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ATA Nº13/2021, SESSÃO ORDINÁRIA Nº 09/2021, 1º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA NA DÉCIMA 

TERCEIRA LEGISLATURA, EM 04 DE MAIO DE 2021. 

  

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil vinte e um, às dezessete horas e trinta minutos, reuniram-se 

os vereadores, na Sala do Plenário para a realização de reunião ordinária do Poder Legislativo de Alvorada. 

Estiveram presentes os vereadores:      CELMIR MARTELLO, CLADIR CARDOSO LEANDRO — LEANDRO 

TUR, CRISTIANO DE OLIVEIRA BARBOZA, CRISTIANO SCHUMACHER DA LUZ, DANIEL AIRES BORDIM, 

DELANOR BIFF DE LAGOS — PRETO, GIOVANA DOS SANTOS THIAGO, JOSÉ GERALDO DE FARIAS — 

ZÉZO, ELIAS FERNANDES, JULIO GAMALIEL INCHAUSTE PIRES — JULIO BALA, LIBERTO MENTZ — 

BETO GOLEIRO, MARCOS PAULO BARBOSA DA SILVA — MARQUINHOS, NADIR TEREZINHA ROSA 

MACHADO — PROFª NADIR, OLIANE SOARES DOS SANTOS, PAULO ALEXANDRE MENEZES DA SILVA — 

ALEXANDRE ESPETO, RODRIGO SOARES FERREIRA — RODRIGO SCHIN. Ausente o vereador RODRIGO 

MENDES DA SILVA. Após a verificação de quórum, o Presidente da Câmara, vereador Cristiano Schumacher, 

declarou aberta a sessão. A seguir foi realizado o uso da palavra pelos vereadores que apresentaram inscrição. 

Uso da Palavra: Fez uso da palavra o vereador Leandro Tur que denunciou o descaso com que a situação 

vinha sendo tratada e cobrou a manutenção dos esgotos no bairro Onze de Abril. Admitiu que sabe do parco 

orçamento do município, mas que é inviável as pessoas ficarem dentro de suas casas no meio de dejetos 

humanos. Fez uso da palavra o vereador Rodrigo Schim que parabenizou e agradeceu aos colegas pela 

aprovação do projeto de sua autoria que tornava as atividades religiosas como essenciais, lembrando que 

apenas haviam garantido o direito já previsto na constituição. Fez uso da palavra o vereador Celmir Martello 

sua satisfação em exercer mais um mandato e que acreditava que a nova formação do parlamento já podia ser 

considerada mais unida. Parabenizou a modernização das sessões e pelo andamento do Processo Legislativo. 

Reiterou seu compromisso com a comunidade alvoradense. Relatou que tem escutado os professores 

municipais que lhe apresentaram críticas quanto a falta de condições de trabalho fornecidas para que 

exercessem as atividades remotas durante a pandemia. Que os mesmos relataram utilizar seus equipamentos 

eletrônico e sua internet particular. Parabenizou a atuação do vereador rodrigo Schim à frente da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final. Sobre o projeto de sua autoria e do vereador Daniel Bordim que tratava da 

liberdade econômica dentro do município disse esperar que o mesmo entrasse na pauta da próxima sessão e 

que contava com o apoio dos colegas para que pudessem estar atraindo mais investidores para a cidade pois o 

mesmo flexibilizava a instalação do empreendimento e o início das atividades. Ao se despedir saudou o ex-

vereador Neto Girelli que estava presente no plenário. Da mesma forma o Presidente agradeceu sua presença. 

Fez uso da palavra a vereadora Giovana Thiago que trouxe ao conhecimento de todos uma nota oficial emitida 

naquela data pelo CPERS-Sindicato onde era reivindicada a manutenção das aulas remotas. Lembrou que a 

maioria da comunidade escolar é contra a retomada das aulas presenciais naquele momento em que ainda eram 

altos os índices de internação e óbito em virtude do COVID-19 e a falta de condições sanitárias para manter a 

segurança da comunidade escolar. Ressaltou o esforço dos professores da rede pública que tem sofrido ataques 

do governo e o quanto tem se dedicado para garantir o ensino aos seus alunos. Reafirmou que apoiava a volta 

às aulas, mas quando houvesse segurança para todos e que seu mandato estaria comprometido também com 

esta causa. Ressaltou que em Alvorada esse compromisso fora assumido por ambos os poderes e que a 

aplicação de vacinas nos professores tão logo fosse possível era uma meta conjunta de Legislativo e Executivo. 

Cobrou o empenho do Secretariado de governo, em especial da Educação e da Saúde. Lembrou que tais ações 

possibilitariam que a vida retornasse ao normal que seria não haver mortes em decorrência do Corona Vírus. 

Fez uso da palavra o vereador Beto Goleiro. Falou a respeito dos problemas da rede de esgotos no bairro Onze 

de Abril. Munido de sua experiência como secretário municipal de Obras relatou uma situação que se fazia 

recorrente. Quando o caminhão que realizava o desentupimento dos canos e/ou a equipe comparecia ao local, 

no dia e horário previamente agendado os moradores, os responsáveis não se fazia presentes e o serviço não 
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podia ser realizado, pois o acesso ao esgoto estaria dentro da propriedade. Relatou que já foi necessário 

arrombar residências para realizar o trabalho e resolver o problema da rua toda. Lembrou ainda a construção de 

residências em área irregular que impediam o acesso a rede de esgotos. Fez uso da palavra a vereadora 

Professora Nadir falou a respeito das ações da comissão de educação. Lembrou a grave situação ocorrida em 

virtude do Corona Vírus no Brasil, em especial no rio Grande do sul. Lembrou que nos Estados Unidos inclusive 

as crianças já foram vacinadas. Ponderou que muitas mortes poderiam ter sido evitadas se a vacinação já 

estivesse em estágio avançado. Lembrou que já eram conhecidos muitos casos de COVID-19 entre crianças e 

que isso deve ser levado em conta no processo de retomada das aulas presenciais. Lembrou da precária 

situação da população que acessa a educação pública e que os protocolos de segurança a serem adotados 

deveriam ser muito bem pensados. Ainda lembrou que o processo de licitação não era simples e que diversos 

insumos precisariam ser comprados para serem disponibilizados aos alunos da rede municipal. Lembrou a 

agressividade da cepa de COVID-19 que estava circulando e que estava ceifando a vida de pessoas saudáveis. 

Deixou a pergunta “Como o município de Alvorada estaria organizando a retomada das aulas presenciais? ”. 

Relatou que a comunidade tem questionado seu gabinete a respeito do assunto. Lembrou aos colegas que os 

aguardava na semana seguinte para tratar do assunto. Fez uso da palavra o vereador Cristiano Oliveira que 

registrou seus agradecimentos ao Deputado Estadual Issur Kock pelo empenho na inauguração das unidades de 

tratamento intensivo-UTI no Hospital de Alvorada. Apresentou ao Poder Executivo o pedido de contratação de 

um médico Neuropediatra para atender as crianças com autismo da cidade. Falou a respeito do desrespeito das 

agências bancárias localizadas no município com a população negando atendimento com a justificativa de que 

apenas atendiam com agendamento mesmo que a agência estivesse vazia. Sugeriu que o Legislativo 

apresentasse uma moção de Repúdio. Apresentou a denúncia de um empresário do município da área de bares 

e entretenimentos que foi impedido de realizar seu trabalho e ameaçado de prisão. Encerrado o uso da palavra. 

A seguir, exerceu os trabalhos de secretaria o vereador DELANOR BIFF DE LAGOS, fazendo a leitura da 

correspondência recebida. Projetos para leitura:  Projeto de Lei 044/2021, de autoria do vereador Alexandre 

Espeto: “INSTITUI O PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA URBANA NO MUNICÍPIO DE ALVORADA E 

DETERMINA PROVIDÊNCIAS CONEXAS”.  Projeto de Lei 021/2021, de autoria do Poder Executivo: 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 68.529,24 

(SESSENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)”. Projeto 

de Lei 045/2021 de autoria do vereador Cristiano Oliveira: “PROÍBE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

ALVORADA, A INAUGURAÇÃO E ENTREGA DE OBRAS PÚBLICAS INCOMPLETAS OU QUE, CONCLUÍDAS, 

NÃO ATENDAM”. Projeto de Lei 046/2021, de autoria da vereadora Oliane Santos: “PROÍBE NO PERÍMETRO 

URBANO A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS MOVIDOS A TRAÇÃO ANIMAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”  

Projeto de Lei 047/2021, de autoria da vereadora Oliane Santos: “ASSEGURA O DIREITO AOS 

PROPRIETÁRIOS DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE E DE CÃES - GUIAS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

MUNICIPAL DE ALVORADA”. Projeto de Lei 048/2021, de autoria da vereadora Oliane Santos: “DISPÕE 

SOBRE A INSTALAÇÃO EM PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS DE BRINQUEDOS ADAPTADOS E 

EQUIPAMENTOS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA LAZER E RECREAÇÃO DE CRIANÇAS COM 

MOBILIDADE REDUZIDA E NECESSIDADES ESPECIAIS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Projeto de Lei 022/2021, de autoria do Poder Executivo: “AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL 

REAIS)”. Projeto de Lei 049/2021, de autoria da vereadora Giovana Thiago: “INSTITUI O PROGRAMA KIT 

PREVENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DE HIGIENE 

PESSOAL E ITENS DE PREVENÇÃO, COMO MÁSCARAS E LUVAS, PARA FAMILIARES CARENTES, COMO 

POLÍTICA PÚBLICA DIANTE À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, E DÁ PROVIDÊNCIAS”. Projeto de Lei 

050/2021, de autoria do vereador Leandro Tur: “INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DA PROTEÇÃO E DO BEM-

ESTAR DOS ANIMAIS, NO MUNICÍPIO DE ALVORADA”. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES A BIBLIOTECA 

PÚBLICA MUNICIPAL LUIS FERNADO VERÍSSIMO PELA PASSAGEM DE SEU 49 ANOS DE ATUAÇÃO.  

Projeto de Resolução 005/2021, de autoria do Mesa Diretora: ALTERA DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO 
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024/94 - REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA”. Correspondências recebidas:    Ofício 016/2021, de autoria 

do Poder Executivo. Encaminha números de leis para promulgação.  Correspondências internas:  Pedidos de 

providências de autoria do vereador Celmir Martello. Encerrada a leitura das correspondências. A seguir, 

exerceu os trabalhos de secretaria o vereador Delanor Biff de Lagos - Preto, fazendo a leitura dos projetos 

listados em pauta.  Ordem do dia: 1 – Projeto de Lei 001/2021, de autoria do vereador Zézo:  “INCLUI O ART. 

3-A NA LEI Nº 8, DE 15 DE ABRIL DE 1969, DETERMINANDO QUE OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO 

SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL POR TÁXI CONTENHAM MATERIAL IMPRESSO 

INFORMANDO, EM BRAILE, OS NÚMEROS DE SEU PREFIXO E DE SUA PLACA, BEM COMO O NOME DE 

SEU PERMISSIONÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.Art. 1. Em discussão. Fez uso da palavra o 

vereador Leandro Tur. Parabenizou o vereador Zézo pela proposição em razão de sua importância para garantir 

o acesso ao transporte para os deficientes visuais da cidade. Também utilizou o memento como direito de 

reposta ao vereador Beto Goleiro e cobrou que o governo tivesse empatia com os moradores do bairro Onze de 

Abril. O vereador Zézo utilizou o momento para apresentar suas justificativas para proposição do projeto e 

solicitar o apoio de seus colegas para a aprovação. Em votação. A/P/U. 15x0. Art. 2. Em discussão. Em votação. 

A/P/U. 15x0.  O Presidente declarou aprovado o projeto. 2 – Projeto de Lei 037/2021, de autoria da vereadora 

Giovana Thiago:  “INSTITUI O MÊS MUNICIPAL DE AÇÕES VOLTADAS A LEI MARIA DA PENHA, CONTRA 

VIOLÊNCIA Á MULHER, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS E DE MÉDIO, 

PÚBLICAS E PRIVADAS”. Art. 1. Em discussão. Em votação. A/P/U. 14x0. Art. 2. Em discussão. Em votação. 

A/P/U. 14x0. Art. 3. Em discussão. Em votação. A/P/U. 14x0. Art. 4. Em discussão. Em votação. A/P/U. 14x0. 

Art. 6. Em discussão. Em votação. A/P/U. 14x0. O Presidente declarou aprovado o projeto. Fez uso da palavra 

para justificativa de voto a vereadora Giovana Thiago para agradecer o apoio dos colegas para a aprovação do 

projeto de forma unânime e reiterar seus objetivos com a proposição do mesmo. 3 – Projeto de Resolução 

005/2021, de autoria do Mesa Diretora: “ALTERA DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 024/94 - REGIMENTO 

INTERNO DA CÂMARA”. Art. 1. Em discussão. Em votação. A/P/U. 14x0. Art. 2. Em discussão. Em votação. 

A/P/U. 14x0.  Art. 3. Em discussão. Em votação. A/P/U. 14x0.  O Presidente declarou aprovado o projeto. 4 – 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LUIS FERNADO VERÍSSIMO PELA 

PASSAGEM DE SEU 49 ANOS DE ATUAÇÃO.  Em discussão. Em votação. A/P/U. 14x0.  O Presidente 

declarou aprovado o projeto. Encerrada a apreciação dos projetos listados em pauta.  Na oportunidade o senhor 

Presidente solicitou a sua equipe que encaminhasse com urgência a solicitação de contratação do médico 

neuropediatra destinado ao atendimento dos cidadãos portadores de autismo da cidade. Comprometeu-se a 

estar encaminhando ofício a todas as instituições bancárias instaladas no município para que cumprissem as 

disposições da legislação municipal relativas ao atendimento nas agências. Agradeceu a presença de todos e a 

atenção dos expectadores. Não havendo mais nada a tratar declarou encerrada a reunião. Do que para constar 

foi redigida a esta ata que é assinada pelo Senhor Presidente e demais vereadores que assim o desejarem.  

  

                                          PRESIDENTE: ___________________________________________ 

 


