
Ata nº 39/2020 

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

reuniram-se nesta Casa Legislativa, sob a presidência da vereadora Jane Elizete 

Ferreira Martins da Silva, os vereadores Gelso Soares de Brito, Gilmar Lopes de 

Souza, Isabel de Oliveira Elias, José Sérgio de Carvalho, Jucimar Borges da 

Silveira, Loreno Feix, Sandro Drum e Teodoro Jair Dessbessel. A presidente 

solicitou ao secretário que fizesse a leitura de um texto bíblico que em pé foi 

ouvido. Posteriormente o secretário fez a leitura da Ata nº 38/2020 que foi posta 

em discussão, votação e aprovada por unanimidade. Na sequência, a presidente 

solicitou ao secretário que fizesse a leitura do Requerimento para uso da Tribuna 

Popular, ocasião em que Telmo Fabrício Bonucielli de Souza falou sobre o 

Projeto de Lei que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência. O secretário fez a leitura do Ofício do Poder Executivo nº 

353/2020 – Encaminha Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei nº 2650/2020; 

do Ofício do Poder Executivo nº 358/2020 – Encaminha Decreto Municipal nº 

3130/2020; e do Ofício do Poder Executivo nº 362/2020 – Encaminha Projetos 

de Lei nº 2664 e 2665/2020. O secretário fez a leitura da Mensagem Retificativa 

ao Projeto de Lei do Executivo nº 2650, de 20 de agosto de 2020 – Dispõe sobre 

a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

estabelece a Política Municipal da Pessoa com Deficiência e dá outras 

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

colocou em discussão o Projeto de Lei do Executivo nº 2650/2020, com a 

respectiva Mensagem Retificativa, foi posto em votação e aprovado por 

unanimidade. O secretário fez a leitura do Projeto de Lei do Legislativo nº 9, de 

13 de outubro de 2020 – Altera o art. 5º da Lei Municipal nº 777, de 30 de 

setembro de 1998 que dispõe sobre o Código de Obras do Município – 



Proponente vereador Gelso Soares de Brito – PDT, que veio com parecer 

favorável das duas Comissões, foi posto em discussão, votação e aprovado por 

unanimidade. O secretário fez a leitura do Pedido de Providências nº 26/2020 – 

Vereador Sandro Drum – MDB - Pede que o Poder Executivo Municipal 

providencie o reparo da iluminação pública na Rua Usina da Toca, nº 101, Bairro 

CEEE, nesta cidade. O Pedido de Providências foi posto em discussão, votação e 

aprovado por unanimidade. Posteriormente o secretário fez a leitura do convite 

para Audiência Pública. Estão baixados nas Comissões: Projeto de Lei do 

Executivo nº 2648, de 13 de agosto de 2020 – Dispõe sobre a concessão de uso 

de imóvel público e dá outras providências; Projeto de Lei do Executivo nº 2649, 

de 13 de agosto de 2020 – Dispõe sobre a concessão de uso de imóvel público e 

dá outras providências; Projeto de Lei do Executivo nº 2655, de 14 de setembro 

de 2020 – Dispõe sobre a alteração dos incisos I, II, III e §7º do art. 13 da Lei 

Municipal nº 1388/2005, e dá outras providências; Projeto de Lei do Executivo nº 

2660, de 07 de outubro de 2020 – Dispõe sobre instalações de condomínios 

horizontais fechados em glebas situadas em áreas urbanas e/ou zona rural e dá 

outras providências; Projeto de Lei do Executivo nº 2661, de 06 de outubro de 

2020 – Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, o Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Salto do Jacuí – RS e 

dá outras providências; e Projeto de Lei do Executivo nº 2663, de 13 de outubro 

de 2020 – Altera o parágrafo 4º, do art. 1º da Lei Municipal 1720/2009 e dá 

outras providências. Estão baixando nas Comissões: Projeto de Lei do Executivo 

nº 2664, de 19 de outubro de 2020 – Dispõe sobre o prolongamento da via 

pública intitulada Rua Evandro Miguel Elias e dá outras providências; e Projeto 

de Lei do Executivo nº 2665, de 22 de outubro de 2020 – Dispõe sobre a 

concessão de uso de imóvel público e dá outras providências. Na Tribuna 

Parlamentar o vereador Sandro Drum falou sobre os pedidos de informações que 



não são respondidos, falou da importância do atendimento nos postos de saúde, 

pediu uma atenção especial em relação ao Projeto de Lei nº 2660/2020 e solicitou 

ao Executivo que providencie a construção de muro ou instalação de grade em 

volta do prédio do CRAS que está em construção. Nada mais havendo a se tratar, 

às vinte horas e quinze minutos, a presidente encerrou os trabalhos e vai a 

presente Ata lavrada e assinada por quem de direito: 

 

 


