ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINARIA DA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SETIMA LEGISLATURA, em 06/03/2014.
Ao sexto dia do mês de março do ano em curso realizou-se na Câmara Municipal, Sessão
Ordinária. A Sessão teve inicio às 19 horas com a leitura do texto Bíblico. A Sessão foi
Presidida pelo Vereador Eldo Danir Dickel com a presença de todos os Vereadores. A seguir
passou o Senhor Presidente a votação da Ata 287/13 e 288/14, as quais foram aprovadas por
unanimidade. Em seguida passou o Senhor Presidente a PAUTA DA SESSÃO. Relatório de
Gestão da Saúde; Projeto de Lei Nº 018/14 – Altera o Padrão salarial do Cargo de
Coordenador de Arrecadação e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 019/14 –
Autoriza chamamento publico para credenciamento de Instituições Bancárias para
realizar serviços de cobrança de impostos, taxas e contribuições municipais e dá outras
providências; Projeto de Lei Nº 020/14 – Acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº
2189/10, que autorizou a realização de Convênio de Cooperação com o Estado do RGS e
com a Agencia Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RGS, a
celebração de Contrato de Programa com a CORSAN e dá outras providências; Projeto
de Lei Nº 021/14 – Autoriza subvenção social ao CTG Querência do Tio Pedro e dá outras
providências; Projeto de Lei Nº 022/14 – Autoriza subvenção social ao CTG Estância do
Siqueira e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 023/14 – Autoriza o Poder Executivo
a firmar convênio com a Associação dos Municípios de Turismo dos Vales –
AMTURVALES; Projeto de Lei Nº 024/14 – Autoriza contratação por excepcional
interesse publico de 01 (um) Operador de Máquinas.; Projeto de Lei Nº 025/14 –
Autoriza contratação por excepcional interesse publico de 02 (dois) Motoristas; A seguir
passou o Senhor Presidente ao ESPAÇO DE LIDERANÇAS. Com a palavra, Eldo Danir
Dickel. Cumprimentou a todos e trouxe à tribuna alguns assuntos que estão sendo comentados
no Município. Colocou que a empresa calçadista Crisalys, retirou-se de Paverama e que os
munícipes cobram dos vereadores que não houve manifestação contrária ao fechamento. “O
que se tem dito? Que a fábrica não tinha mais condições de continuar. Não sei se houve a
negociação com o Executivo ou não, se realmente não tinha mais condições de continuar, mas
pelo menos não deixou de pagar ninguém, que eu saiba, pois nós tivemos há uns anos atrás,
fábricas que fechavam as portas e iam embora e não pagavam as pessoas. É lamentável, por que
não temos mais fábrica de calçados no Município”, disse. Sobre o fechamento do Hospital São
João, espera que a ampliação da Unidade Básica de Saúde possa oferecer os primeiros
atendimentos que eram realizados pelo Hospital São João “O prefeito apresentou aqui o
planejamento a ampliação do Posto de Saúde com investimento de 400 milhões, espero que
isso aconteça e que nós tenhamos aqui aquele mínimo necessário, o primeiro atendimento.
Quanto à depois, deslocar para outro município, não dá nem pra discutir, pois a maioria dos
municípios vive esse drama, se tem um problema mais sério não sabem pra onde correr. Isso
que eu estou colocando aqui é a chiadeira da população”. Em relação às obras, cobrou um
melhor atendimento nessa área, alegando que há um congestionamento de serviços pagos que
não estão sendo atendidos. Pontuou também o cancelamento de uma linha da empresa de
transportes Fátima entre o município de Taquari e Paverama, solicitando que todos integrassem
o abaixo-assinado disponível na rodoviária de Paverama para que o transporte seja mantido.
Com a palavra Carlos Alberto Hartmann. Cumprimentou a todos e disse que se preocupa com
a situação das pessoas que precisam se deslocar para receber um atendimento que antes do
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fechamento do Hospital São João era feito aqui. “A gente sabe que não é fácil administrar um
município, mas nós tínhamos de abril de 2013 pra cá pra resolver a situação. Se correu um
pouco ou bastante, foi no final do ano. Que bom que tivéssemos o nosso hospital de novo, só
que não vai ter mais! Aumentar o Posto de Saúde? Eu acho que é a idéia mais certa e pelo
menos nós teremos ali uma observação, e não que para qualquer caso a pessoa tenha que ir pra
Languiru. Às vezes eu vejo procissão; três quatro carros da prefeitura indo naquela direção,
talvez não sejam tudo a Languiru, mas é uma romaria. Não é querer colocar a culpa no prefeito,
não foi isso que vim fazer, mas sim uma preocupação que a gente tem do dia-a-dia, e queremos
ser parceiros da administração para ajudar a resolver os problemas do nosso Município. Que
bom que tivesse uma observação, pois teve um final de semana que fiz 42 horas extras de sexta
de noite à segunda de manhã, e a maioria dos atendimentos poderiam ser resolvidos aqui. Claro
que tem a alta complexidade que, muitas vezes, Languiru não vai resolver. Ali o atendimento
vai melhorar? Vai! Segundo o prefeito, uma fratura que antes teria que ser resolvida em Porto
Alegre, agora é resolvida ali, só que tem custo para o Município e em Porto Alegre não tinha”,
concluiu. Ainda defendeu suas indicações, nas quais solicitou que seja colocada uma placa de
sinalização de carga e descarga na Rua João Kuhn, ao lado da Farmasim; e que sejam
consertadas duas luminárias, uma em frente ao Hospital São João e outra na Rua Francisco
Griebeler. Com a palavra Darlan de Souza. Cumprimentou a todo e destacou a visita do
deputado estadual Gilmar Sossela (PDT). “Este deputado foi o maior padrinho desses três
veículos que chegaram há pouco tempo para a Saúde, um micro-ônibus de vinte lugares, um
veículo de sete lugares para o ESF e essa ambulância. É um deputado estadual, todos sabem
que não tem participação, eles são apenas a muleta dos deputados federais. Como tenho muito
acesso ao Gilmar, ao assessor dele que agendou uma reunião com o secretário na época, Ciro
Simoni, ele nos levou lá e nos apresentou e me senti confiante quando ele disse que ‘vamos
batalhar pelos três veículos para Paverama’. Então os veículos estão aí e nada mais justo que
ele venha para fazer uma entrega simbólica das conquistas para divulgar o nome dele”.
Agradeceu a Administração pelas obras do asfalto da VRS 835, principalmente, no túnel e no
Bairro Morro Bonito. Quanto ao hospital, todos sabem que vem fechando há dez anos, acabou
agora no mandato do Vanderlei, mas todo mundo tem que saber que ele não é o culpado, e eu
espero que a ampliação do Posto, defende o atendimento dos primeiros socorros dentro de
Paverama. Se for hoje ou amanhã esse pronto atendimento vai sair e eu sou o primeiro a brigar.
Lá em Languiru as pessoas têm o atendimento muito melhor do que o que teríamos aqui. Não
querendo desfazer as irmãs que tanto no serviram, mas lá em Languiru se precisar de um raio-x,
tem tudo dentro do convênio. Tem a questão do deslocamento, mas as ambulâncias estão à
disposição, para os casos mais grave a SAMU está à disposição. “Vamos passar um pouco de
trabalho, mas vai melhorar, podem me cobrar” finalizou. A seguir passou o Senhor Presidente
ao EXPEDIENTE COMUM. Com a palavra Sergio F. Griebeler. Cumprimentou a todos
justificou a indicação de sua autoria, solicitando que sejam realizadas as pavimentações dos
acessos às propriedades dos munícipes, reforçando que mais de 400 cargas de saibro já foram
pagas. Sobre a saúde, apontou que a questão precisa ser sempre debatida, lamentando que a
maior parte do tempo o município não possui médicos para atendimento. Lembrou que no final
de semana esta situação causa transtorno e apelou para que seja criada uma lista para que
nenhum munícipe seja esquecido de ser levado pelos veículos da saúde. Com a palavra
Antonio Cardoso de Vargas. Cumprimentou a todos lembrou a passagem do Dia
Internacional da Mulher, mandando um abraço a todas as mulheres do Brasil. Os moradores da
Fazenda São Jose estão aqui porque precisam de ajuda para a associação deles, precisam de
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recurso para terminar a obra que vem se arrastando há anos. Um ajuda daqui, outro de lá, mas,
na verdade, a associação está parada. Eles não têm recursos para continuar a obra por conta
própria, então peço que seja feita alguma coisa, esperamos que seja destinado uma verba para o
pessoal da Fazenda, hoje estamos destinando para o CTG. Reclamou das estradas e citou um
morador de Conventos que vende cerca de 20 caminhões de lenha por semana, mas o acesso à
propriedade está em péssimas condições. Também citou outro caso de um munícipe que
comprou no mês de dezembro três cargas de saibro, mas que até o momento não havia
recebido. A gente sai na rua e é puxado pela camisa por todo lado, as pessoas perguntam se os
vereadores não estão dando conta. Não sei o que aconteceu no Posto de Saúde a uns dias, que
estão falando muito que os vereadores ganham três mil por mês, isso não é verdade, vereador
não ganha isso aqui em Paverama, acho até que é um dos Municípios que ganha menos. Nós
estamos aqui para fiscalizar a Administração, e se não fizemos isso não somos dignos de
receber dinheiro e nem sair na estrada pedindo voto. Temos que fiscalizar, cuidar da
Administração, onde o dinheiro está sendo empregado. Muitas vezes nem somos consultados
pra nada, mas de fora ficamos sabendo. Com a palavra João Edson O, Morais.
Cumprimentou a todos e também se manifestou sobre o fechamento da empresa Crisalys,
assunto levantado pelo presidente da casa, Eldo Dickel. “Acho que a Crisalys foi embora
porque ela quis. A gente sempre quer que as indústrias se instalem aqui e fiquem. O prefeito e o
vice-prefeito faziam questão que a empresa ficasse, mas colocaram defeito no prédio, que não
consertaram o prédio, que tava caindo, essa foi a justificativa da empresa”, explicou. Segundo o
vereador, o vice-prefeito tentou negociar com os empresários a possível troca de prédio, mas
eles decidiram pelo fechamento da indústria. “A administração deve priorizar os ateliers que
tem no Município, dar incentivo, porque eles que estão segurando o calçado. Queremos que
mais empresas venham e se instalem em Paverama, mas empresas que venham e permaneçam e
não fiquem só para explorar nossa mão-de-obra”, concluiu. Acerca do encerramento das
atividades do hospital, o petista garantiu que vai ter grandes obras no Posto de Saúde, esse ano
ainda, e que houve um esforço muito grande por parte da Administração para que o hospital
continuasse funcionando. “Quem nos garantia que o ISEV de Taquari, daqui a meio ano não ia
querer mais 20 mil para continuar o trabalho. E a manutenção do prédio? Negociação? O
prefeito e o ex-secretário Osmar nunca deixaram de conversar com a congregação fazendo
propostas para comprar”. Agradeceu ao prefeito e à Secretaria de Obras pelas melhorias e obras
no Bairro Morro Bonito e nas estradas. Jose Vilson Ferreira. Cumprimentou a todos apontou
que o prefeito (Vanderlei Markus – PMDB) está de parabéns, que “não tem preguiça de ir a
Brasília buscar recursos” e que mais máquinas virão para o município. Sobre as melhorias no
Morro Bonito, também cumprimentou a administração. Lamentou que uma moradora nas
proximidades da saibreira, que foi ampliada, ficou muito indignada com o fato de as máquinas
terem estragado sua horta. Pediu que a situação fosse revista. Referiu-se também a um
acontecimento em Santa Manoela, onde um proprietário tinha uma área com cana-de-açúcar e
que a plantação foi derrubada pela máquina da prefeitura. Carlos Alexandre Dutra.
Cumprimentou a todos explicou como foi à relação entre Legislativo e Executivo no primeiro
ano da Administração. “Este ano inicia o segundo mandato da gestão do Vanderlei, e nós
tivemos uma câmara que, com certeza, trabalhou 100% ao lado da Administração nesse
primeiro ano, onde tudo é de ajustes, eles estão aprendendo e o primeiro ano sempre é muito
difícil. Não se viu dentro desta câmara muitas críticas, nem pressão. Muitas vezes a pressão
vinha até nós, vereadores, e nós administrávamos por ser o primeiro ano. Agora, no segundo
ano, começa um trabalho diferente. A gente tem o dever de trazer para a tribuna o que escuta na
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rua. Então será normal que na tribuna saia muitas críticas e muitos elogios. Não quer dizer que
quando o vereador traz uma crítica ele está contra o prefeito, muito pelo contrário, ele está
desempenhando o papel dele de trazer o que o povo está falando. Então, começa agora o
trabalho do vereador. A Administração também tem se mostrado favorável a isso, até porque
quem não quer receber crítica, não deve se envolver no poder público”. Sobre a situação da
Saúde, disse, “a gente sabe que agora é uma fase de ajustes, infelizmente fechou o hospital, mas
isso não é culpa de um ou de outro, isso poderia ter sido feito diferente, mas o que hoje temos é
que o hospital está fechado e não vai abrir mais. A gente sabe que a administração está
trabalhando para ampliar o Posto, hoje já tem salas no Posto que permitem três ou quatro leitos.
Eu até sugiro para que o prefeito não espere ficar pronta a nova construção do Posto para que se
dê um atendimento até mais tarde. Nós poderíamos ter, hoje, um atendimento das 7 da manhã
até as 10 da noite. O horário do meio-dia é crucial que retorne”, colocou. A seguir, passou o
Senhor Presidente a ORDEM DO DIA. Ao inicio da Ordem do Dia, o Senhor Presidente, de
acordo com os demais vereadores, fizeram um minuto de silencio para prestarem homenagem a
Rose Haefliger, esposa do Assessor Jurídico da Câmara, Dr. Elton, falecida no mês de
fevereiro. A seguir foram votadas as seguintes matérias: A seguir passou o Senhor Presidente a
solicitar as bancadas as Indicações de seus Líderes e a escolha da Comissão Permanente. A
Liderança ficou assim constituída: PP: Eldo Danir Dickel; PT: João Edson de O. Morais; DEM:
Carlos Alexandre Dutra; PMDB: Elio Griebeler; PSDB: Carlos Alberto Hartmann; PDT:
Darlan de Souza. Os Membros da Comissão ficaram assim constituídos: Presidente: Carlos
Alexandre Dutra; Membros: Jose Vilson Ferreira, Sergio Griebeler, Antonio Cardoso de
Vargas, Darlan de Souza e João Edson de O. Morais. Relatório de Gestão da Saúde; Projeto
de Lei Nº 018/14 – Altera o Padrão salarial do Cargo de Coordenador de Arrecadação e
dá outras providências. Pedido de Vista ao Projeto, feito pelo Vereador Jose Vilson
Ferreira, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei Nº 019/14 – Autoriza
chamamento publico para credenciamento de Instituições Bancárias para realizar
serviços de cobrança de impostos, taxas e contribuições municipais e dá outras
providências. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 020/14 –
Acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 2189/10, que autorizou a realização de
Convênio de Cooperação com o Estado do RGS e com a Agencia Estadual de Regulação
dos Serviços Públicos Delegados do RGS, a celebração de Contrato de Programa com a
CORSAN e dá outras providências. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei
Nº 021/14 – Autoriza subvenção social ao CTG Querência do Tio Pedro e dá outras
providências. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 022/14 – Autoriza
subvenção social ao CTG Estância do Siqueira e dá outras providências. APROVADO
POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 024/14 – Autoriza contratação por excepcional
interesse publico de 01 (um) Operador de Máquinas. Pedido de Vista ao Projeto, feito
pelo Vereador Carlos Alberto Hartmann, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei
Nº 025/14 – Autoriza contratação por excepcional interesse publico de 02 (dois)
Motoristas; Pedido de Vista feito pelo Vereador Antonio Cardoso de Vargas foi aprovado
por oito votos a favor e um contra do Vereador Darlan de Souza APROVADO POR
UNANIMIDADE. A seguir o Senhor Presidente convocou os Vereadores para Sessão
extraordinária na próxima quinta-feira, dia 14 do corrente mês, às 19 horas. A seguir passou o
Senhor Presidente as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Com a palavra Darlan de Souza.
Perguntou ao colega Vilson o que é melhor, o município estar pagando dois motoristas desde
janeiro, até que os caminhões cheguem, ou deixar o processo de contratação pronto para

4

quando chegarem os caminhões, esses motoristas serem chamados? Temos que economizar, se
tivéssemos chamado os do concurso, que venceu em janeiro, o município estaria pagando eles
parados. Aproveitou para convidar a todos para o bingo em beneficio do colega Gelson que
sofreu um acidente em 2004 e não pode mais trabalhar, ele veio pedir um brinde de cada
vereador, para o bingo que será realizado no Morro Bonito. A respeito do tapa buraco que foi
feito na Fazenda São Jose, achei fraco, poderia ter sido melhor, mas vamos pressionar para que
seja realizado o recapeamento deste calçamento, o povo da Fazenda merece. Eu também sou
um representante desta comunidade, como das demais, sei que o Antoninho também é, mas eu
faço votos em todas as comunidades, me sinto representante delas também, e quero ajudar, não
é justo que se diga que apenas um vereador representa sua localidade. Com a palavra Carlos
Alberto Hartmann. Cumprimentou a todos e passou a ler o convite que chegou para todos os
vereadores comparecerem ao Coquetel de lançamento do Campeonato Municipal de Futebol de
Campo. Também convidou para o jogo de bocha na Praça 13 de Abril, a cancha foi toda
reformada, devemos prestigiar. Parabenizou a todas as mulheres pela passagem de seu dia.
Com a palavra Jose Vilson Ferreira. Cumprimentou a todos e parabenizou a todos as mulheres
pela passagem do seu dia. 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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