ATA DA QUADRIGENTÉSIMA QUADRAGESIMA QUARTA SESSÃO ORDINARIA
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA OITAVA LEGISLATURA, em 07/05/2020.

Ao sétimo dia do mês de maio do ano em curso realizou-se na Câmara Municipal de
Vereadores, Sessão Ordinária. A Sessão teve início às 19 horas, com a leitura do texto Bíblico.
A Sessão foi presidida pela Vereadora Cenilda de F. C. Cassol, com a presença de todos os
vereadores. Logo após, passou a Senhora a votação das Ata 041/2020, as quais foram
aprovadas por unanimidade. A seguir, passou a Senhora Presidente a PAUTA desta Sessão:
Fiscalize/Câmara Dos Deputados; Oficio 056/2020 – Balancete contábil primeiro bimestre de
2020; Projeto de Lei Nº 027/2020 – Autoriza Suplementação de Recursos por Redução
de Verba; Projeto de Lei Nº 028/2020 – Autoriza a antecipação de férias durante a suspensão
das atividades determinada em razão da pandemia do Coronavírus; Projeto de Lei Nº
029/2020 – Autoriza criar contas de despesa e suplementar recurso por redução de dotações;
Projeto de Lei Nº 030/2020 - Autoriza a assinatura de Convênio com a Sociedade
Beneficência e Caridade de Lajeado, mantenedora do Hospital Bruno Born e dá outras
providências. A seguir, passou o Senhor Presidente ao ESPAÇO DE LIDERANÇAS. Este
espaço não foi utilizado. A seguir, passou a Senhora Presidente ao EXPEDIENTE COMUM.
A seguir, assume a Presidência o Vice-Presidente, Vereador Sergio Francisco Griebeler,
para o pronunciamento da Senhora Presidente, vereadora Cenilda de F. C. Cassol.
Cumprimentou a todos e em nome da assessora Cleusa Kich, a vereadora desejou um feliz
Dia das Mães a todas as mães, data comemorada no último domingo, 10 de maio. Ela
detalhou que os colegas estavam dispensados do uso do espaço em função da pandemia
ocasionada pelo novo coronavírus, situação sentida em todos os municípios da região, com
casos já confirmados da Covid-19. Ela anunciou a confirmação do primeiro caso em
Paverama, alertando a comunidade e solicitando que as pessoas tenham muito cuidado e
prudência, mantendo a calma e procurando evitar aglomerações em locais públicos, usando
sempre as máscaras. Ela falou em nome do Comitê de Enfrentamento ao Coronovírus de
Paverama, órgão do qual faz parte. Pediu que as pessoas tenham cuidados também em
casa, mantendo os bons hábitos de higiene, lavando as mãos, utilizando o álcool em gel, se
alimentando e dormindo bem. “Vamos ficar abalados. Foram feitos dois testes no município
e recebemos hoje a primeira confirmação. Ficamos muito angustiados. Sabemos que os
municípios vizinhos já vinham passando por esta situação. Vamos ter bastantes calma,
solicitar a providência divina e fazer a nossa parte”. Ela reforçou que o comitê está sendo
feito um ótimo trabalho e que os vereadores também estão auxiliando no esclarecimento à
população. Ela reforçou que existe o decreto municipal, com as exigências da Vigilância
Sanitária e Ministério da Saúde, frisando que todo o cuidado é importante no momento. Ela
apelou para que todos fiquem atentos aos sintomas e que procurem o posto de saúde em
caso de sintomas. Quanto à situação da estiagem, garantiu que todos os vereadores são
conhecedores do momento difícil enfrentado pelos agricultores, com muitos prejuízos. No
entanto, pediu calma com relação a isso, opinando que aos poucos a situação vai ser
amenizada, com a volta das chuvas. A seguir, passou o senhor Presidente a ORDEM DO

DIA. Onde foram analisadas e votadas, as seguintes matérias: ; Projeto de Lei Nº 027/2020
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– Autoriza Suplementação de Recursos por Redução de Verba. APROVADO POR
UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 028/2020 – Autoriza a antecipação de férias durante a
suspensão das atividades determinada em razão da pandemia do Coronavírus. APROVADO
POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 029/2020 – Autoriza criar contas de despesa e
suplementar recurso por redução de dotações. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto
de Lei Nº 030/2020 - Autoriza a assinatura de Convênio com a Sociedade Beneficência e
Caridade de Lajeado, mantenedora do Hospital Bruno Born e dá outras providências.
APROVADO POR UNANIMIDADE. Nada mais havendo a ser discutido, encerrou o Senhor
Presidente a presente Sessão em nome de Deus. Está Ata foi lavrada por mim, Cleusa Kich,
Assessora Legislativa, sem rasuras, sem intervalos e será assinada logo após, lida, discutida e
aprovada.
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