
            ATA Nº 991 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021. 

Aos vinte um dias do mês de setembro  de dois mil e vinte e um,  às dezenove  horas, 

reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Caseiros-RS, nove 

senhores vereadores, sob  a Presidência do Vereador Cleomar Junior Cecchin. Após 

colhida a assinatura dos vereadores, presentes Adelar Zoilo Lunelli, Alaor Alves Ferreira,  

Dorvalina Azevedo de Quadros, Marcos Cazanatto, Nereu José Ferreira, Reni Pitton, Rúbia 

Hoffmann Fiorini e Valcir Lunelli, o  Sr. Presidente constatou satisfeito o “quorum” 

mínimo legal, declarou aberta a sessão, e  colocou em discussão a ata nº 990 da  sessão 

ordinária de 09 de setembro  de 2021,  em votação foi  aprovada por unanimidade. Após 

o Sr. Presidente solicitou á secretária que procedesse a leitura do expediente.  Indicação 

nº043/2021, da Vereadora Dorvalina Azevedo de Quadros; Indicação nº044/2021, do 

Vereador Cleomar Junior Cecchin. Da ordem do Dia constou: Pedido de Informação 

nº002/2021; Moção de Pesar nº018/2021, aos familiares, pelo falecimento de Silvana 

Lourdes dos Santos e Jair Machado da Rosa. Da Ordem do Dia constou: Pedido de 

Informação nº002/2021, do Vereador Cleomar Junior Cecchin, em votação foi aprovado 

por unanimidade. O Sr. Presidente agendou audiência pública para apresentação do 

Projeto de Lei nº041/2021, que Dispõe sobre as Diretrizes  Orçamentárias, para o 

exercício financeiro de 2022, para o dia 05 de outubro, às 18 horas. Após abriu espaço 

para às manifestações pessoais e concedeu a palavra ao Vereador Alaor Alves Ferreira. “ 

Sr. Presidente, Colegas Vereadores e comunidade que nos prestigia. Uso a tribuna para 

comunicar aos caseirenses, que juntamente com o vereador suplente Carlos Dino de 

Abreu, estivemos em Porto Alegre conversando e protocolando junto aos assessores dos 

Deputados Federais solicitações de recursos ao município de Caseiros. Também 

estivemos na Secretaria do Turismo e Secretaria da Agricultura, onde na área da 

agricultura, há vários programas que o município pode aderir como açudes, poços, 

máquinas, mas devem partir do prefeito. Nestas visitas, ficou praticamente certo um 

recurso de calçamento da Avenida José Cirino Rodrigues, até a entrada do CTG, onde o 

deputado nos disse que o primeiro recurso que sair no mês de outubro será para Caseiros 

e os outros pedidos foram encaminhados, agora temos que esperar o resultado”. O Sr. 

Presidente concedeu a palavra à Vereadora Dorvalina Azevedo de Quadros. “ Sr. 

Presidente, colegas Vereadores, pessoas que nos prestigiam. Uso a tribuna para falar  a 

respeito da indicação apresentada, em que solicita a contratação de médico pediatra para 

atendimento no município. Haja visto, que o Dr. Rangel pediu para sair em virtude de ter 

passado em concurso publico em outros municípios e não há compatibilidade de horários. 

Trago o pedido de muitos pais, pois o atendimento deste profissional na área da saúde é 

de suma importância para o acompanhamento de crianças de  zero a doze anos, como 

amamentação, pesagem e desenvolvimento da criança. Este profissional tem uma visão 

ampla e com questão da pandemia a gente sabe de questões de violência contra criança 



que ocorreram em seus domicílios e  este profissional será de suma importância para 

detectar  também maus tratos. Agradeço imensamente os doutores Almir e Luciano que  

estão dando suporte no atendimento às crianças, enquanto não temos este profissional, 

pois o pediatra é especialista na área e a sugestão é simples, cabe ao gestor negociar pelo 

menos duas vezes por semana podendo ser no horário da noite, mas que o município 

tenha este profissional como referencia para condutas. No  mês passado houve a 

internação de um bebê de oito meses com pneumonia. Trago a apelo das famílias  mais 

carentes  que não possuem condições de pagar uma consulta particular devido as 

dificuldades financeiras. Fica o apelo, onde peço por favor que não engavetem a 

indicação a qual é de extrema urgência para o município de Caseiros”. O Sr. Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Adelar Zoilo Lunelli. “ Sr. Presidente, Colegas 

Vereadores, pessoas que nos prestigiam. Inicialmente quero estender  um forte abraço, 

em nome da bancada do MDB a todos os gaúchos e gaúchas  de nosso município. 

Tivemos uma bela festividade de vinte de setembro, onde devido a pandemia não 

tivemos a cavalgada   de praxe e sim o torneio organizado pelo quadro vencedor do 

ultimo torneio Unidos da Tradição. Durante o torneio tivemos como homenageado da 

Semana Farroupilha o ex-prefeito Dartanhã Vecchi, escolhido por unanimidade pelos 

quadros, principalmente por ter sido o prefeito que comprou o parque de eventos para o 

município, fomos aplaudidos pelas pessoas  que lá estiveram. Como homenageado 

também pelo individual de laço o ex-vereador Valdir Sabedot, vereador por sete 

mandatos do município e como homenageado de equipe um vereador de Passo Fundo 

Evandro Meirelles, também um cooperador do Unidos da Tradição. Uma pessoa atuante 

onde muitos se apegam a ele em Passo Fundo quando precisam e atuante também em 

ouros municípios da região. O vencedor do torneio foi o CTG Cruzeiro do Sul e é quem irá 

organizar o 20 de setembro de 2022”. O Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, 

vereador Adelar Lunelli, que assumisse o cargo para fazer uso da tribuna. O Sr. Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Cleomar Junior Cecchin. “ Boa noite Colegas Vereadores, 

comunidade que nos prestigia. Uso a  tribuna, para falar sobre as proposições que 

apresentei, na próxima sessão discutiremos a Lei de Diretrizes Orçamentárias que trata 

de receitas, despesas, superávit, enfim, é importante a discussão para ver o que o 

município pretende realizar no próximo ano. E, apresentei o Pedido de Informação no 

sentido que esclareça a nós vereadores que somos os fiscalizadores dos recursos do 

município em relação aos precatórios. Sabemos que  houveram  alguns empenhos com 

valores expressivos os quais o município estará arcando nos próximos dias. Acredito que 

precisamos entender do que se trata, está é a função do vereador, trabalhar para que os 

recursos do município sejam investidos no povo.  Observamos algumas situações, por isso                                                                                                                                                                          

            2

          



o pedido, para que o executivo forneça as informações. Apresentei também indicação ao 

executivo, para realizar melhorias na Casa Mortuária, onde no ano passado já foi 

reformado o telhado, mas ainda há muitas reformas a serem feitas, já conversei com o 

vice-prefeito, o qual informou que terá um olhar especial no sentido de realizar as 

melhorias, para que as famílias em momento difícil tenham aquele espaço reformado. 

Estive acompanhando a perfuração de três poços artesianos no interior do município, 

para atender aquelas famílias que sofrem com o abastecimento de água.  Então vai ser 

feita esta importante melhoria. Como mencionado pelo Vereador Adelar a bancada do 

MDB parabeniza  pelo dia do gaúcho e lembra os ideais farroupilhas liberdade, igualdade 

e humanidade. A liberdade pelo direito de se expressar a igualdade o direito igualitário e 

a humanidade que prioriza o ser humano é isso que devemos levar para a vida e aplicar 

esses dizeres também em nossa Casa”. O Sr. Presidente reassumiu o cargo, reiterou a 

data de 05 de outubro de 2021, às 19 horas, para a próxima sessão ordinária, agradeceu a 

presença dos Nobres Edis e declarou encerrada à sessão. Eu, Marisete Brezolin Cirino, 

Assistente Legislativo, digitei, por ser a expressão da verdade. 
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