ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINARIA DA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SETIMA LEGISLATURA, em 08/05/2014.

Ao oitavo dia do mês de março do ano em curso realizou-se na Câmara Municipal, Sessão
Ordinária. A Sessão teve início 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 292/14, a qual foi aprovada por unanimidade.
Em seguida passou o Senhor Presidente a PAUTA DA SESSÃO. Indicação Nº 022/14, de
autoria do Vereador Jose Vilson Ferreira; Indicação Nº 023/14, de autoria do Vereador
Sergio Griebeler; Requerimentos Nº 004, 005 e 006/14, ambos de autoria do Vereador
Darlan de Souza; Parecer da Comissão Permanente Nº 004/14, ao Projeto de Lei nº
035/13; Projeto de Lei Nº 035/14 - Cria o Comitê de Investimentos de Paverama e seu
respectivo gestor, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 039/14 - Autoriza
contratação emergencial de um Servente por excepcional interesse publico;Projeto de
Lei Nº 040/14 - Autoriza contratação emergencial de um Monitor Educacional por
excepcional interesse publico; Projeto de Lei Nº 041/14 - Institui Programa de
Recuperação de Fiscal de Créditos – REFIS – e dá outras providências; A seguir passou
o Senhor Presidente ao ESPAÇO DE LIDERANÇAS. Carlos Alberto Hartmann.
Cumprimentou a todos e elogiou a realização do 2º Rodeio Crioulo Estadual de Paverama, de
1º a 4 de maio, com organização do CTG Estância do Siqueira. Frisou que houve a
participação de cerca de 500 laçadores e que o parque de rodeio tem uma ótima estrutura.
Citou o caso de uma pessoa que ligou para o motorista da saúde e que este teria perguntado e
sugerido que a pessoa se deslocasse por conta até o hospital. “A pessoa chegou a quase
enfartar. Não cabe a nós, como pessoas normais, julgar se a pessoa está bem ou está mal. Só
um médico ou um enfermeiro podem fazer isso”. Ele voltou a pedir a abertura do posto de
saúde ao menos até 23h e atendimento no final de semana. Darlan de Souza. Cumprimentou
a todos e concordou com o posicionamento do colega Carlos Alberto a respeito da saúde e
revelou que a administração está aguardando recursos para ampliação do posto de saúde e
contratação de médicos e enfermeiros. “Tem que ter alguém à disposição para levar as
pessoas ao hospital”. Convidou para os bingos que estão marcados na Fazenda São José e no
Morro Bonito no próximo dia 10 de maio. Lamentou a morte recente de alguns munícipes.
Elogiou os projetos encaminhados na sessão. João Edson O, Morais. Cumprimentou a todos
e também elogiou o rodeio, frisando que eventos grandes no município trazem renda e devem
continuar. Reforçou o convite para o bingo na comunidade de Morro Bonito na tarde de 10 de
maio. Eldo Danir Dickel. Cumprimentou a todos e fez referência à visita dos vereadores e
Executivo ao Hospital Ouro Branco (HOB). Lembrou que as questões dos atendimentos
foram discutidas e que é compreensível que a casa de saúde tenha um grande número de
atendimentos por receber pacientes de vários municípios. O Vereador citou que a demora no
atendimento é o principal problema, além do deslocamento de Paverama ao Bairro Languiru,
em Teutônia. “O que falta para nós é o primeiro atendimento, a triagem aqui em Paverama”.
Disse que o prefeito informou que existe projeto de reforma do posto e de ampliação do
horário de atendimento. “Estamos ouvindo da comunidade um descontentamento. Nós não
estamos bem na saúde, inclusive o atendimento no posto. Eu não estou condenando. Eles não
têm condições, estão apavorados, desorganizados”, desabafou. Disse que a comunidade
precisa ter o atendimento que merece. “A saúde nos preocupa. Agora houve mudança de
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secretário (saída de Fabiano Brandão e entrada de Janete Adriane Egewardt). Esperamos que
faça um bom trabalho, mas esse troca-troca não é positivo”. Lembrou sua participação, com o
vereador Antônio Cardoso de Vargas no encontro da Avat, em Anta Gorda, frisando que foi
muito positivo. Elogiou a realização do rodeio, dizendo que divulgou Paverama para todo o
RS. A seguir passou o Senhor Presidente ao EXPEDIENTE COMUM. Carlos Alexandre
Dutra. Cumprimentou a todos e também falou da troca na Secretaria da Saúde, com o exsecretário assumindo a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde e fez votos para que seja
desenvolvido um bom trabalho. Concordou que o atendimento precisa ser melhorado. Elogiou
a realização do rodeio, falando da valorização à comunidade e ao município. Lamentou que
houvesse a desaceleração de investimentos do Governo Federal, em função da freada na
economia, e disse que é necessário cobrar dos deputados, pois “neste ano haverá Copa do
Mundo e eleições e as promessas de investimentos tendem a não ser cumpridas”. Frisou que é
necessária a atração de novas empresas para o município, pedindo que a recém criada
Secretaria de Indústria e Comércio atue neste sentido. Darlan de Souza. Cumprimentou a
todos e informou que o ex-secretário de Saúde foi selecionado numa prova, alcançando o
primeiro lugar, para assumir a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, que abrange 37
municípios. O Vereador também falou da visita ao HOB, detalhando que o atendimento é por
fichas e cores, priorizando as emergências. Elogiou a higiene e a estrutura, com montagem de
UTI no HOB, apontando que Paverama terá um pronto atendimento. Ele foi outro que elogiou
a equipe de organização do rodeio no município. Antônio Cardoso de Vargas.
Cumprimentou a todos e enalteceu a realização do rodeio. Lamentou a burocracia na saúde.
Elogiou as pessoas que trabalham no posto de saúde do município, mas apontou que falta um
comando forte. “O problema é a falta de agilidade no atendimento. A ficha não cura ninguém.
Precisamos de mais médicos”. Ele lamentou que isto ocorresse atualmente em todos os
lugares. Mandou um abraço a todas as mães pela passagem do seu dia em 11 de maio. Por
fim, lamentou que a Fazenda São José, com 1,5 a 1,6 mil habitantes, foi esquecida pelo grupo
que elaborou um jornal no município. Clamou por melhorias na iluminação pública na
Fazenda São José, Posses e Vila do Sabão, apontando que “o município está no escuro”. Disse
que as pessoas estão reclamando muito e que se forem organizados protestos a Câmara estará
repleta de pessoas em todas as sessões. Jose Vilson Ferreira. Cumprimentou a todos e
concordou que o ex-secretário de Saúde estava realizando um bom trabalho e que na 16ª
Coordenadoria Regional poderá auxiliar ainda mais. Desejou um bom trabalho à nova
secretária. Elogiou também a organização do rodeio, reforçando que foi um grande evento.
Desejou um feliz Dia das Mães pela passagem do dia 11 de maio. Pediu que a secretaria de
Obras avaliasse sempre a necessidade de realizar cortes de árvores, fazendo o replantio
sempre que possível. Eldo D. Dickel. Cumprimentou a todos e igualmente homenageou as
mães, frisando que elas têm um dom sagrado de sempre dar carinho aos filhos. Sobre os
problemas enfrentados pela Pavlat, denunciada na Operação Leite Compensado, disse que
jamais estará a favor das irregularidades cometidas, mas lamentou muito pelos funcionários.
“Tomara que esta empresa tenha cacife para poder suportar este impacto. O nome foi jogado
na imprensa, o produto tem problemas, haverá demora de nova aceitação no mercado e perda
do que foi fabricado. Não queríamos o fechamento de uma indústria dessas e estamos
chocados e preocupados com todos os funcionários que lá trabalham e suas famílias”. O
Vereador lamentou que o nome do município fique manchado com o problema e afirmou
aguardar uma posição mais clara para saber o que aconteceu. “Estamos presentes,
acompanhando e aguardando mais fatos para podermos dar uma posição mais consistente do
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Poder Legislativo”, concluiu. A seguir, passou o Senhor Presidente a ORDEM DO DIA.
Onde foram votadas as seguintes matérias: Requerimentos Nº 004, 005 e 006/14, ambos de
autoria do Vereador Darlan de Souza. APROVADO POR UNANIMIDADE. Parecer da
Comissão Permanente Nº 004/14, ao Projeto de Lei nº 035/13. APROVADO POR
UNANIMIDADE. Projeto de Lei Nº 035/14 - Cria o Comitê de Investimentos de
Paverama e seu respectivo gestor, e dá outras providências. APROVADO POR
UNANIMIDADE. Projeto de Lei Nº 039/14 - Autoriza contratação emergencial de um
Servente por excepcional interesse publico. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Projeto de Lei Nº 040/14 - Autoriza contratação emergencial de um Monitor
Educacional por excepcional interesse publico. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Projeto de Lei Nº 041/14 - Institui Programa de Recuperação de Fiscal de Créditos –
REFIS – e dá outras providências. APROVADO POR UNANIMIDADE. A seguir o
Senhor Presidente as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Não houve pronunciamentos neste
espaço. 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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