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SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PUTINGA DE 08 DE setembro 

DE 2021Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um dezoito horas horas, 

reuniram-se em sessão Ordinária os seguintes vereadores:  PRESIDENTE JULIANO MORETTO da 

bancada do PSD, VICE-PRESIDENTE MARINA BERTUOL da bancada do PSD, PRIMEIRO SECRETÁRIO 

IVALDO LUÍS MARQUESE da bancada do PSD, VEREADORA ELZA CASAGRANDE da bancada do 

PROGRESSISTAS ,VEREADOR SAMUEL DALBERTO da bancada do PSD, VEREADOR VANDERLEI 

RADAELLI da bancada do PROGRESSISTAS, VEREADOR CASSIANO LUIS SPINELLI da bancada do 

PMDB, e VEREADORA CAROLINE ASOLINI da bancada do PSD.Invocando a proteção de Deus, o 

presidente o  Juliano Moretto declarou aberta a presente  sessão.Em discussão preliminar:  PROJETO 

DE LEI EXECUTIVO Nº 0050/2021 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO À PROCEDER ATUALIZAÇÃO DO 

PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PUTINGA, EM 

CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008 E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIAS. Autoria: Poder Executivo. - Proposição encaminhada. Em discussão preliminar houve o 

pronunciamento do Assessor Jurídico que explanou a cerca dos motivos pelos quais ocorreu a 

necessidade de assinatura da ata por 3 vezes.Não havendo projetos em discussão geral, passou-se aos 

assuntos gerais, com a solicitação da leitura das correspondências recebidas pela Casa Legislativa.Em 

discussão geral, o presidente colocou em  votação: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 0040/2021 - Sugere 

ao Prefeito Municipal a pintura e conserto das calçadas e calçamentos no distrito de Xarqueada. 

Autoria: Vereador Juliano Moretto. APROVADO por 7 votos favoráveis. 1 vereador ausente. 

Pronunciamento de Juliano Moretto. Pronunciamento de Elza Zanuzo Casagrande. Pronunciamento de 

Vanderlei Radaelli. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 0039/2021 - Sugere ao Prefeito Municipal a 

designação de reunião pública com proprietários de bares, Polícia Militar, Vereadores, Diretoria do 

Hospital e interessados do nosso município objetivando conjuntamente alternativas de maior controle 

ao barulho em períodos de descanso que afetam o Hospital Dr. Oscar Benévolo. Autoria: Vereador 

Cassiano Luis Spinelli. APROVADO por 7 votos favoráveis. 1 vereadores ausentes. Pronunciamento de 

Cassiano Luis Spinelli. Pronunciamento de Marina Bertuol. Pronunciamento de Elza Zanuzo 

Casagrande. Pronunciamento de Juliano Moretto. Pronunciamento de Ivaldo Luís Marchese. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA Nº 0041/2021 - Solicita ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do 

Estado do Rio Grande do Sul(DAER/RS) a instalação/adequação de placas identificando acesso e 

distância para o município de Putinga/RS junto à BR 386, nas proximidades do ingresso à Rodovia 

Estadual RS 332, bem como junto a RS 332 na altura do trevo de ingresso ao município de Ilópolis. 

Autoria: Vereador Edison Arosi. APROVADO por 7 votos favoráveis. 1 vereadores ausentes. 

Pronunciamento de Marina Bertuol. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 0007/2021 - Solicita ao Prefeito 

Municipal a cópia das portarias do período de 02 de julho até o dia 08 de setembro de 2021. Autoria: 

Vereador Juliano Moretto, Marina Bertuol. APROVADO por 7 votos favoráveis. 1 vereadores ausentes. 

Pronunciamento de Marina Bertuol. Pronunciamento de Elza Zanuzo Casagrande. MOÇÃO Nº 



0007/2021 - Moção de Apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 146/2021, em tramitação na 

Assembleia Legislativa do RS, que altera a Lei nº 13.821, de 25 de outubro de 2011, que cria o Quadro 

de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Defensoria Pública do Estado, altera seu Quadro de Cargos em 

Comissão e Funções Gratificadas e dá outras providências. Autoria: Vereadora Marina Bertuol. 

APROVADO por 7 votos favoráveis. 1 vereador ausente. Pronunciamento de Marina Bertuol. 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. 

APROVADO por 7 votos favoráveis. 1 vereador ausente. Junto ao Grande expediente:Manifestação do 

Prefeito Municipal Paulo Lima, após saudações de estilo, passou a tecer alguns apontamentos sobre  

sua gestão até a presente data, em especial sobre a retirada do Projeto de Lei que auxiliava o 

Empreendimento do Stieven. Argumentou os pontos trabalhados como forma de auxiliar a 

reconstrução de tal empreendimento, amealhando prestadores voluntários a tanto. Após passou a 

apresentar alguns argumentos sobre os aspectos econômicos do Poder Executivo; valor recebido no 

início do seu mandato.  Versou acerca da saúde apontando gastos exorbitantes; a questão do 

fornecimento de água e saneamento; valores que entende alto para a manutenção de maquinário e 

veículos. Por fim, apontou o comprometimento dos gastos com a orçamento anual.  Apresentou 

dificuldades com o britador, eis que totalmente esvaziado o estoque pela gestão interina anterior. Bem 

como apresentou aspectos ambientais que dificultam a extração. Também, argumentou acerca dos 

aspectos técnicos à permissão de eventos dentro da normas de proteção ao COVID. E por fim, conclui 

justificando a necessidade do Poder executivo equilibrar as suas contas. Manifestação da Vereadora 

Marina, que por sua vez expôs o evento realizado em Espumoso, no último final de semana, (32º 

Entreveiro cultural) que nos honrou com o resultado da 1ª Prenda Juvenil da 14ª região com o título da 

Angélica Fontana e acreditando no Sucesso do Peão Franchesco Mazzoco, cujo resultado será colhido 

na próxima sexta-feira. Parabenizou o excelente trabalho do patrão do CTG Enêias Vaxari que vem 

desempenhando. Passou a Palavra a 1ª Prenda Angélica Fontana, que demonstrou gratidão ao apoio 

de todos e a emoção por representar o município de Putinga. O Sr. Franchesco Mazzoco apresentou o 

orgulho pela tradição gaúcha e  o grande satisfação em carregar a bandeira do CTG Querência Xucra e 

do município de Putinga.Após se manifestou o Vereador Cassiano expondo agradecimentos, em 

especial  ao envolvidos pelo concessão de água a três famílias. Na sequencia apresentou dados de sua 

viajem a porto Alegre, na presente data, buscando recursos para o nosso município. Alegou a busca 

pela sinalização e proteção no trajeto que liga Putinga a Ilópolis. Apresentou a esperança pela vinda de 

emendas. Assim como apresentou que Junto a Juvir Costella estão almejando o termo de cooperação 

na manutenção das laterais asfálticas, no sentido de operar as roçadas. 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.


