribuna, ocasião em que Cassiana Madril de Matos e Matos disse que sua filha foi 

quebrada na Escola Especial e não teve ajuda do Executivo, nem para 

medicamentos, pediu a cassação do Prefeito Municipal e que alguém faça justiça 

para ajudar as crianças. A secretária fez a leitura do Ofício do Poder Executivo nº 

526/2019 – Encaminha Projeto de Lei nº 2585/2019; do Ofício do Poder Executivo 

nº 527/2019 – Encaminha Relatório Final de Sindicância; do Relatório Final de 

Sindicância; e do Ofício do Poder Executivo nº 531/2019 – Encaminha Anexos da 

Lei Orçamentária Anual 2020. Projeto de Lei do Executivo nº 2570, de 25 de 

setembro de 2019 – Dispõe sobre o serviço de transporte coletivo privado de 

escolares no Município e dá outras providências, que veio com parecer favorável 

das duas Comissões. O presidente colocou em discussão o Projeto de Lei do 

Executivo nº 2570/2019 e foi concedido vistas ao vereador Jucimar. Projeto de Lei 

do Executivo nº 2581, de 20 de novembro de 2019 – Altera o art. 49 da Lei 

Municipal n° 2581 de 25 de junho de 2019 e dá outras providências que veio com 

parecer desfavorável das duas Comissões. A secretária fez a leitura da Mensagem 

Retificativa ao Projeto de Lei. Posteriormente o presidente colocou em discussão 

o Projeto de Lei do Executivo nº 2581/2019, com a respectiva Mensagem 



Retificativa, foi posto em votação e reprovado por unanimidade. A secretária fez 

a leitura do Projeto de Lei do Executivo nº 2582, de 25 de novembro de 2019 – 

Altera o art. 5° da Lei Municipal n° 2524 de 22 de outubro de 2019 e dá outras 

providências, que veio com parecer desfavorável das duas Comissões, foi posto 

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

Projeto de Lei do Executivo nº 2583, de 27 de novembro de 2019 – Autoriza a 

contratação emergencial temporária, por tempo determinado, na forma do artigo 

37, IX da Constituição Federal e artigo 76 da Lei Orgânica Municipal e dá outras 

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

fez a leitura da Emenda Supressiva/Modificativa ao Projeto de Lei. Posteriormente 

o presidente colocou em discussão o Projeto de Lei do Executivo nº 2583/2019, 

com a respectiva Emenda Supressiva/Modificativa, foi posto em votação e 

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

Executivo nº 2584, de 27 de novembro de 2019 – Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) no orçamento vigente e dá outras providências, que veio com 

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

Supressiva ao Projeto de Lei. Posteriormente o presidente colocou em discussão o 

Projeto de Lei do Executivo nº 2584/2019, com a respectiva Emenda Supressiva, 

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

Indicação nº 20/2019 – Vereador Teodoro Jair Dessbessel – MDB - Indica que 

Poder Executivo Municipal inclua dispositivo na Lei Municipal nº 1241/2003, com 

o objetivo de possibilitar que o servidor efetivo que fizer aniversário em feriado 

ou em final de semana possa ter direito à dispensa no dia útil subsequente. A 

Indicação nº 20/2019 foi posta em discussão, votação e aprovada por unanimidade. 

A secretária fez a leitura da Indicação nº 21/2019 – Vereadores da Bancada 

Progressistas - Indicam que Poder Executivo Municipal altere a redação do § 6º do 



art. 25 da Lei Municipal nº 1388/2005, e inclua no rol de doenças consideradas 

graves, contagiosas ou incuráveis, as seguintes doenças: Hepatopatia grave e 

Polimiosite. A Indicação nº 21/2019 foi posta em discussão, votação e aprovada 

por unanimidade. Está baixado nas Comissões: Projeto de Lei do Executivo nº 

2577, de 31 de outubro de 2019 – Estima a receita e fixa a despesa do Município 

de Salto do Jacuí-RS para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. 

Está baixando nas Comissões: Projeto de Lei do Executivo nº 2585, de 26 de 

novembro de 2019 – Autoriza o Poder Executivo municipal a receber imóvel por 

dação em pagamento de crédito não tributário e dá outras providências. De acordo 

com o que determina o Regimento Interno na presente Sessão será procedida a 

eleição da Mesa Diretora da Câmara para o exercício de 2020. Informo ao Plenário 

que a seguinte chapa está concorrendo para a eleição da Mesa Diretora 2020: 

Chapa Única: Presidente: Jane Elizete Ferreira Martins da Silva; Vice-presidente: 

Isabel de Oliveira Elias; 1º secretário: Gelso Soares de Brito; 2º secretário: José 

Sérgio de Carvalho. Em seguida foi realizada eleição secreta. Foram convidados 

para acompanhar o escrutínio e a contagem de votos um vereador de cada bancada. 

Após procedida a eleição secreta e mediante apuração dos votos, a Chapa Única 

obteve 6 votos favoráveis, 2 votos desfavoráveis e 1 voto em branco. O Presidente 

declarou eleita a Mesa Diretora para o Exercício de 2020 que assim fica composta: 

Presidente: Jane Elizete Ferreira Martins da Silva; Vice-presidente: Isabel de 

Oliveira Elias; 1º secretário: Gelso Soares de Brito; 2º secretário: José Sérgio de 

Carvalho. Na Tribuna Parlamentar o vereador Teodoro Jair cumprimentou os 

presentes, quanto à votação disse que não houve oposição, falou da sua vida 

pública, disse que as pessoas deveriam ser responsáveis pelos cargos que exercem 

e desejou um bom trabalho para a Mesa Diretora. O vereador José Sérgio 

cumprimentou os presentes e disse que espera que a presidente eleita faça um bom 

trabalho, que cumpre sua palavra, é um homem de uma palavra só. A vereadora 



Jane cumprimentou os presentes, agradeceu aos colegas que lhe deram o voto de 

confiança para conduzir os trabalhos, disse que trabalhará pelo melhor da Câmara, 

que trabalhará em prol das pessoas, desejou um Feliz Natal e Feliz Ano Novo. O 

vereador Gilmar cumprimentou os presentes, agradeceu ao vereador José Sérgio, 

disse que dentro do possível fez economia, que não pretende devolver valores ao 

Executivo e desejou uma boa gestão à vereadora Jane. Nada mais havendo a se 

tratar, às vinte e uma horas e trinta minutos, o Presidente encerrou os trabalhos e 

vai a presente Ata lavrada e assinada por quem de direito: 

 


