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Operação pente-fino e o 
‘corte’ das aposentadorias 
por invalidez

Francesca Casagrande 
Luchese,
advogada, 
OAB/RS 75.584

Há meses repercute na mídia a 
operação pente-fino do INSS como 
uma verdadeira “caça às bruxas”. A 
estimativa do Governo é rever mais 
de meio milhão de auxílios-doença 
e de um milhão de aposentadorias 
por invalidez. Até o momento, os nú-
meros dão conta que houve o corte 
dos benefícios em 70% dos casos de 
auxílio-doença revisados. No caso 
das aposentadorias por invalidez, há 
a suspensão de três benefícios em 
cada dez analisados. E é preciso estar 
atento: quem está no alvo da opera-
ção pente-fino, após receber a carta 
de convocação, tem cinco dias úteis 
para agendar a perícia pelo número 
135. Quem não atender à convocação 
ou não comparecer na data agendada 
terá o benefício suspenso. A partir da 
suspensão o segurado tem até 60 dias 
para procurar o INSS e agendar a pe-
rícia. Se não procurar o INSS neste 
prazo, o benefício será cancelado. 

É preciso salientar que alguns 
segurados não podem ser convocados 

para a perícia: a lei garante a dispensa 
para o aposentado por invalidez com 
mais de 60 anos e para os segurados 
que tem 55 anos de idade ou mais e 
recebem auxílio-doença ou aposen-
tadoria por invalidez há mais de 15 
anos.  Vale também salientar que o 
resultado pode ser objeto de recurso 
e, ainda, de ação judicial para restabe-
lecimento do benefício.

Para aqueles que tiveram o be-
nefício suspenso, vale ressaltar que há 
uma transição gradual a ser observa-
da. Caso a capacidade para o trabalho 
seja recuperada dentro de cinco anos 
(o auxílio-doença anterior também 
deve ser computado), a aposentado-
ria por invalidez só pode ser cortada 
se a pessoa puder retornar à função 
que desempenhava na empresa quan-
do se aposentou. Se não for o caso, 
o segurado deve continuar receben-
do a aposentadoria por tantos meses 
quantos forem os anos de duração do 
benefício. Por exemplo, o segurado 
recebeu um ano de auxílio-doença e 
três anos de aposentadoria por inva-
lidez: deverá continuar recebendo a 
aposentadoria por quatro meses. 

No caso dos aposentados por 
invalidez há mais de cinco anos (o au-
xílio-doença anterior conta), recupe-
ração parcial ou segurado declarado 
apto para exercer outra atividade (não 
a habitual), o mesmo deverá seguir re-
cebendo a aposentadoria da seguinte 
forma: no valor integral durante seis 
meses, com redução de 50% no pe-
ríodo seguinte de seis meses e com 
redução de 75% por mais seis meses. 
Após, o benefício será definitivamen-
te cessado. Ainda, durante esse perío-
do, o segurado pode trabalhar, pois o 
objetivo é garantir seu retorno gradual 
ao mercado de trabalho.

Camila Cecconi e Eduardo de Freitas Corbelini, 
selaram seu amor depois de seis anos de namoro, 
no dia 24 de novembro. A cerimônia religiosa foi 
realizada na Igreja Matriz de Monte Belo do Sul e a 
recepção no Centro de Eventos Famiglia Giovanaz, 
em Garibaldi

Com esse calor, na casa da vovó, 
a pequena Manuela Kronhardt 
Viel, de cinco meses, esbanjando 
charme e simpatia

SOCIAL
Foto: Igor Guedes Fotografia Foto: Merielen Kronhardt

Foto: Divulgação

Um grupo de 23 mulheres 
do Grupo Alegria, da 
Comunidade São Pedro, 
realizou no domingo, 16, 
passeio de final de ano 
para Gramado
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Senar forma profissionais do Turismo

Foto: Marlove Perin

Depois de sete meses, os 
Agentes de Turismo Rural do 
Programa de Qualificação para o 
Turismo, ministrado pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
- Senar, Sindicato Rural da Serra 
Gaúcha e Prefeitura Municipal, 
receberam os certificados. A for-
matura foi realizada na noite da 

terça-feira, 12 de dezembro, no 
Sítio Pitanga, em Monte Belo do 
Sul.  

O Programa de Turismo Ru-
ral do Senar, em parceria com 
o Sindicato Rural da Serra Gaú-
cha e a Prefeitura Municipal  de 
Monte Belo do Sul, foi realizado 
pela instrutora e coordenadora do 

programa, Gladis Pipp, num total 
de nove módulos. A atividades 
abordaram conhecimentos sobre 
potencialidade e oportunidade de 
negócios turísticos no meio rural; 
sustentabilidade, oportunidade e 
desenvolvimento de produtos e 
negócios turísticos; prevenção de 
acidentes no ambiente rural; con-
dução de turismo; hospedagem 
em áreas rurais e atendimento 
ao cliente; meios de alimentação 
e comercialização de produtos e 
negócios turísticos no meio rural.

“Os participantes foram qua-
lificados para uma nova oportu-
nidade de negócios, fomentando 
o turismo rural em toda a região, 

que possui um grande potencial 
de beleza e muitas curiosidades”, 
ressaltou a instrutora do progra-
ma, Gladis Pippi. A característica 
básica da capacitação é a de agre-
gar valor à propriedade rural e aos 
produtos e culturas existentes na 
região, aliados às habilidades e 
vocações do produtor rural e sua 
família. O programa qualificou 12 
empreendedores de turismo.

O participante Cristiano Can-
gussu falou em nome dos forman-
dos, agradeceu a oportunidade 
e relembrou o que a instrutora 
Gladis falou no primeiro dia de 
curso, que “o Turismo não se faz 
sozinho”.

Estiveram presentes o Prefei-
to Municipal de Monte Belo do 
Sul, Adenir José Dallé, o Secretá-
rio de Agricultura, Eder Zaffari, 
o Secretário de Turismo, Álvaro 
Manzoni, o Presidente do Legis-
lativo, Onecimo Pauleti, o Presi-
dente do Sindicato Rural da Serra 
Gaúcha, Elson Schneider, o su-
pervisor do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - Senar-RS, 
Nilson Finger, a instrutora do 
Programa de Turismo Rural do 
Senar-RS, Gladis Maria Pippi, o 
engenheiro agrônomo da Emater/
RS - Ascar, João Becker, vereado-
res, empresários e comunidade 
em geral.

Programa de Qualificação para o Turismo formou 12 empreendedores em Monte Belo do Sul
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Foto: Divulgação

Obra no bairro Vila Nova II foi inaugurada e servirá exclusivamente para clientes 
do Grupo L. Formolo e Capelas São José

Inauguração de igreja e sala de velório 
no Vila Nova II, em Bento Gonçalves

Mais de cinco mil famílias ca-
tólicas residentes em Bento Gon-
çalves, nos bairros Vila Nova II, 
III e IV, concretizaram um antigo 
anseio religioso com a inaugura-
ção da nova sede da Igreja Nossa 
Senhora do Caravaggio, que acon-
teceu no dia 26 de novembro, 
com a consagração e a realização 
da primeira missa.

O pavimento superior com-
portará o santuário, com capaci-
dade para 200 pessoas sentadas, 
sacristia e três salas de catequese. 
O pavimento inferior sediará o sa-
lão de festas, com copa, cozinha, 
área de serviço e dois banheiros 
com fraldário, além de uma cape-
la mortuária.

A execução da obra, iniciada 
em maio de 2017, foi coordenada 
pela Paróquia Santo Antônio. A 
nova igreja foi edificada no mes-
mo local da antiga, com investi-
mento de cerca de um milhão 
e 600 mil reais. O montante foi 

proveniente de destinações de 
resultados financeiros das Festas 
de Santo Antônio, edições 2016 e 
2017, de ações promovidas pelos 
moradores, como jantares e rifas, 
de doações de empresários e de 
recursos próprios da Paróquia 
Santo Antônio.

Situada na rua Arlindo Me-

negotto, 480, bairro Vila Nova 
II, em Bento Gonçalves, a capela 
mortuária já está disponível para 
utilização e servirá exclusivamente 
para clientes do Grupo L. Formo-
lo e Capelas São José. O espaço 
conta com 110 metros quadrados, 
dois banheiros e sala reservada 
para os familiares.

Capela mortuária conta com 110 metros quadrados, dois 
banheiros e sala reservada para os familiares

EXTRAVIO DE
TALÃO DE PRODUTOR

Ervalino Battistello, brasileiro, maior, casado, produtor rural 
da 1ª Secção de São Valentin, interior de Santa Tereza, portador 
do CPF 341.466.360-00, comunica que foi extraviado o talão de 
produtor série/nº P 143 955941 e  inscrição estadual 401/1009783, 
não sabendo informar seu paradeiro e não se responsabilizando 
pela indevida utilização do mesmo.
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Na propriedade da família de Jorge Pasin, na Li-
nha Colussi, a colheita de uva já iniciou. A primeira 
variedade a apresentar seu aroma e sabor é a Vênus, 
uma uva de mesa sem sementes, com paladar sua-
ve, adocicado e acidez destacada. Na família Pasin, 
a variedade precoce ocupa cerca de meio hectare de 
terras e vai render pelo menos dois mil quilos. Na 
Serra, a previsão é colher mais de uma tonelada des-
sa variedade.

Toda a uva colhida é vendida na beira da estrada 

Foto: Marlove Perin

Jonas, com os pais Jorge e Justina Pasin, comercializaram a 
uva Vênus na beira da estrada

Começa a colheita da uva na Serra Gaúcha

O valor mínimo que deverá será pago pelo quilo da uva indus-
trial na safra 2018/2019 foi fixado em R$ 1,03. A definição, feita 
pela Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, ocorreu no 
dia 4 de dezembro e vale para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste 
do Brasil. O preço deve ser aplicado já a partir do dia 1º de janeiro 
de 2019.

Para o presidente da Comissão Interestadual da Uva, Márcio 
Ferrari, que também é vice-presidente do Ibravin, o preço definido 
pelo Ministério da Agricultura fará com que os produtores traba-
lhem no prejuízo. Eles haviam solicitado R$ 1,05 para o quilo da 
variedade Isabel com 15 graus Babo. “O valor de R$ 1,03 é o que 
havíamos solicitado para a safra de 2017. Todo o nosso trabalho 
está defasado, mas, mesmo assim, o preço definido é muito me-
lhor do que o valor que a indústria estava propondo, que era de 
R$ 0,92”.

 Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Bento Gonçalves - STRBG, Cedenir Postal, “é um avanço depois 
de tantas lutas, idas a Brasília, tantas reuniões com o setor. Vai ter 
uma procura grande pela uva e a gente acredita que poderá ficar 
até acima do preço.  Vamos torcer para que o tempo colabore até 
o final da safra”, disse.

l A safra 2019 deve render 
550 mil toneladas de uva no RS. 
Na safra passada foram 663 mil 
toneladas.

l A chuva de granizo no final 
de outubro destruiu cerca de 20% 
da produção em 14 municípios da 
região. Pomares e lavouras da Ser-
ra foram afetados.

l Conforme levantamento 
realizado pelo Escritório Regional 
da Emater/RS-Ascar, em Caxias 
do Sul, aproximadamente 17 mil 
hectares terão um volume de per-
das de 250 mil toneladas e um 
prejuízo financeiro direto para os 
agricultores que deverá chegar a 
R$ 345 milhões.

l Os maiores municípios 
produtores de uva (comuns e vi-
níferas) do Rio Grande do Sul e 
por extensão do Brasil são Ben-
to Gonçalves (123,3 milhões de 
quilos), Flores da Cunha (106,6 
milhões/kg), Farroupilha (72 mi-
lhões/kg), Caxias do Sul (60,5 
milhões/kg) e Garibaldi (49,8 mi-
lhões/kg). Eles são seguidos por 
Monte Belo do Sul, Nova Pádua, 
São Marcos e Antônio Prado.

l O Conselho Monetário 
Nacional (CMN) fixou o preço 
mínimo do quilo da uva industrial 
em R$ 1,03. O valor ainda não foi 
publicado no Diário Oficial.

e ele recebe até R$ 4 ao quilo. A próxima a chegar 
é a Niágara rosada e branca, mais adocicada e com 
menos acidez. Essa variedade ocupa um hectare de 
terra nas lavouras da família Pasin, num total de 4,5 
hectares de vinhedos. 

O total da produção deve passar de 40 mil 
quilos de uvas, menos da metade da safra do ano 
passado, devido aos prejuízos com o temporal e o 
granizo, que destruiu boa parte dos parreirais, no 
final de outubro.

SAIBA MAIS

Definido o preço mínimo da 
uva para safra 2018/2019
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A Câmara Municipal de 
Monte Belo do Sul promoveu 
na quarta-feira, 19, no Plenário 
Vitório Casonatto, Sessão Solene 
de homenagens de Honra do Mé-
rito Esportivo 2018. A honraria é 
concedida a pessoas do município 
que se destacaram no esporte.

A iniciativa é de autoria 
do Vereador Onecimo Pauleti 
(MDB), através de requerimen-

INDICAÇÕES

Nº 001/2018 - Vereador Adair Cec-
coni - PTB e Vereador Nilso Cavaleri 
- PDT, de 19/03/2018.
Ementa: Solicita ao Executivo Muni-
cipal a recuperação e pintura asfálti-
ca na comunidade 80 da Leopoldina.

Nº 002/2018 - Vereador Adair Cec-
coni - PTB e Vereador NilsoCavaleri 
- PDT, de 19/03/2018.
Ementa: Solicita ao Executivo Muni-
cipal melhorias no abastecimento de 
água das Comunidades 80 e 100 da 
Leopoldina.

Nº 003/2018 - Vereador Silvio Cesca 
- MDB, de 16/04/2018.
Ementa: Solicita ao Executivo Muni-
cipal a instalação de placas de sinali-
zação na ERS 431 Km 18.

Nº 004/2018 - Vereador Silvio Cesca 
- MDB, de 16/04/18.
Ementa: Solicitam ao Executivo Mu-
nicipal conserto das portas dos ba-
nheiros públicos na Praça Padre José 
Ferlin.

Nº 005/2018 - Vereador Nilso Cava-
leri - PDT, de 16/04/18.
Ementa: Solicita ao Executivo Muni-
cipal pintura da arquibancada indi-
cando o nome do campo municipal 
Primo Agosto Consoli.

Nº 006/2018 - Vereador Lauro Ricie-
ri Bazzanella - PTB, de 21/04/208.
Ementa: Solicita ao Executivo Muni-

cipal redutor de velocidade no asfalto 
da Comunidade do Rosário.

Nº 007/2018 - Vereadora Nelsa Berse-
li Cecconi - PTB, de 15/05/2018.
Ementa: Solicita ao Executivo Munici-
pal a colocação de lâmpada de ilumi-
nação pública e placa indicativa com o 
nome da localidade 100 da Leopoldina 
Capela São Miguel.

Nº 008/2018 - Vereadora Nelsa Berse-
li Cecconi - PTB, de 15/05/2018.
Ementa: Solicita ao Executivo Munici-
pal que solicite, junto a RGE, o aumen-
to da capacidade de energia elétrica 
através de um transformador trifásico 
para a Comunidade São José, Linha Ar-
gemiro. 

Nº 009/2018 - Vereador Aristides 
Fantin - MDB, de 18/06/2018.
Ementa: Solicita ao Executivo Munici-
pal projeto de 3 Km de asfalto da es-
trada que liga a Comunidade Rosário a 
Comunidade Armênio. 

Nº 010/2018 - Vereador Nilso Cavale-
ri - PDT, de 18/06/2018.
Ementa: Solicita ao Executivo Munici-
pal pavimentação asfáltica na estrada 
do 80 da Leopoldina, que liga ao 100 da 
Leopoldina.

Nº 011/2018 - Vereador Adair Cec-
coni - PTB e Vereador Nilso Cavaleri 
- PDT, de 15/10/2018.
Ementa: Solicita ao Executivo conti-
nuidade asfáltica que liga a Linha Ar-
mênio e Argemira até a Linha Colussi.

Nº 012/2018 - Vereador Silvio Cesca - 
MDB, de 15/10/2018.
Ementa: Solicita ao Executivo Munici-
pal a instalação de placas indicativas 
com os nomes das Ruas na sede do 
Município. 

Nº 013/2018 - Vereador Silvio Cesca 
-  MDB, de 18/12/2018.
Ementa:  Solicita ao Executivo Munici-
pal que crie alternativas ou um projeto 
de lei para os vinhedos abandonados.

PROJETOS DE LEI 
DO LEGISLATIVO

Nº 001/2018 - Autoria Mesa Direto-
ra - 19/03/2018. “Concede aos servi-
dores da Câmara Municipal a revisão 
anual de vencimentos e dá outras pro-
vidências”.

Nº 002/2018 - Autoria Mesa Diretora 
- 09/03/2018. “Concede revisão anual 
nos subsídios dos Vereadores e na ver-
ba de representação do Presidente da 
Câmara e dá outras providências”.

Nº 003/2018 - Autoria Mesa Direto-
ra - 09/03/2018. “Concede aos ocu-
pantes de cargos eletivos, de Prefeito, 
Vice-Prefeito e aos secretários munici-
pais, a revisão anual de vencimentos e 
dá outras providências”.

Nº 004/2017 - Autoria do Vereador 
Lauro Ricieri Bazzanella e Vereador 
Onecimo Pauleti - 30/03/2018. “De-
nomina de Arcide Pedro Procedi o Es-
tádio Municipal junto à Capela Nossa 

Senhora do Rosário, no município de 
Monte Belo do Sul”.

Nº 005/2018 - Autoria Mesa Direto-
ra - 24/07/2018. “Dispõe sobre o pa-
gamento de diárias dos servidores e 
assessores do Legislativo e dá outras 
providências”.

DECRETOS LEGISLATIVOS

Nº 001/2018 - 02/01/2018. “Altera o 
responsável perante o CNPJ junto a 
Receita Federal e dá outras providên-
cias”.

Nº 002/2018 - 04/01/2018. “Altera o 
responsável perante o CNPJ do fundo 
especial da Câmara do Município de 
Monte Belo do Sul”.

Nº 003/2018 - 03/07/2018. “Estabe-
lece Sessão Solene de homenagens aos 
Agricultores Destaque do ano de 2018 
e dá outras providências”.

Nº 004/2018 – 04/09/2018. “Aprova 
prestação de contas do exercício de 
2017 da administração Municipal de 
Monte Belo do Sul”.

Nº 005/2018 - 06/11/2018. “Regula-
menta o valor das diárias que trata a 
Lei Municipal nº1103/2012 e dá ou-
tras providências”.

Nº 006/2018 - 11/12/2018. “Homo-
loga a programação financeira e o cro-
nograma mensal de desembolso para 

exercício de 2019 e dá outras provi-
dências”.

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO DE MESA Nº 
001/2018, de 21/02/2018. “Realiza 
fórum de debate sobre a vitivinicul-
tura e dá outras providências”.

RESOLUÇÃO DE MESA Nº 
002/2018, de 15/05/2018. “Suple-
menta dotações orçamentárias no 
valor de R$ 10.000,00 e dá outras 
providências”.

RESOLUÇÃO DE MESA Nº 
002/2018, de 29/11/2018. “Suple-
menta dotações orçamentárias no 
valor de R$ 700,00 e dá outras pro-
vidências”.

RESOLUÇÃO Nº 001/2018, de 30 
de abril de 2018. “Altera horário da 
primeira Sessão Ordinária do mês de 
maio de 2018”.

RESOLUÇÃO Nº 002/2018, de 19 
de novembro de 2018. “Realiza ses-
são solene de outorga de “mérito 
esportivo” a dirigentes, técnicos e 
atletas montebelenses relativo ao 
ano de 2018”.

02 Sessões Solenes
21 Sessões Ordinárias
04 Sessões Extraordinárias

PARLAMENTO REGIONAL: 
12 Reuniões

RESUMO ATIVIDADES 2018

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/

Bochas
l Equipe Santa Rita - Campeão Bochas modelo 48 - masculino 
- quadro A
l Equipe São Pedro - Vice-campeã Bochas modelo 48 - masculi-
no - quadro A
l Ronei Razador - Equipe Santa Rita - Maior pontuador da roda-
da Bochas modelo 48 - masculino - quadro A
l Ronei Razador - Equipe Santa Rita - Maior pontuador do cam-
peonato Bochas modelo 48 - masculino - quadro A
l Equipe Santa Bárbara - Campeã Bochas Modelo 48 - masculi-
no - quadro B
l Equipe Bom Conselho - Vice-campeã Bochas Modelo 48 - mas-
culino - quadro B
l Marcos Cristófoli - Equipe Nossa Senhora das Graças - Maior 
pontuador da rodada Bochas modelo 48 - quadro B
l Antônio Franceschina - Equipe Bom Conselho - Maior pontua-
dor do campeonato Bochas modelo 48 - quadro B
l Equipe São Francisco - Campeão Bochas modelo 48 - feminino
l Equipe Nossa Senhora do Rosário - Vice-campeã Bochas 
modelo 48 - feminino
l Justina Pasin - Equipe Bom Conselho - Maior pontuadora da 
rodada Bochas modelo 48 - feminino
l Marli Benati - Equipe São Francisco - Maior pontuadora do 
campeonato Bochas modelo 48 - feminino

Farrapos
l Bruno Celso - Tetracampeão Gaúcho de Rugby e Vice-cam-
peão do Campeonato Brasileiro de Rugby - Super 16 - Farrapos 
Rugby Clube de Bento Gonçalves
l Moises Cavalleri Junior - Eneacampeão Gaúcho de Rugby e 
Vice-campeão do Campeonato - Brasileiro de Rugby - Super 16 - 
Farrapos Rugby Clube de Bento Gonçalves
 

Futebol Amador
l Equipe Santa Bárbara - Campeão Municipal de Futebol Ama-
dor de 2018
l Equipe Cruzeiro - Vice-campeão Municipal de Futebol Amador 
de 2018
l Equipe Universitários - Mérito Disciplina no Futebol Amador 
de 2018

l Jeferson Flamia - Equipe Santa Bárbara - Artilheiro Fute-
bol Amador de 2018
l Leandro Celso - Equipe Rosário - Atleta Destaque Futebol 
Amador de 2018
l Herik Pasquali Dill - Equipe Santa Bárbara - Goleiro 
menos vazado Futebol Amador de 2018
l Michel Santin - Equipe Guarani - Atleta revelação Futebol 
Amador de 2018
l Alvaro Scaravonatti - Equipe Santa Bárbara - melhor 
treinador

Futsal Feminino
l Margarete Pauleti - Equipe do Rosário - Goleira menos 
vazada Futsal Feminino
l Gessica Panizzi - Equipe do Rosário - Artilheira Futsal 
Feminino
l Renata Faccin - Equipe Carimba que é Top - Artilheira 
Futsal Feminino
l Equipe Universitárias - Disciplina Futsal Feminino
l Equipe Carimba que é Top - Vice-campeã Futsal Feminino
l Equipe do Rosário - Campeã Futsal Feminino

Futsal Veteranos
l Paulo Bazzanella - Equipe Os Boleiros - Goleiro menos 
vazado - Futsal Veteranos
l Valdecir Santin - Equipe Unidos Notrago - Artilheiro- Fut-
sal Veteranos
l Equipe Unidos Notrago - Disciplina Futsal Veteranos
l Equipe Cruzeiro - Vice-campeão Futsal Veteranos
l Equipe Os Boleiros - Campeão Futsal Veteranos

Futsal Livre
l Jovani Pasquali - Equipe CPF-RG - Goleiro menos vazado 
- Futsal Livre
l Diego Casagranda - Equipe Fim de Carreira - Artilheiro - 
Futsal Livre
l Equipe Nacional - Disciplina Futsal Livre
l Equipe CFC - Disciplina Futsal Livre
l Equipe Skill Read - Vice-campeão Futsal Livre
l Equipe Os CPF-RG - Campeão Futsal Livre

Câmara concede 
homenagens de Honra 
ao Mérito Esportivo

to, aprovado por unanimidade de 
votos. O Diploma do Mérito Es-
portivo surgiu através do Decreto 
Legislativo nº 009/09, de 06 de 
maio de 2009, de autoria do Vere-
ador Alvaro Manzoni. Tem como 
objetivo premiar, com a referi-
da homenagem, anualmente, os 
destaques ou personalidades que 
colaboraram e colaboram com o 
esporte montebelense.

Foto: Divulgação

MÉRITO ESPORTIVO
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PL nº 001/2018, autoriza contrata-
ções emergenciais de um cargo de 
pedagogo, quatro cargos de agentes 
comunitários de saúde, cinco cargos 
de merendeiras/serventes, um cargo 
de auxiliar de serviços de obras e seis 
cargos de atendentes de creche.

PL nº 002/2018, autoriza contratações 
de um professor de língua portuguesa 
para 20h e um professor de educação 
infantil, 20h.

PL nº 003/2018, aprova o calendário 
de eventos do município para o ano de 
2018.

PL nº 004/2018, autoriza o executivo 
a alterar carga horária de cargos. Com 
isso o projeto reduz carga horária dos 
cargos de Médico e Médico Comuni-
tário.

PL nº 005/2018, autoriza o recebi-
mento de bem imóvel pelo município, a 
título de doação. Com isso, o Executi-
vo fica autorizado a receber uma área 
desmembrada do terreno do antigo 
lote rural número 68 da Linha Zamith, 
atual zona urbana do município. Com a 
doação deste terreno, o município po-
derá investir na abertura de uma via na 
área central.

PL nº 006/2018, institui o Plano Muni-
cipal de Desenvolvimento do Turismo 
de Monte Belo do Sul.

PL nº 007/2018, autoriza o Executivo 
a alterar a carga horária e o padrão de 
vencimento do cargo de Engenheiro 
Civil.  

PL nº 008/2018, altera a LDO para 
2018.

PL nº 009/2018, abre crédito especial 
no valor de R$ 396.250,00.

PL nº n° 010/2018, atualiza atribui-
ções do cargo público de “fiscal sani-
tarista”.

Em 2018, a Câmara de Vereadores de Monte Belo do Sul aprovou 60 propostas, todas de autoria do Poder 
Executivo. Destas matérias, uma é projeto de lei complementar. Confira os projetos aprovados:

PL nº 011/2018, abre crédito especial 
no valor de R$ 2.160,00.

PL n° 012/2018, abre crédito especial 
no valor de R$ 41.978,47.

PL n° 013/2018, altera redação do 
art. 3º e do anexo I da Lei Municipal 
696/2006.

PL n° 014/2018, autoriza contratação 
emergencial de um operador de má-
quinas pelo período de 180 dias.

PL nº 015/2018, autoriza a recompo-
sição dos vencimentos do quadro geral 
de servidores, exceto eletivo e secretá-
rios municipais, do município.

PL nº 016/2018, abre crédito especial 
no valor de R$ 100.000,00.

PL nº 017/2018, cria Fundo Municipal 
de Educação.

PL nº 018/2018, altera e acresce reda-
ção à lei municipal 1299/2017.  

PL nº 019/2018, autoriza celebrar 
convênio ou instrumento equivalente 
com o Estado do Rio Grande do Sul por 
meio do DAER/RS.

PL nº 020/2018, autoriza o poder Exe-
cutivo a firmar convênio com o municí-
pio de Santa Tereza.

PL nº 021/2018, autoriza contrata-
ções emergenciais de um professor 
de língua portuguesa 20h, um agente 
comunitário de saúde e um atendente 
de creche.

PL nº 022/2018, abre crédito especial 
no valor de R$ 31.712,53.

PL nº 023/2018, altera a afetação de 
bem público de uso especial,

PL 024/2018, autoriza o município a 
conceder o uso gratuito de imóvel ao 
CTG Sopro do Minuano e a formalizar 
termo de concessão.

PL nº 025/2018, dispõe sobre a cria-
ção do “Programa de Regularização de 
Edificações - PRE”.

PL nº 026/2018, autoriza o Executivo 
a realizar a vacinação contra febre af-
tosa.

PL nº 027/2018, dispõe sobre o está-
gio não obrigatório de estudantes no 
consórcio intermunicipal de desenvol-
vimento sustentável da serra gaúcha.

PL nº 028/2018, concede abono sala-
rial aos agentes comunitários de saú-
de, vinculados ao programa Estratégia 
de Saúde da Família - ESF.

PL nº 029/2018, cria o Conselho Muni-
cipal do Patrimônio Histórico, Artísti-
co, Cultural, de Desenvolvimento e Tu-
rismo Sustentável - COMPHACDTUR.

PL nº 030/2018, autoriza celebrar 
convênio com o município de Garibal-
di, para fins de integração ao Sistema 
Único de Saúde - SUS e garantia de 
atenção médico ambulatorial hospita-
lar junto à instituição hospitalar cre-
denciada.

PL nº 031/2018, abre crédito especial 
no valor de R$ 25.000,00.

PL nº 032 /2018, abre crédito especial 
no valor de R$ 47.568,79.  

PL 033/2018, autoriza a contratação 
emergencial de uma merendeira junto 
a Administração Municipal - Unidade 
Básica de Saúde.

PL 034/2018, para contratação tem-
porária de uma Assistente de Creche.

PL 035/2018, para contratação de um 
professor de Geografia.

PL n° 036/2018, concede abono sala-
rial aos agentes comunitários de saú-
de, vinculados ao programa estratégia 
de saúde da Família - ESF.

PL nº 037/2018, altera redação do art. 
4º da lei municipal 926/2009.

PL nº 038/2018, institui o Código de 
Edificações do município

PL nº 039/2018, abre crédito especial 
no valor de R$ 444.506,23.

PL nº 040/2018, altera dispositivos da 
lei municipal 749/2006.

PL nº 041/2018, inclui ações no Pla-
no Plurianual de Investimentos - PPA 
2018-2021, e altera a LDO - Lei de Di-
retrizes Orçamentárias para 2018.

PL nº 042/2018, abre crédito no valor 
de R$ 555.000,00 para construção do 
Pórtico e para revitalização da Praça 
Pe. José Ferlin.

PL nº 043/2018, altera a LDO - Lei de 
Diretrizes Orçamentárias do exercício 
2018.

PL nº 044/2018, abre crédito especial 
no valor de R$ 400.000,00.

PL nº 045/2018, altera redação do ar-
tigo 31 da Lei 950.

PL nº 046/2018, autoriza o recebimen-
to do bem imóvel pelo município a títu-
lo de doação.

PL nº 047/2018, dispõe sobre as dire-
trizes orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2019.

PL nº 048/2018, autoriza a contrata-
ção emergencial de um médico comu-
nitário, 32 horas e dois médicos 16h.

PL nº 049/2018, abre crédito no valor 
de R$ 19.000,00.

PL nº 050/2018, altera o artigo 3º da 
Lei Municipal 1157/2013.

PL 051/2018, abre crédito especial no 
valor de R$ 107.632,09.

PL nº 052/2018, dispõe sobre a Lei Ge-
ral Municipal da Microempresa - ME, 

Empresa de Pequeno Porte - EPP, Mi-
croempreendedor Individual - MEI.

PL nº 053/2018, abre crédito especial 
valor de R$ 280.000,00 para a saúde.

PL nº 054/2018, estima a receita e fixa 
a despesa do município de Monte Belo 
do Sul para o exercício financeiro de 
2019. A Receita Orçamentária é esti-
mada, no mesmo valor da Despesa, em 
R$18.580.000,00.

PL nº 055/2018, dispõe sobre o cum-
primento do estágio probatório de que 
trata o § 4º do art. 41 da Constituição 
da república, com redação dada pela 
EC nº 019-98.

PL nº 056/2018, dispõe sobre a polí-
tica municipal de proteção aos direi-
tos da criança e do adolescente, cria 
o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, o Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o Sistema Municipal de 
Atendimento Socioeducativo e o Con-
selho Tutelar.

PL nº 057/2018, dispõe sobre a re-
forma administrativa CISGA, que 
envolve: a criação e regulamentação 
do pagamento de gratificação mensal 
pelo exercício da função de pregoeiro, 
a criação de cargos de auxiliar admi-
nistrativo e a redução do montante do 
padrão remuneratório dos cargos em 
comissão, já criados, de assessor exe-
cutivo, integrantes do quadro funcio-
nal do CISGA.

PL nº 058/2018, altera redação do art. 
31 da Lei Municipal 950/2009. 

PL nº 059/2018, altera o artigo 3º 
e paragrafo 1º da Lei Municipal nº 
1157/2013.

PL Complementar nº 001, disciplina o 
sistema tributário do município, con-
solida leis e institui o Código Tributário 
Municipal.

Continua em tramitação na 
Procuradoria da República de Ben-
to Gonçalves, o inquérito civil que 
investiga supostas irregularidades na 
construção de uma escola municipal 
em Monte Belo do Sul. No dia 27 de 
novembro, um perito do Ministério 
Público Federal - MPF esteve confe-
rindo a estrutura do Complexo Edu-
cacional, acompanhado de alguns ve-
readores. O Poder Legislativo chegou 
a realizar uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito - CPI em busca de res-
postas para o entrave da construção.

A obra recebeu mais de R$ 1 mi-
lhão do Governo Federal e cerca de 
R$ 250 mil da Prefeitura. Conforme 
relatou ainda a CPI, a obra iniciada 
em 2015, foi paralisada devido a pro-
blemas na execução do projeto arqui-
tetônico, por parte da empresa Bru-
noni e Salvador Empreendimentos, 
vencedora da licitação realizada pela 
Prefeitura em 2014, na interpretação 
dos vereadores.

O procurador Alexandre Schnei-
der destacou que o principal objetivo 
é buscar respostas. “Se for constatado 

MPF realiza perícia em escola inacabada 
através do laudo, deveremos acionar 
as pessoas que deram causa a isso. O 
nosso desafio é identificar qual a ex-
tensão da responsabilidade de cada 
pessoa”, acrescentou.

Questionado sobre eventuais pu-
nições, informou que “o que ocorre é 
que se faz uma programação da verba 
pública e se o local é alterado e não 
comunicado ao órgão que repassa 
a verba, demonstra má fé na gestão 

pública”, opinou, embora sem emitir 
qualquer juízo de valores.

Na CPI da Câmara de Vereado-
res foram ouvidas 23 pessoas no total 
e o relatório final apontou que houve 
falhas de planejamento e atraso na 
entrega da obra, gerando aditivos de 
valores de 24,4%%.

O relatório foi enviado aos Mi-
nistérios Público Estadual e Federal e 
ao Tribunal de Contas.

Foto: Divulgação

Perito do MPF esteve conferindo a estrutura do Complexo Educacional
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Santa Bárbara é o campeão do 
Municipal de Futebol Amador

Equipe conquistou seu sétimo título

Equipe disciplina: Universitário com média de 1,87 pontos por jogo 
Goleiro menos vazado: Erick Dill, 10 gols sofridos (Santa Bárbara)
Artilheiro: Jeferson Flamia, 15 gols (Santa Bárbara)
Melhor técnico: Álvaro Scarvonatti (Santa Bárbara)
Atleta Revelação: Michel Santin (Guarani)
Atleta destaque: Leandro Celso (Rosário)

Com as inscrições abertas até 10 de janeiro de 2019, a Maratona do 
Vinho é programação confirmada há alguns anos para a celebração da 
temporada de colheita da uva. Principal produto para elaborar vinhos e 
espumantes da nossa região, a uva é a estrela da festa, que mistura vinho, 
turismo, cultura, gastronomia e esporte.

Envolvendo Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul e Garibaldi, a 
prova contempla atletas de todos os estilos: de alto rendimento a atletas 
amadores, clubes, associações, representantes de academias e grupos de 
amigos e familiares. As modalidades da Maratona do Vinho são:

MARATONA - Individual (42.940 metros) - masculino e feminino
REVEZAMENTO (45.670 metros): Duplas (masculino, feminino e 

misto); Quartetos (masculino, feminino e misto); Octetos (masculino, 
feminino e misto)

MEIA MARATONA (21.090 metros): masculino e feminino
PEQUENA MARATONA DO VINHO (5.260 metros): masculino 

e feminino
CATEGORIAS MISTAS: Para categoria mista é necessário apenas 

um ou mais atleta do sexo oposto.
Os preparativos para o evento começam no sábado, dia 9 de feve-

reiro, com a Feira da Maratona e a retirada do kit no Dall’Onder Vitória 
Hotel. A prova acontece no domingo (10).

Regulamento da prova e demais informações podem ser encontra-
dos no site www.maratonadovinho.com.br.

Santa Bárbara é o grande 
campeão do Municipal de Futebol 
Amador de Monte Belo do Sul. 
O time venceu o Cruzeiro por 2 x 
0 na grande decisão do título, dis-
putada na tarde do domingo, 2 de 
dezembro, no Estádio Municipal 
Primo Augusto Consoli. O sétimo 
título veio com gols de Cristian 
Scaravonatti e Ronaldo Frizon. 
O 3º lugar ficou com a equipe do 
Rosário, que venceu o Guarani.

Após os jogos, foi realizada a 
cerimônia de entrega da premia-
ção aos primeiros colocados e aos 
atletas destaque da categoria. 

Foto: Marlove Perin

DESTAQUES

Foi dada a largada:
Maratona do Vinho 2019


