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Agricultores da Serra Gaúcha já estão
colhendo as primeiras uvas da safra

Foto: Marlove Perin
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#VemProNetuno

Em Monte Belo do Sul, 
na localidade de Santo 
Isidoro, o produtor 
Gilnei Luiz da Silva 
começou a colheita 
da variedade Niágara.
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Câmara de Vereadores realiza 
Sessão Solene de Homenagens 
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TATIANE PARREIRA | TERAPIAS ENERGÉTICAS E SISTÊMICAS

Chega fim de ano e é uma cor-
reria só, parecemos baratas tontas, 
querendo comprar, organizar, even-
tos para ir, festas de confraterniza-
ção e tantos outros compromissos. 
Então para facilitar um pouco sua 
vida e manter sua energia e a de sua 
casa equilibradas, separei umas di-
cas especial pra ti e que super fun-
cionam. Vamos lá.

Dedicar uns minutos a uma 
limpeza energética de ano novo é 
fundamental para entrar no ano se-
guinte com melhores energias. Isso 
porque, diariamente, nós estamos 
em contato com pessoas, situações, 
e até mesmo com certos pensamen-
tos e sentimentos nossos que aca-
bam drenando a nossa energia. 

Por isso é tão importante cui-
dar da sua energia, eu sempre digo, 
ficar bem dá trabalho, mas vale 
muito a pena. É preciso fazer uma 
faxina interna em você e na sua 
casa, sim, trato pessoas e ambientes 
praticamente iguais, porque é tão 
importante cuidar de nossa energia 
quanto do ambiente.

Dicas para ambientes
Antes de fazer pare, feche os 

olhos e respire fundo no ambiente, 
ao terminar faça o mesmo processo 
e perceba a diferença.

1. Limpe, lave, desapegue, jo-
gue fora tudo que esteja estragado, 
mude móveis de lugar, compre algo 
novo, coloque cores alegres, faça 
consertos, pinte e se pinte junto.

2. Acrescente no seu balde de 
água um jato de anil líquido para 
limpar a casa, é ótimo para a ener-
gia, inclusive pode usar também 
água com anil para tirar o pó. Passe 
um pano nas portas e janelas.

Os novos conselheiros tutelares de Mon-
te Belo do Sul tomaram posse no dia 10 de 
dezembro,  em solenidade oficial realizada 
na Câmara de Vereadores do município. Em 
Monte Belo do Sul foram 948 votos válidos. 
Mônica Mônica Cettolin, Silvane Goin, Mári-
cia Somenzi, Cristiane Marques de Almeida 
e Vera Lúcia dos Passos foram empossadas e 
terão mandato de quatro anos.

A gatinha da foto é Maria 
Vitória, de um ano e sete 
meses, esbanjando charme 
para os pais Diane e Silvio 
Cesca

Tatiane Parreira, terapeuta
Terapias Energéticas
e Sistêmicas

PREPARANDO 
AS ENERGIAS 
PARA AS FESTAS 
DE FIM DE ANO

3. Faça seu próprio spray ener-
gético: passe um café, coloque em 
um borrifador e borrife por toda a 
casa, principalmente nos cantos, ja-
nelas, portas, em cima das camas e 
banheiros.

4. Use incenso de defumação 
nos ambientes, tenha sempre cui-
dado. Neste processo deixe a casa 
aberta para a energia circular.

5. Palavras, sons, letras... tudo 
tem energia e vibra em uma certa 
frequência. Como está a energia de 
seu lar? Como são as letras das mú-
sicas que você escuta? Escute músi-
cas com letras positivas, não deixe o 
noticiário ligado.

Dicas para ti
1. Tome um belo banho, de-

pois saia da água, passe sal grosso 
por todo seu corpo, fazendo res-
pirações lentas e profundas. Não 
tenha pressa neste processo, você 
estará fazendo uma limpeza energé-
tica, depois volte para a água e enxa-
gue sem pressa, respire, veja a dife-
rença, finalize com um banho com 
chá de erva doce ou alecrim e uma 
colherinha de chá de mel, esse você 
não enxagua, deixa em seu corpo.

2. Agradeça tudo o que aconte-
ceu no ano que passou, todos fatos, 
acontecimentos, pessoas, boas ou 
ruins, inclua tudo no lugar certo do 
passado, com tudo você aprendeu 
e evoluiu. Assim, olhe daqui pra 
frente e siga mais livre e em paz. 
Perdoe, agradeça.

3. Faça seus pedidos, tudo o 
que quiser, mas entregue e confie, 
que seja feito o melhor para você.

Nem um ritual de energia pre-
cisa ser seguido à risca, faça do seu 
jeito, use a sua intuição, veja com 
qual você se adapta. Cuide da sua 
energia e dos ambientes todo ano, 
não só no fim.

Feliz Natal e Ano Novo!

Prefeito recebe troféu como
Gestão Destaque Estadual 2019

O prefeito Adenir José Dallé recebeu, na 
quarta-feira (11), na Federação das Associa-
ções de Municípios do Rio Grande do Sul - Fa-
murs, em Porto Alegre, o troféu como Gestão 
Destaque Estadual 2019. A premiação é um 
reconhecimento público pelo desempenho do 
Governo de Monte Belo do Sul.

O título foi concedido por uma comissão 
julgadora da Revista Em Evidência, formada 
por membros da Revista Em Evidência, da 
Consultoria Direito Público - CDP e da Fa-
murs. O prefeito fala da satisfação e contenta-
mento pela distinção recebida. “Esse prêmio 
reforça ainda mais a nossa seriedade e o com-
prometimento com a comunidade, dia após 
dia. Trabalhamos para cuidar cada vez mais 
das pessoas e do município”, disse o prefeito. Prefeito Adenir José Dallé recebendo premiação

Foto: Divulgação

Empossados novos 
Conselheiros 
Tutelares

Posse das novas Conselheiras Tutelares

Foto: Marlove Perin
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Foto: Marlove Perin

Gilnei Luiz da Silva cultiva 5,5 hectares de vinhedos

Agricultores da Serra Gaúcha 
já estão colhendo as primeiras 
uvas da safra 2019/2020. É a va-
riedade precoce Vênus, cultivada 
em áreas mais quentes da região, 
nos vales, próximas aos rios. Essa 
uva é sem sementes e para consu-
mo in natura. Ela não serve para 
a indústria fazer vinhos ou sucos.

Em Monte Belo do Sul, na 
localidade Santo Isidoro, o produ-
tor Gilnei Luiz da Silva cultiva 5,5 
hectares de vinhedos. A colheita 
da Niágara começou nesta sema-
na. Já da cultivar Vênus, o produ-
tor só possui alguns pés para con-
sumo próprio. Segundo Gilnei, 
embora essa variedade seja um 
pouco menos saborosa do que 
a uva Niágara, mais conhecida e 
cuja colheita vem logo depois, a 
Vênus compensa justamente nes-
sas regiões mais quentes, porque 
ainda não há outras uvas da safra 
no mercado. E o clima junto aos 

Viticultores da Serra já estão
colhendo as primeiras uvas da safra
Variedades precoces Vênus e Niágara são colhidas em áreas mais baixas da região

rios favorece. “É difícil dar gea-
da. A gente consegue produzir 
cedo. Essas uvas precoces valem 
a pena sim”, afirma. Ele comenta 

que a variedade Vênus tem bom 
sabor, mas precisa ser colhida no 
ponto certo, madura. Se passar 
do momento de colher, mesmo 

que pouco, 
pode estragar, 
já que é uma 
uva sensível. 
O produtor 
explica que 
as uvas para 
consumo in 
natura valem 
a pena por-
que o pro-
dutor ganha 
mais do que 
com as uvas 
para a indús-
tria, não fi-
cando sujeito 
ao preço pago 
pelas cantinas 
nas uvas desti-

nadas à produção de bebidas.
Com relação à safra de um 

modo geral, Gilnei acredita que 
poderá ficar num patamar seme-
lhante ao do último ano. Segundo 

ele, um dos fatores desfavoráveis 
do clima neste ano foi a quanti-
dade excessiva de chuvas, o que 
expõe mais as uvas às doenças, 
provocando perdas.

Conforme o agrônomo espe-
cialista em fruticultura da Emater/
Serra, Ênio Todeschini, a previ-
são é que a safra em geral fique 
dentro da média, considerando 
todas as variedades, tanto in na-
tura quanto voltadas à indústria. 
Isso corresponde a 780 mil tone-
ladas para a Serra e 860 mil tone-
ladas para o Estado.“Houve muita 
chuva e pouca radiação solar em 
outubro e em metade do mês de 
novembro. Com isso, aconteceu 
uma considerável queda de flores 
e bagas. Ou seja, não houve pe-
gamento, que é a transformação 
das flores em frutas. Porém, as 
que permanecem têm grande ca-
pacidade de compensação, pois 
crescem mais”,  explica.
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Foto: Divulgação

Receita elaborada 
pela docente 
do Senac Bento 
Gonçalves,
Franciane Merli 
Badalotti

INGREDIENTES

l Filé suíno 1kg
l Vinho Branco 400ml
l Sal, pimenta, alecrim e 
sálvia a gosto

Filé suíNo grelhado
MODO DE PREPARO

Limpar o filé retirando a gordura 
e fibras. Preparar a marinada com 
sal, pimenta, alecrim, sálvia e o 
vinho branco. Deixar marinando 
por duas horas. Depois cortar o 
filé em medalhões. Aquecer uma 
frigideira, acrescentar um fio de 
óleo e grelhar os filés. Deixar dou-
rar bem dos dois lados.

ACOMPANHAMENTO
FAROFA DE BACON 
E MAçã

l Manteiga 60g
l Alho 1 dente
l Cebola 1 unidade pequena
l Bacon   150g
l Maçã 1 unidade grande
l Farinha de mandioca 500g
l Salsa, pimenta e sal a gosto

MODO DE PREPARO
Cortar o bacon em cubos pequenos, fritar, escorrer e reservar o bacon e 
a gordura. Cortar o alho e a cebola em brunoise (cubos bem pequenos). 
Em uma frigideira colocar a gordura do bacon, a manteiga e refogar a 
cebola e o alho. Acrescentar o bacon, a farinha de mandioca, a maçã 
com casca, cortada em cubos pequenos e as raspas de laranja. Mexer 
até misturar todos os ingredientes. Finalizar com salsa picada, pimenta 
e sal (se necessário).

iStock

iStock
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Foto: Divulgação

Monte Belo ganha vinícola 
boutique no centro da cidade

Francesca Casagrande 
Luchese, advogada, 
OAB/RS 75.584

REGRAS PARA
APOSENTADO-
RIA MUDAM
NOVAMENTE
EM JANEIRO

No dia 13 de novembro en-
trou em vigor, com a promulga-
ção da Emenda Constitucional 
103, a Reforma da Previdência. Já 
discorremos sobre os principais 
aspectos da reforma, cujo ponto 
principal foi a instituição de uma 
idade mínima para as aposenta-
dorias. 

Quem completou os requi-
sitos para pedir o benefício até 
o dia 12 de novembro de 2019 
tem direito adquirido e não pre-
cisa cumprir as novas regras, mas 
quem ainda não tinha todas as 
condições para se aposentar pre-
cisa se adequar às regras de transi-
ção. E são justamente essas regras 
que serão diferentes a partir de 1º 
de janeiro de 2020. Tais mudan-
ças vão atingir quem vai utilizar a 
regra de pontos e a da idade míni-
ma, ou ainda as mulheres que vão 
se aposentar por idade.

Para a regra de pontos, a 

soma da idade e do tempo de 
contribuição, respeitando o míni-
mo de 30 anos para as mulheres 
e de 35 anos para os homens, vai 
subir de 86/96 para 87/97.

Já no caso de aposentadoria 
por idade mínima, haverá, a partir 
de janeiro, um acréscimo de seis 
meses nas idades definidas nes-
te ano. Serão de 61 anos e meio 
para os homens e 56 anos e meio 
para as mulheres.

E as mulheres só consegui-
rão se aposentar por idade aos 60 
anos se fizerem aniversário até o 
dia 31 de dezembro. Caso contrá-
rio, terão que chegar a 60 anos e 
meio a partir do ano que vem. O 
aumento também será gradativo, 
de seis meses a cada ano, até che-
gar aos 62 anos.

Ainda que aparentemente 
vantajosas, as regras de transição 
são bastante duras e cada caso 
exige uma análise individualizada, 
levando em conta todos os aspec-
tos, inclusive o valor do benefício, 
pois as regras de cálculo também 
foram modificadas.

Inaugurou oficialmente na 
noite da terça-feira (17), em Mon-
te Belo do Sul, a vinícola boutique 
Casa Marques Pereira. O empre-
endimento dos irmãos Fábio e Fe-
lipe Marques Pereira já atende em 
modelo soft opening (pré-abertu-
ra) desde o início do mês, quando 
ocorreu o festival Viene Vivere La 
Vita. A loja fica em uma casa de 
105 metros quadrados, da década 
de 1950, ao lado da Igreja Matriz 
São Francisco de Assis. O espaço 
foi revitalizado para que os visitan-
tes sintam-se em um armazém. A 
capacidade é de 44 pessoas, com 
espaço também para degustações, 
cursos e workshops. A loja fun-
ciona de segunda a sexta-feira, das 
11h às 18h, e aos sábados, domin-
gos e feriados, das 12h às 19h.

Os irmãos planejam a abertu-
ra de um bistrô junto à loja, em 

março, e a construção da viníco-
la na Linha Armênio, interior 
do município. Para os próximos 
anos, o projeto de expansão prevê 
ainda pousada, restaurante e espa-
ço para eventos em meio a área 
rural de cultivo.

A Casa Marques Pereira pro-
duz uvas viníferas desde 2004. 
Conta com um portfólio com 18 

rótulos divididos em três linhas, 
Segredos da Adega, Quinta da 
Orada e Casa Marques Pereira. 

A vinícola lançou, durante a 
Wine South América, cinco ró-
tulos: três vinhos tintos e dois es-
pumantes, elaborados pelos enó-
logos Marcos Vian e Anderson 
Schimitz. A produção anual é de 
23 mil garrafas.
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INDICAÇÕES

l Nº 001/2019 - Autor Vereador 
Lauro Ricieri Bazzanella - PTB, de 
15/04/2019. Ementa: Solicita ao 
Executivo Municipal a implantação 
de um redutor de velocidade em 
frente à Escola de Educação Infantil 
Caminhos do Aprender.

l Nº 002/2019 - Autor Vereador Nil-
so Cavaleri - PDT, de 15/04/2019. 
Ementa: Solicita ao Executivo Mu-
nicipal limpeza nas sarjetas dos tre-
chos de asfalto de todo Município.

l Nº 003/2019 - Autor Vereador Nil-
so Cavaleri - PDT, de 15/04/2019. 
Ementa: Solicita ao Executivo Mu-
nicipal a elaboração de um projeto 
asfáltico padrão DAER nas linhas 
Armênio até a Linha Colussi.
 
l Nº 004/2019 - Autor Vereador 
Lauro Ricieri Bazzanella - PTB, de 
29/04/2019. Ementa: Solicita ao 
Executivo Municipal estudo para 
elaboração de um projeto de trecho 
asfáltico que liga as comunidades 
Nossa Senhora do Rosário a Comu-
nidade de São Marcos.

l Nº 005/2019 - Autor Verea-
dor Norberto Possamai - PTB, de 
29/04/2019. Ementa: Solicita ao 
Executivo Municipal estudo para 
incluir nas comemorações do Muni-
cípio a abertura da colheita da safra 
da uva.

l Nº 006/2019 - Autor Vere-
ador Onecimo Pauleti - MDB, 

30/04/2019. Ementa: Solicita ao Exe-
cutivo Municipal que forneça uma aná-
lise de solo para cada talão de produ-
tor do Município.

l Nº 007/2019 - Autor Vereador Adair 
Cecconi - PTB, Subscrições Vereador 
Norberto Possamai - PTB, Vereador 
Lauro Riccieri Bazzanella - PTB, Ve-
readora Nelsa Berseli Cecconi - PTB, 
Vereador Nilso Cavaleri - PDT, de 
21/05/2019. Ementa: Solicita ao Exe-
cutivo Municipal que instale placas 
indicando o nome de cada comunidade 
em seus acessos.

l Nº 008/2019 - Autor Vereador One-
cimo Pauleti - MDB, 23/07/2019. 
Ementa: Solicita ao Executivo Munici-
pal pintura do meio-fio das calçadas da 
área urbana e estudo para pintura das 
faixas nos trechos asfálticos.

l Nº 009/2019 - Autor Vereador Adair 
Cecconi - PTB, de 17/09/2019. Emen-
ta: Solicita ao Executivo Municipal que 
seja incluído no calendário de eventos 
do Município o dia municipal do Suco 
de Uva, a ser realizado no 1º domingo 
de março.

l Nº 010/2018 - Vereador Nilso Ca-
valeri - PDT, de 18/06/2018. Ementa: 
Solicita ao Executivo Municipal pavi-
mentação asfáltica na estrada do 80 
da Leopoldina que liga ao 100 da Leo-
poldina.

PROJETOS DE LEI 
DO LEGISLATIVO

l Nº 001/2019 - Autoria Mesa Direto-

ra - 18/03/2019. Concede aos servi-
dores da Câmara Municipal a revisão 
anual de vencimentos e dá outras pro-
vidências.

l Nº 002/2019 - Autoria Mesa Direto-
ra, de 18/03/2019. Concede revisão 
anual nos subsídios dos Vereadores 
e na verba de representação do Pre-
sidente da Câmara e dá outras provi-
dências.

l Nº 003/2019 - Autoria Mesa Direto-
ra, de 18/03/2019. Concede aos ocu-
pantes de cargos eletivos, de Prefeito, 
Vice-Prefeito e aos secretários munici-
pais, a revisão anual de vencimentos e 
dá outras providencias.

l Nº 004/2019 - Autoria da Verea-
dora Nelsa Berseli Cecconi - PTB, de 
19/11/2019. Denomina de Ermildo 
Saudino Cecconi via pública na Sede 
do Município.

l Nº 005/2019 - Autoria da Verea-
dora Nelsa Berseli Cecconi - PTB, de 
19/11/2019. Denomina de Irineo Bre-
via via pública na Sede do Município.

l Nº 006/2019 - Autoria da Verea-
dora Nelsa Berseli Cecconi - PTB, de 
19/11/2019. Denomina de Lyduino 
Celso via pública na Sede do Municí-
pio.

l Nº 007/2019 - Autoria da Verea-
dora Nelsa Berseli Cecconi - PTB, de 
19/11/2019. Denomina de Plínio Fer-
ro via pública na Sede do Município.

DECRETOS LEGISLATIVOS

l Nº 001/2019, de 02/01/2019. Altera 
o responsável perante o CNPJ junto à 
Receita Federal e dá outras providên-
cias.

l Nº 002/2019, de 02/01/2019. Altera 
o responsável perante ao CNPJ do fun-
do especial da Câmara do Município de 
Monte Belo do Sul.

l Nº 003/2019, de 02/07/2019. Esta-
belece Sessão Solene de homenagens 
aos agricultores destaque do ano de 
2019 e dá outras providências.

l Nº 004/2019, de 05/11/2019. Regu-
lamenta o valor das diárias que trata 
a Lei Municipal nº1103/2012 e dá ou-
tras providências.

l Nº 005/2019, de 05/11/2019.  Regu-
lamenta o valor das diárias que trata a 
Lei Municipal nº 1382/2018 e dá ou-
tras providências.

l Nº 006/2019, de 05/11/2019. Cria 
Sessão Solene de Outorga de Portaria 
de Louvor e Agradecimento aos ex-
subprefeitos do Município de Monte 
Belo do Sul.

l Nº 007/2019, de 05/11/2019. Altera 
redação do artigo 3º do Decreto Legis-
lativo 007/93, de 05 de julho de 1993.

l Nº 008/2019, de 05/11/2019. Ins-
titui a medalha de honra ao mérito 
“Padre José Ferlin” e dá outras provi-
dências.

RESOLUÇÕES

l RESOLUÇÃO Nº 001/2019, de 
02/07/2019. Altera horário da pri-
meira Sessão Ordinária do mês de 
maio de 2018.

l RESOLUÇÃO DE Nº 002/2019, de 
19/11/2019. Outorga a medalha de 
honra ao mérito “Padre José Ferlin” 
para Álvaro Manzoni.

l RESOLUÇÃO DE MESA Nº 
003/2019, de 29/10/2019. Suple-
menta dotações orçamentárias no 
valor de R$ 4.000,00 e dá outras pro-
vidências.

MOÇÕES

l MOÇÃO DE PROTESTO E REPÚ-
DIO Nº 001/2019, de 19/11/2019.  
Moção de protesto e repúdio contra 
os projetos de alteração no plano de 
carreira do Magistério Público Esta-
dual, no Estatuto do Servidor Público 
do Rio Grande do Sul e na Previdên-
cia Estadual.

l MOÇÃO DE PROTESTO E REPÚ-
DIO Nº 002/2019, de 19/11/2019. 
Moção de protesto e repúdio face 
proposta do Governo Federal de 
extinguir Municípios com até 5 mil 
habitantes.

l 02 Sessões Solenes
l 21 Sessões Ordinárias
l 02 Sessões Extraordinárias

PARLAMENTO REGIONAL 
l 12 Reuniões

RESUMO ATIVIDADES 2019

PROJETOS DE LEI DE ORIGEM DO EXECUTIVO - 57

Leis Municipais consultar no site: http://montebelodosul.leisnaweb.com.br

Mais informações sobre as atividades legislativas estão disponíveis no site http://www.montebelodosul.rs.leg.br/; no Portal da Transparência http://transparencia.montebelodosul.rs.gov.br:8080/sistemas/
transparencia/ ou na página do Legislativo no Facebook - https://www.facebook.com/camarambs/

Câmara outorga Portaria de Louvor e Agradecimento a 
ex-subprefeitos e Medalha de Honra “Padre José Ferlin”

HOMENAGEADOS
l Luiz Viglierchio
l Luiz Chiesi
l Luís Tesser
l Olavo Acunha
l João Badin
l Kuís Cima
l Daniel Giovanini
l José Cavalleri
l Luís Albanese
l Ivo Salvador
l Reinaldo Acorsi
l Pedro Cantoni
l Miguel Dendena
l Zelindo João Berselli
l Julio Conti
l Gilberto De Costa
l Juracy Passos Manzoni
l Sergio Cantoni
l Oscar Rasador
l Fernandes Grasseli
l Nelso Cavalleri
l Gemir Paulo Basso
l Elpídio Félix Beltrami
l Paulo Oreste Celso

Uma sessão solene realiza-
da na noite de terça-feira (17) 
marcou a outorga da Portaria 
de Louvor e Agradecimento aos 
ex-subprefeitos de Monte Belo 
do Sul pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade monte-
belense. Também foi concedida 
Medalha de Honra ao Mérito 
“Padre José Ferlin” ao morador 
do município, Álvaro Manzoni, 
em agradecimento pelo Hino ao 
Padre José Ferlin, escrito por ele, 
e pelos relevantes serviços pres-
tados na comunidade na área da 
Cultura e Turismo.

A proposição das homena-
gens partiu do vereador Nilso 
Cavaleri (PDT) e aprovado pelos 
demais parlamentares da casa le-
gislativa. Em sua fala no plenário, 
o Vereador destacou “a importân-
cia do trabalho e a importância 
das pessoas que passam e passa-
ram em nosso município”. Vereador Nilso Cavaleri entrega Medalha de Honra “Padre José Ferlin” a Álvaro Manzoni

Foto: Marlove Perin
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l PL nº 001/2019 - dispõe sobre o 
desconto para pagamento do IPTU. 
Concede desconto de 10 % sobre o 
valor lançado do IPTU 2019 aos con-
tribuintes que efetuarem o pagamen-
to do IPTU em quota única.

l PL nº 002/2019 - institui a adoção 
de equipamentos públicos e de ver-
des complementares por pessoas ju-
rídicas.

l PL nº 003/2019 - autoriza contra-
tações emergenciais de um Agente 
Comunitário de Saúde e uma meren-
deira/servente.

l PL nº 004/2019 - abre crédito suple-
mentar no valor de R$ 2.269.500,00 

l PL nº 005/2019 - aprova o calen-
dário de eventos do município para o 
ano de 2019.

l PL nº 006/2019 - institui normas e 
procedimentos de parcelamentos de 
créditos tributários e não tributários; 
autoriza redução de juros e multas.

l PL nº 007/2019 - abre crédito espe-
cial no valor de R$ 900,00.

l PL nº 008/2019 - institui o cadas-
tro técnico municipal de atividades 
potencialmente poluidoras ou utiliza-
doras de recursos ambientais e a taxa 
de controle e fiscalização ambiental 
- TCFA municipal, nos termos da Lei 
Federal nº 6.398, de 31 de agosto de 
1981 e alterações.

l PL nº 09/2019 - altera a redação do 
art. 31 da Lei Municipal 950/2009. 

l PL nº 10/2019 - autoriza contrata-
ções emergências de um professor de 
Educação Infantil para a Escola Cami-
nhos do Aprender.

l PL nº 011/2019 - altera a redação 
dos artigos 1º, 2º, 3º e parágrafo 1º, 4º 
e 5º da lei municipal nº 1.327/2017, 
de 06 de dezembro de 2017.  

l PL nº 12/2019 - abre crédito espe-

Em 2019, a Câmara Municipal de Monte Belo do Sul aprovou 57 propostas, todas de autoria do Poder
Executivo. Destas matérias, dois são projetos de lei complementar.  Confira os projetos aprovados:

cial no valor R$ 35.371,00 para Equi-
pamentos e Material Permanente na 
Saúde.

l PL nº 13/2019 - autoriza a recompo-
sição dos vencimentos do quadro geral 
de servidores, exceto eletivos e Secre-
tários Municipais. 

l PL nº 14/2019 - autoriza o Executivo 
a firmar convênio com o município de 
Santa Tereza.

l PL nº 15/2019 - dispõe sobre a oficia-
lização da identidade visual do destino 
turístico Monte Belo do Sul.

l PL nº 16/2019 - autoriza a contrata-
ção emergencial de um servente.  

l PL nº 017/2019 - prorroga a autori-
zação de contratação emergencial no 
cargo de Agente Comunitário de Saú-
de Micro área 06. 

l PL nº 018/2019 - autoriza o muni-
cípio a efetuar a contratação emer-
gencial de um professor de educação 
infantil, um professor de língua portu-
guesa, um operador de máquinas, um 
atendente de creche e um motorista.

l PL nº 019/2019 - autoriza a contrata-
ção emergencial de um servente. 

l PL nº 020/2019 - cria cargo de Agen-
te de Combate a Endemias (ACE) de 
40h. 

l PL nº 021/2019 - concede isenções 
de cobrança da tarifa dos serviços mu-
nicipais de abastecimento de água.

l PL nº 22/2019 - autoriza o recebi-
mento de bem imóvel pelo município, 
a título de doação, visando a implan-
tação do trecho final da Avenida 20 de 
Março, na área urbana do Município.

l PL nº 023/2019 - autoriza o recebi-
mento de bem imóvel pelo município, 
a título de doação, visando a implan-
tação do trecho final da Avenida 20 de 
Março, na área urbana do Município.

l PL n° 024/2019 - autoriza o rece-

bimento de bem imóvel pelo municí-
pio, a título de doação.  Com isso, o 
município fica autorizado a receber o 
bemimóvel, visando a implantação do 
trecho final da Avenida 20 de Março, 
na área urbana.

l PL nº 025/2019 - abre crédito espe-
cial no valor de R$ 3.000,00. 

l PL nº 026/2019 - trata sobre os 
procedimentos para a participação, 
a proteção e a defesa dos direitos do 
usuário de serviços públicos do Poder 
Executivo, inclusive da administra-
ção pública indireta, de que trata a lei 
nº 13.460, de 26 de junho de 2017; e 
institui a ouvidora-geral do Poder Exe-
cutivo e o conselho de usuários de ser-
viços públicos.

l PL nº 027/2019 - autoriza o Executi-
vo a incluir o município de Monte Belo 
do Sul na região metropolitana da Ser-
ra Gaúcha.

l PL nº 28/2019 - altera redação 
dos artigos 25 e 42 da Lei Municipal 
950/2009. 

l PL nº 29/2019 - altera padrão de 
vencimento e atribuições do cargo de 
psicopedagogo, estabelecidos pela lei 
municipal 1193/2014.

l PL nº 30/2019 - altera dispositivos da 
lei municipal nº 1.310/2017. 

l PL nº 031/2019 - institui o sistema 
municipal de ensino do município de 
Monte Belo do Sul.

l PL nº 032/2019 - reestrutura o Con-
selho Municipal de Educação de Mon-
te Belo do Sul.

l PL nº 033/2019 - autoriza a contrata-
ção emergencial de um Agente Comu-
nitário de Saúde.

l PL nº 034/2019 - autoriza a contra-
tação emergencial de um enfermeiro 
20h e um servente.

l PL nº 035/2019 - abre crédito es-

pecial no valor de R$ 19.144,75 para 
aquisição de Material Permanente 
para a Unidade Básica de Saúde.

l PL nº 036/2019 - dispõe sobre as 
diretrizes orçamentárias para o exercí-
cio financeiro 2020.

l PL nº 37/2019 - altera escolaridade 
do cargo de merendeira-servente.

l PL nº 38/2019 - autoriza contrata-
ções emergenciais de duas merendei-
ras servente pelo período de 180 dias. 

l PL nº 39/2019 - dispõe sobre o aces-
so a cargos, funções e empregos públi-
cos na administração municipal direta 
e indireta, de portugueses, brasileiros 
naturalizados e estrangeiros residen-
tes no país e dá outras providências.

l PL nº 40/2019 - autoriza a contra-
tação emergencial de um Agente de 
Combate a Endemias.

l PL nº 41/2019 - autoriza o Município 
a ceder o uso gratuito de imóvel para 
a Sociedade Social Rosário e a forma-
lizar termo de cessão de uso do imóvel 
onde funcionava a antiga Escola Muni-
cipal Edilia Antônia Consoli Piovesana.

l PL nº 042/2019 - visa alterar os pa-
drões de vencimento dos cargos de 
atendente de creche e auxiliar de ser-
viços de obras.

l PL n° 043/2019 - autoriza contrata-
ção emergencial de um Auxiliar de Ser-
viços de Obras. 

l PL nº 44/2019 - autoriza contratação 
emergencial de um Técnico de Enfer-
magem - 40h. 

l PL nº 045/2019 - autoriza a proceder 
a permuta de área de propriedade do 
município

l PL nº 046/2019 - altera a LDO para 
2019.  

l PL nº 047/2029 - abre crédito espe-
cial no valor de R$ 10.000,00 para a 

Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente.

l PL nº 048/2019 - altera a LDO para 
2020.

l PL nº 049/2019- autoriza doação de 
imóvel.

l PL nº 050/2019 - estima a receita e 
fixa a despesa do município de Monte 
Belo do Sul para o exercício financei-
ro de 2020.

l PL nº 051/2019 - autoriza contrata-
ção emergencial de um Fiscal Sanita-
rista. 

l PL nº 052/2019 - altera e suprime 
redação da Lei Municipal 716/2006, 
que concede incentivos para a insta-
lação da indústria vinícola Adega da 
Serra.

l PL nº 053/2019 - autoriza o municí-
pio a celebrar convênio com o muni-
cípio de Farroupilha/RS, para fins de 
viabilização do atendimento médico, 
ambulatorial e hospitalar na especia-
lidade de traumatologia e ortopedia 
- alta complexidade, aos usuários do 
Sistema Único de Saúde - SUS.

l PL nº 054/2019 - dispõe sobre o 
Plano Diretor do município de Mon-
te Belo do Sul, ordena o território e 
as políticas setoriais. (proposição na 
Casa).

l PL n° 055/2019 - define como zona 
especial de interesse social - ZEIS, 
área do Loteamento Residencial Vis-
ta Dos Vales.

l Projeto de Lei Complementar nº 
001/2019 - altera a Tabela do Anexo 
V, a que se refere o artigo 401 da Lei 
Complementar nº 001/2018 - Código 
Tributário Municipal. 

l Projeto de Lei complementar n° 
002/2019 - altera e acresce reda-
ção ao anexo I da lei complementar 
001/2018.

A Câmara de Vereadores de Monte Belo do Sul elegeu, na terça-
feira, 17, durante a última sessão ordinária do ano, a Mesa Diretora de 
2020. O vereador Silvio Cesca (MDB) foi eleito presidente da Casa.

A Mesa é composta ainda por Aristides Fantin (MDB) como  vice
-presidente, Nelsa Berseli Cecconi  (PTB) como primeira secretária, e 
Lauro Ricieri Bazanela (PTB) como segundo secretário.

Sílvio Cesca é o novo
Presidente da Câmara

Lauro Ricieri Bazanela, Aristides Fantin, Silvio Cesca e Nelsa 
Berseli Cecconi

Foto: Marlove Perin
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Santa Bárbara vence o Torneio
Municipal de Futebol de Campo

O domingo, dia 8, foi de 
muitas emoções na final do 
Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo, em Mon-
te Belo do Sul, realizado pela 
Prefeitura, por meio da Secre-
taria Municipal de Esportes e 
Lazer.

O primeiro jogo realizado 
foi a disputa do terceiro lugar 
entre Guarani de São Marcos 
e Cruzeiro de Santo Isidoro, 
vitória do Guarani por 2x0.

No principal, a grande fi-
nal ficou entre Santa Bárbara e 
Rosário. Vitória de Santa Bár-
bara por 3x0, conquistando as-
sim o seu oitavo título.


