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SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PUTINGA DE 20 DE agosto DE 2021 Aos 

desessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um dezoito horas horas, reuniram-se em 

sessão Ordinária os seguintes vereadores:  PRESIDENTE Fernando Gonçalves dos Santos  da bancada 

do PSD, VICE-PRESIDENTE  JULIANO MORETTO, MARINA BERTUOL da bancada do PSD, IVALDO LUÍS 

MARQUESE da bancada do PSD, VEREADORA ELZA CASAGRANDE da bancada do PROGRESSISTAS , 

VEREADOR EDISON AROSI da bancada do MDB ,VEREADOR SAMUEL DALBERTO da bancada do PSD, 

VEREADOR VANDERLEI RADAELLI da bancada do PROGRESSISTAS, VEREADOR CASSIANO LUIS 

SPINELLI da bancada do PMDB. Invocando a proteção de Deus, o presidente o  Fernando  declarou 

aberta a presente  sessão. Em seu primeiro ato o PrEsidente deu Possea Vereadora Elza Casagrande, 

após a mesma prestar compromisso. Na sequência o Presidente determinou a Leitura da Ofício 

Circular 4/2021 da rede de Controle da Gestão Pública. Em discussão preliminar o Presidente solicitou 

a leitura do  PROJETO DE LEI EXECUTIVO Nº 0048/2021 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

A ABRIR CRÉDITOS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO VIGENTE; DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autoria: Poder 

Executivo. - Proposição encaminhada. Em discussão geral, o presidente colocou em  votação: 

REQUERIMENTO Nº 0037/2021 - Fernando Gonçalves dos Santos, Vereador da bancada do PSD, com 

assento nesta Casa Legislativa vem através do presente, solicitar a renúncia expressa da função de 

membro da mesa diretora, nos termos do artigo 30, inc. II, do Regimento Interno. Autoria: Vereador 

Fernando Gonçalves dos Santos. APROVADO por 8 votos favoráveis. Pronunciamento de Fernando 

Gonçalves dos Santos. Neste momento, o presidente Fernando passou a presidência ao Vice Juliano 

Moretto. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 0003/2021 - Institui a ficha limpa municipal na nomeação 

de servidores a cargos comissionados ou designação de funções gratificadas no âmbito da 

administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e dá outras 

providências. Autoria: Vereadora Marina Bertuol, Juliano Moretto, Samuel Dalberto, Ivaldo Luís 

Marchese. APROVADO por 8 votos favoráveis. Pronunciamento de Juliano Moretto. Pronunciamento 

de Edison Arosi. Perante o Grande Expediente o Vereador Cassiano Spinelli utilizou a palavra 

expressando seu parecer quanto ao pedido de providência que de sua autoria que retirou de pauta e 

que se tratava da busca de limites à perturbação sonora que sofrem os pacientes do Hospital do nosso 

município advindo de bares e estabelecimentos próximo. destaca o Vereador que o seu objetivo não o 

de fechar bares, mas de construir alternativa junta com os proprietários dos mesmos, prefeito, e 

polícia na busca de condições dignas a aqueles que se internam em nosso hospital.  Nada mais 

havendo a declarar, o presidente declarou a confecção e leitura da presente ata. Após declarou 

encerrada a presente sessão, convidando os vereadores para participarem da próxima 

sessão ordinária. 


