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ATA Nº16/2021, SESSÃO ORDINÁRIA Nº 12/2021, 1º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA NA 

DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA, EM 25 DE MAIO DE 2021. 

  

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil vinte e um, às dezesseis horas e quinze 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, 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 MENDES DA SILVA, RODRIGO SOARES FERREIRA — 

RODRIGO SCHIN. Ausente o vereador DELANOR BIFF DE LAGOS — PRETO. Após a verificação de 

quórum, o Presidente da Câmara, vereador Cristiano Schumacher, declarou aberta a sessão. Em discussão 

a ata da sessão anterior. O Presidente declarou a mesma aprovada. Realizada a leitura de um trecho da 

bíblia pelo vereador RODRIGO SCHIN. A seguir, exerceu os trabalhos de secretaria a vereadora GIOVANA 

DOS SANTOS THIAGO, fazendo a leitura da correspondência recebida. Projetos para leitura:  Projeto de 

Lei 063/2021, de autoria do Ver. Rodrigo Schim: “INSTITUI O MAIO CINZA, MÊS DEDICADO À 

PREVENÇÃO DO CÂNCER CEREBRAL NO MUNICÍPIO DE ALVORADA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. Projeto de Lei 064/2021, de autoria do Ver. Rodrigo Schim: “INSTITUI A SEMANA 

EXPOALVORADA NO MUNICÍPIO DE ALVORADA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Projeto de Lei 

065/2021, de autoria do Ver. Preto: “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA AO 

AGRESSOR DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR”. Projeto de Lei 066/2021, de 

autoria do Ver. Rodrigo Mendes: “INCLUI AS EFEMÉRIDES DIA MUNICIPAL DAS PESSOAS COM ALTAS 

HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO E MÊS DE INFORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE ALTAS 

HABILIDADES E SUPORDOTAÇÃO NO CALENDÁRIO DE DATAS COMEMORAVAS E DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVORADA, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, 

RESPECTIVAMENTE, NO DIA 10 DE AGOSTO E NO MÊS DE AGOSTO”. Projeto de Lei 067/2021, de 

autoria do Ver. Giovana Thiago: “DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DOS DADOS DOS CONSELHOS 

MUNICIPAIS NA PÁGINA OFICIAL DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Correspondências recebidas:    não houve. Correspondências internas:  

Pedido de Informação 005/2021, de autoria da vereadora Giovana Thiago. Solicita esclarecimentos a 

respeito da condução do processo eleitoral de conselheiros do CONFUNDEB. Pedido de Informação 

006/2021, de autoria do vereador Leandro Tur. Solicita informações sobre o processo de aquisição de um 

“castra-móvel” com recursos destinados por emenda parlamentar do Deputado Estadual Giovani Cherini. 

Pedido de Informação 007/2021, de autoria do vereador Celmir Martello. Solicita informações sobre os 

montantes dos recursos recebidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia. Indicativo de 

Projeto de Lei 010/2021, de autoria do vereador Leandro Tur. “INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE 

BEM-ESTAR ANIMAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  Pedidos de providências 017e 018/2021, de 

autoria da vereadora Giovana Thiago. Encerrada a leitura das correspondências. 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 informou aos presentes que juntamente com a vereadora Giovana Thiago, a ex-

prefeita Stela Farias e o Presidente do Partido dos Trabalhadores no município - Claudio da Silva Leandro 

compareceu a para a entrega simbólica de duzentos e cinquenta mil reais (R$ 250.000,00)  em recursos de 
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emenda parlamentar do Deputado Federal Henrique Fontana, destinados a reforma e construção na 

chamada Praça do Vasquinho, no bairro Campos Verdes. A comitiva também compareceu ao Hospital de 

Alvorada para a entrega simbólica da emenda parlamentar que destinou duzentos mil reais (R$ 200.000,00) 

para a instituição. Falou de sua satisfação em poder colaborar com a cidade e registrou seu especial 

agradecimento ao Deputado Henrique Fontana que tantas emendas já havia destinado a cidade. Relatou 

que sua equipe atendeu o chamado de moradores do bairro Intersul para socorrer um cão. O mesmo, que 

estava com órgãos expostos e febril, foi levado ao centro de zoonoses municipal. No local foi avaliado e 

medicado, mas necessitada ficar em observação e o centro de zoonoses municipal não oferece esse 

serviço à comunidade. Que o cão “Luan Santana” precisava fazer uma cirurgia que custaria em torno de mil 

reais e que a ONG “Amor por Quatro Patinhas” arcaria com os custos. Solicitou que a secretária de saúde 

tivesse mais atenção com a causa animal lembrando da necessidade de aquisição de um castra móvel bem 

como a contratação de médicos veterinários e a fiscalização de maus tratos.  Lembrou que a causa animal 

deveria ser preocupação de todos pois é uma questão de saúde pública. Fez uso da palavra a vereadora 

Giovana Thiago que complementou as informações apresentados pelo vereador Leandro Tur sobre as 

emendas parlamentares recebidas em favor do município. Lembrou que na semana anterior, por intermédio 

do vereador Alexandre Espeto foi recebido no Plenário da Casa Legislativa o Deputado Danrlei. Contou do 

compromisso de entregar as emendas parlamentares destinadas pelo deputado Henrique Fontana para a 

cidade juntamente com a ex-prefeita Stela Farias e o seu colega vereador Leandro Tur. As emendas eram 

destinadas a reforma e manutenção de praças no bairro Campos Verdes e Stela Maris,  reforma e 

manutenção de unidade de saúde no bairro Tijuca. Também visitaram o hospital da cidade e trouxe a 

reivindicação da diretoria de realização de comparecimento para a apresentação de projetos de melhorias 

nas instalações do mesmo para proporcionar um melhor atendimento para a comunidade.  Fez uso da 

palavra a vereadora Oliane Santos que aproveitou o momento para falar do projeto indicativo de criação do 

fundo municipal da causa animal. Informou os objetivos do projeto e agradeceu a oportunidade do mesmo 

ser apreciado pelo plenário. Lembrou das muitas dificuldades financeiras tanto do município como dos 

protetores da cidade e que a causa animal era uma questão de saúde pública. Informou das perspectivas 

de emendas parlamentares destinadas a realização de castrações. Fez uso da palavra o vereador 

Alexandre Espeto que manifestou seu agradecimento pela realização do evento de formação da nova 

executiva do Partido Social Democrata – PSD que contou com a presença do Deputado Danrlei.  

Agradeceu o apoio da Presidência da Casa Legislativa para a realização do evento e também aos colegas 

de outros partidos que também prestigiaram o evento. Informou aos presentes que o referido deputado que 

no momento ocupava o cargo de Secretário de Esperte e Lazer destinou para o município emendas 

parlamentares que somavam quinhentos e setenta e cinco mil reais. (R$ 575.000,00). Trezentos mil para a 

Educação e o restante para pavimentação de vias da cidade. Falou de sua intenção de destinar parte dos 

valores das emendas para a construção de uma quadra coberta na escola Elisardo porem a área ainda não 

havia sido regularizada o que inviabilizaria o uso dos recursos. Informou ainda que duzentos e setenta e 

cinco mil reais seria utilizados em melhorias na rua Joana D’arc e que encaminhamentos já haviam sido 

feitos junto ao secretário Rogério Negreiros e também como Prefeito Municipal. Afirmou de sua satisfação 

em já ter sido garantido um milhão de reais através de emenda parlamentar destinada pelo deputado 

Danrlei para a pavimentação da rua Olegário e que tais ações demonstravam o compromisso do PSD com 

a cidade. Agradeceu aos munícipes pela confiança recebida. Fez uso da palavra a vereador Celmir 

Martello que informou que teria encaminhado um pedido de informação à secretaria de educação 

solicitando esclarecimentos a respeito dos aluguéis de prédios pagos pela secretaria de educação. Disse 

ainda que desejava esclarecimento a respeito do uso dos recursos enviados “a rodo” pelo governo federal. 

Afirmou que aguarda retorno de pedido de informação a respeito de trinta milhões de reais (R$ 

30.000.000,00) enviados ao município para uso no combate a COVID-19. Lembrei que essas informações 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA 

 

ATA Nº16 - SESSÃO ORDINÁRIA Nº 12/2021 – 25/05/2021 

eram relevantes pois ainda eram contabilizados óbitos. Que por muito tempo a cidade não pode contar com 

seu hospital e que a justificativa era o período eleitoral. Questionou ainda as medidas restritivas de atuação 

do comércio. Lembrou ainda que junto ao ministro Onix Lorenzoni construiu o projeto “Brasil em campo” e 

que Alvorada foi um dos primeiros municípios oficiados a participar do projeto contando com uma verba de 

hum milhão e duzentos mil reais (R$ 1.200.000,00). A contrapartida da prefeitura municipal seria a 

destinação da área onde o complexo seria construído. Afirmou considerar que era muita incompetência do 

governo deixar de utilizar um recurso naquela ordem. Ponderou que muitos jovens poderiam ter sido 

resgatados da marginalidade através do projeto que foi perdido. Afirmou que o projeto foi vetado por ter sido 

trazido por um vereador de oposição, que não era “amigo do rei”. Disse ainda que seguiria trabalhando para 

conquistar o melhor para a cidade de Alvorada. Parabenizou a nova Presidência pela iniciativa de realizar a 

transmissão ao vivo das sessões e assim possibilitar que a população pudesse saber o que acontecia. Fez 

uso da palavra a vereadora Professora Nadir que após cumprimentar os presentes e os expectadores 

parabenizou a vereadora Oliane Santos pelo trabalho que vinha desenvolvendo para atender as demandas 

da população de animais de rua de Alvorada. Em seguida contou que seu sonho como munícipe era que a 

cidade tivesse um restaurante popular e que no dia seguinte faria uma visita ao restaurante sediado em 

Canoas. Contou ainda que a Secretária de Assistência Social do Estado já havia visitado Alvorada e 

sinalizado de forma positiva para a efetivação da instalação do mesmo. Lembrou ainda que todos os 

recursos destinados pelos comerciantes poderiam ser restituídos em parte no Imposto de Renda. Comissão 

de educação convidou secretária de educação para prestar esclarecimentos quanto as estratégias a serem 

adotadas para o retorno das aulas presenciais. Lembrou que era inverno e que nossa população já sofria 

bastante com as doenças respiratórias e que talvez fosse mais prudente aguardar que todo o corpo 

discente estivesse totalmente imunizado para retomar as atividades presenciais para as séries de ensino 

fundamental. Lembrou que em nosso estava houve cidades que retomaram as aulas presenciais e 

precisaram suspender novamente devido as altas taxas de contaminação pelo COVID-19. Fez uso da 

palavra o vereador Marquinhos que disse se sentir surpreso com a fala dos colegas que colocavam a 

cidade como detentora de várias empresas em seu território. Que a cidade que ele conhecia era uma em 

que o Prefeito tinha os cofres vazios, em que as ruas eram asfaltadas ou com a ajuda da população ou com 

recursos destinados com a ajuda dos vereadores da cidade. Referente aos trinta milhões de reais que 

alguns colegas indicam que foram enviados para a cidade e questionam onde teria sido utilizado, pois de 

acordo com eles era para ser utilizado somente para a saúde o vereador lembra a todos que se o uso fosse 

restrito a verba teria sido vinculada. Apenas uma parte foi vinculada a saúde e o restante ficou alocado em 

recursos livres para auxiliar as cidades com a queda da arrecadação. Disse ainda que não era correto fazer 

demagogia. E sugeriu que os interessados fossem verificar a documentação. Quanto ao complexo esportivo 

que não foi instalado o vereador lembrou que mensalmente o projeto precisaria de recursos para ser 

mantido. E que a secretaria de obra passava dificuldades para desobstruir bocas de lobo pela cidade. 

Salientou que trazer o complexo esportivo seria mais simples do que mantê-lo. Encerrado o uso da palavra. 

Havendo acordo entre as bancadas as apreciações dos projetos listados em pauta seriam realizadas em 

bloco. A seguir, exerceu os trabalhos de secretaria a vereadora Giovana Thiago, fazendo a leitura dos 

projetos listados em pauta.  Ordem do dia: 1 – Projeto de Lei 026/2021, de autoria do Poder Executivo: “

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 851/97”. 

Art. 1. Em discussão. Em votação. A/P/U. 15x0. Art. 2. Em discussão. A vereadora Giovana Thiago 

apresentou pedido de vistas e fez uso da palavra para justificativa de voto onde explanou sua preocupação 

em debater de forma mais completa a matéria com a Secretaria de Educação e Conselhos de Pais. 8x6. O 

Presidente declarou prejudicado o pedido de vistas. Art. 2. Em votação. A/P/U. 15x0.  O Presidente 

declarou aprovado o projeto. 2 – Projeto de Lei 041/2021, de autoria do vereador Rodrigo Mendes: “

INSTITUI O PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE  AMBIENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E 
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DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Art. 1-4. Em discussão. Em votação. A/P/U. 15x0.  O Presidente declarou 

aprovado o projeto. 3 – Projeto de Lei 061/2021 de autoria do vereador Rodrigo Schim: “ DISPÕE 

SOBRE O ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM 

ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Fez uso da palavra 

para justificativa o vereador proponente.  Art. 1-3 Em discussão. Em votação. A/P/U. 15x0.  O Presidente 

declarou aprovado o projeto. Fizeram uso da palavra para justificativa de voto os vereadores:  Celmir 

Martello que cumprimentou o vereador proponente pela iniciativa de propor a humanização no 

atendimento.  Cristiano Oliveira salientou a importância da implantação da lei na vida das pessoas em 

tratamento de câncer. Parabenizou o proponente pela iniciativa. Elias Fernandes que solidarizou as 

famílias de vítimas de câncer e parabenizou o vereador pela proposição do projeto. Leandro Tur 

parabenizou a iniciativa e se disse intrigado sobre quem vai fiscalizar e multar os serviços públicos pelo 

descumprimento da lei. 4 – Projeto de Lei 060/2021 de autoria da vereadora Giovana Thiago: “DISPÕE 

SOBRE A MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

HILÁRIO FEIJÓ PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AIDA SANTOS”. Fizeram 

uso da palavra os vereadores: Giovana Thiago, visivelmente emocionada, cumprimentou os familiares e 

amigos de Aida. Falou de sua intima relação com a homenageada e da imensa falta que faria a comunidade 

alvoradense. Agradeceu aos colegas pelo apoio na aprovação do projeto. Marquinhos lembrou com 

carinho das aulas recebidas de Ainda, da sua luta pela comunidade de alvorada e de sua incansável 

coragem para enfrentar a doença que a vitimou. Parabenizou a vereadora proponente pela iniciativa e os 

familiares de Aida pelo apoio incondicional durante sua luta. Cristiano Schumacher que após 

cumprimentar os presentes, saudou de forma especial os familiares de Aida que também eram funcionários 

do município de Alvorada. Discorreu brevemente sobre a trajetória da homenageada dentro do município, 

em especial ao atendimento no Galpão da Nova Americana. Apresentou as condolências da Legislativo à 

família. Elias Fernandes que parabenizou a vereadora pela proposição. Falou de seu carinho e admiração 

pela homenageada que conheceu no ano de dois mil e quinze. Prestou solidariedade à família e estendeu a 

comunidade de Alvorada.  Art. 1 - 3. Em discussão. Em votação. A/P/U. 15x0.  O Presidente declarou 

aprovado o projeto. Fizeram uso da palavra para justificativa de voto os vereadores: Julio Bala falou de sua 

admiração pela homenageada e sua obra. Lamentou a perda para a cidade e cumprimentou a família. Zézo 

que parabenizou a colega pela proposição do projeto e prestou condolências à família da homenageada. 

Lembrou com o saudoso Cléo do PMDB, Edegar Amaral e o ex-prefeito Pedro Antônio Pereira de Godoy.  

Lamentou as perdas que a família vem tendo ao longo dos últimos anos. Leandro Tur que parabenizou a 

proponente pela iniciativa. Dirigiu a família suas condolências. Lembrou de sua trajetória junto as 

comunidades carentes, em especial o Galpão da Nova Americana. Celmir Martello  que lembrou o grande 

egado que a homenageada deixou para a cidade,  lamentou a perda e deixou suas condolências à família. 

Relatou com muito carinho sua admiração pelas ações realizadas pela homenageada.  5 – Projeto de Lei 

062/2021 de autoria do vereador Cristiano Schumacher: “DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DAS 

SOBRAS DE VACINAS PARA COVID-19, PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Art. 1-4. Em discussão. Em votação. A/P/U. 

15x0. O Presidente declarou aprovado o projeto. Fez uso da palavra o vereador proponente para elencar 

suas justificativas a proposição do projeto. Lamentou a não inclusão dos trabalhadores de assistência social 

dentro dos grupos prioritários que, junto aos profissionais da saúde não podem exercer seu trabalho de 

maneira remota. Celmir Martelo que comentou o plano nacional de vacinação. Giovana Thiago que 

afirmou defender os direitos humanos em nosso país que muitas vezes promove a desigualdade social e a 

desumanidade, sob diversos aspectos com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Salientou ao 

colega que lhe antecedeu que os direitos humanos eram voltados a defender a vida de todos e não para 

defender bandido. Afirmou que estas palavras não eram aceitáveis na boca de ninguém, muito menos no 
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discurso de parlamentares. Disse que o movimento lutava para que todos pudessem ser vacinados, que 

não contraíssem COVID-19, que vidas pudessem ser recuperadas inclusive no sistema prisional, evitando 

mortes precoces. Reafirmou que os direitos humanos se referem de garantir o direito à vida de todos. 6 – 

Projeto de Indicação Legislativa 001/2021 de autoria da vereadora Oliane Santos: “CRIA O FUNDO 

MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL – FUNDEP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Art. 

1-17. Em discussão. Em votação. A/P/U. 15x0. O Presidente declarou aprovado o projeto.  Fez uso da 

palavra a vereadora proponente para agradecer aos seus colegas pelo apoio na aprovação do projeto.  

Celmir Martello que parabenizou a vereadora pela proposição do projeto e pelo trabalho que vem 

desempenhando a tantos anos. Aproveitou para reafirmar que não é contra os direitos humanos e sim que 

os direitos humanos defendam bandidos, que tenham tirado outra vida humana. Apoio que sejam 

defendidas as vítimas de bandidos. Afirmou ainda que o movimento que luta pelos direitos humanos deveria 

ir a casa das famílias das vítimas perguntar como elas estavam, se precisavam de algo e que considerava 

esta postura uma hipocrisia. Encerrada a apreciação dos projetos listados em pauta. Leandro Tur que 

parabenizou a vereadora proponente e o Presidente da Câmara pela aprovação do projeto que tratava de 

matéria sobre a qual ele mesmo já havia apresentado projeto. Lembrou que com os valores do fundo seria 

maior a possibilidade de trabalho do castra-movél.  A sessão foi suspensa. Projeto de Indicação 

Legislativa 008/2021, de autoria do Ver. Giovana Thiago:  “INDICA O PROGRAMA "KIT PREVENÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E ITENS DE PROTEÇÃO, 

COMO MÁSCARAS, LUVAS, PARA FAMÍLIAS CARENTES, COMO POLÍTICA PÚBLICA DIANTE À 

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS”. Em discussão. Em votação. A/P/U. 13x0x2. (Abstenções: Julio Bala e 

Beto Goleiro). O Presidente declarou aprovado o projeto.  Fez uso da palavra o vereador Celmir Martello 

para parabenizar a proponente pela iniciativa e responder a algumas falas de seus colegas. O Presidente 

chamou a atenção do mesmo que o uso do tempo de justificativa de voto deve ser utilizado para este fim. 

Leandro Tur que também parabenizou a colega pela proposição e chamou a atenção para que fosse 

observado a efetivação da proposta e não fosse tratado como o projeto intitulado Renda Mínima. Encerrada 

a apreciação dos projetos listados em pauta.  O senhor Presidente 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: ___________________________________________ 

 

 


