ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINARIA DA SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA, DA SETIMA LEGISLATURA, em 21/08/2014.

Ao décimo vigésimo primeiro dia do mês de agosto 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 046 e 049/14, de autoria do Vereador Sergio F. Griebeler; Indicação Nº 047
e 049/14, de autoria do vereador João Edson de O. Morais; Indicação Nº 050/14, de
autoria do Vereador Jose Vilson Ferreira; Parecer da Comissão Técnica nº -- 05/14;
Projeto de Lei Nº 002/13 – Aprovam as Contas do Prefeito Municipal de Paverama,
referentes ao exercício de 2011; Projeto de Lei Nº 061/14 – Autoriza suplementação de
recursos por redução de verba; Projeto de Lei Nº 062/14 – Estipula por interesse social a
largura mínima de ruas e recuos de ajardinamentos localizadas no distrito de Fazenda
São José; Projeto de Lei Nº 063/14 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas
para a promoção do1.o Encontro Municipal de Motos – “Pavetrilha” – que acontecerá
em Paverama no dia 14 de setembro de 2014, organizada pela Associação Moto Grupo
Pavetrilha, CNPJ 20.355.395/0001-52, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº
064/14 – Altera Autoriza o chamamento público para credenciamento de serviços de
exames laboratoriais à Comunidade do Município conforme tabela anexa; Projeto de
Lei Nº 065/14 – Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção no valor de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao Esporte Clube Guaíba, inscrito no CNPJ n.º
94.706.796/0001-67, com sede neste Município, para custear despesas de transporte para
participação na Copa Regional Vale do Taquari, edição 2014 e das outras providencias;
Projeto de Lei Nº 066/14 – Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção no valor de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao Sport Clube Internacional de Santa Manoela,
inscrito no CNPJ n.º 08.056.208/0001-34, com sede neste Município, para custear
despesas de transporte tendo em vista a participação do referido clube na Copa Irineu
Hergemöller, edição 2014, e da outras providencias; Projeto de Lei Nº 067/14 – Autoriza
o Poder Executivo a conceder subvenção no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais) ao Clube Esportivo Independente, inscrito no CNPJ n.º 97.840.227/0001-87, com
sede neste Município, para custear despesas de transporte tendo em vista a participação
do referido clube na Copa Irineu Hergemöller, edição 2014, e dá outras providencias;
Projeto de Lei Nº 068/14 – Cria Cargo de Técnico de Enfermagem; Projeto de Lei Nº
069/14 – Cria cargo de Médico. A seguir passou o Senhor Presidente ao ESPAÇO DE
LIDERANÇAS. Carlos Alberto Hartmann. Cumprimentou a todos e referiu-se a alguns
projetos que entraram em discussão na sessão. Ele enalteceu a presença dos organizadores do
1º Encontro Municipal de Motos – Pavetrilha - e declarou que as solicitações vêm ao encontro
das decisões do Legislativo e do Executivo. Sobre o projeto nº 64, que autoriza o chamamento
público para credenciamento de serviços de exames laboratoriais aos munícipes, declarou
considerar um valor muito baixo o auxílio dado pelo SUS para a realização de exames, porém
afirmou ser bom ter mais uma opção de laboratório para coleta de exames. Citou que
atualmente no município há escassez de médicos e há necessidade de criação de cargo de
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enfermeiro, ponderam ser possível estudar a hipótese do horário do posto de saúde ser
ampliado para não haver necessidade de recorrer às cidades vizinhas para atendimento de
saúde fora do horário comercial. Citou também os projetos nº 65,66 e 67, aprovados na
sessão, que referem-se às subvenções de valores a clubes do município. “Não tenho nada
contra clube algum, quero que o Internacional e o Independente ganhem R$ 1,2 mil e o
Guaíba também ganhe R$ 1,2 mil, ou até mais, não porque eu sou do Guaíba, mas porque é
um time que participa do Campeonato Regional”, destacou o vereador. Darlan de Souza.
Cumprimentou a todos e parabenizou a Administração Municipal pelas melhorias na
iluminação no município. ‘‘Está ficando muito bonita a nova iluminação de mercúrio e com
braços bem longos. Aqui no Centro não se vê mais pontos escuros, pois os focos são mais
amplos, está tudo iluminado. O vereador lembrou ainda que as lâmpadas que estão sendo
substituídas, ‘‘estão sendo colocadas nas vilas e no interior, onde sabemos que ainda á uma
deficiência muito grande com relação à iluminação’’, disse. Com relação a Secretaria de
Obras, lamentou que os serviços de melhoramentos nas estradas do interior realizados pelas
equipes são comprometidos pelos caminhões pesados que circulam pelas vias. ‘‘Hoje, além
do caminhão, colocam mais uma carreta atrás, com eucalipto verde, 40 a 50mil kg, assim as
estradas não resistem. Claro que é necessária a circulação destes veículos, mas a população
tem que entender que os reparos tem que ser feitos semanalmente nestes trechos, aumentando
ainda mais os trabalhos para a pasta’’. Sobre o credenciamento de exames laboratoriais aos
munícipes, destacou que a população tem o direito de optar pelo que preferir, torcendo para
que todos os laboratórios sejam procurados. O auxílio aos clubes foi abordado pelo vereador
que disse: ‘‘como o Guaíba tem mais despesas com deslocamento, é justo que receba em um
segundo momento mais um repasse’’.Eldo Danir Dickel. Cumprimentou a todos e agradeceu
pelo projeto nº 62, aprovado na ocasião, estipulando a largura mínima das ruas Raimundo
Wegner, Gelsi dos Santos Wegner e Jacinto Vieira da Fonseca, todas na Fazenda São José,
problema comentado na sessão anterior por ele e pelo colega Antônio Cardoso de Vargas.
Também se colocou favorável ao repasse de recursos para os clubes de futebol e para o
Pavetrilha, bem como aos projetos nº 68 e 69, de criação de cargo de técnico de enfermagem e
de médico, respectivamente. Destacou que na BR 386 existem placas de sinalização
informando o acesso a Paverama, mas falta colocar a distância que fica da sede. Pediu que
fosse feito contato com o DNIT para acrescentar esta informação. Sobre o asfaltamento que
está sendo realizado em frente à Sociedade Aliança, na Rua 4 de Julho, advertiu que a boca de
lobo construída sob o viaduto é muito perigosa e vai acarretar acidentes. “Alguma coisa tem
que ser feita. Ainda está em tempo de resolver”, alertou. Carlos Alexandre Dutra.
Cumprimentou a todos elogiou os projetos de apoio ao Pavetrilha e aos clubes de futebol do
município em competições. Ponderou que o valor dado pode ser ainda maior, já que os clubes
representam o município e enfrentam dificuldades para manter a manutenção dos mesmos.
Sobre a propaganda política na TV e no rádio, apelou para que as pessoas assistam e formem
sua opinião. “Se a gente não dá bola para a eleição, para o candidato, não se informa sobre
suas propostas, de certa forma estamos assinando um termo de que se passou a eleição não é
mais possível criticar. Peço que a gente acompanhe e faça a reflexão”, apontou. A seguir
passou o Senhor Presidente ao EXPEDIENTE COMUM. Carlos Alexandre Dutra.
Cumprimentou a todos Seguindo sua reflexão iniciada no espaço anterior, afirmou que ele,
como vereador, se sente no dever de alertar a população quanto à difícil situação econômica
que o Brasil está enfrentado. “Paverama hoje sente a crise e tem municípios que é 30 vezes
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pior. A economia nunca esteve tão freada como está. O setor metal-mecânico, que puxa o
país, está totalmente em baixa. Empresas fortíssimas, como a AGCO e a John Deere, já
orientaram seus funcionários a não fazer despesas, porque ninguém sabe o que vem pela
frente. E isto é uma engrenagem”. Ele aconselhou a todos que sejam cautelosos. Lembrou a
morte do candidato Eduardo Campos, afirmando gostar bastante dos pronunciamentos que ele
fazia. Elogiou a questão das lixeiras no município, a troca das luminárias, a chegada de
máquinas e a atuação das obras. “Por outro lado, estou numa situação bastante desconfortável.
Há quatro semanas, um atelier de calçados pediu uma carga de material, quando chove ficou
poças de água no acesso, foi feito o pedido na Secretaria de Obras e foi dito que apenas seria
feito no mês seguinte. Passou o mês e a representante do atelier pediu de novo e nada. Agora
já estamos no dia 21 de agosto. É algo que me preocupa. Chego a pensar que o problema seja
porque eu estava junto. Só que acho que nessa parte deve haver uma clareza: se existe uma
distinção, se há uma orientação para que não se atenda pedido de determinado vereador, falem
pra mim que já digo pras pessoas solicitarem diretamente para outro vereador. É importante
ter respeito e não esquecer que o município é de todos. Quando deixamos um empresário
desgosto com o nosso município por causa de uma carga de saibro, estamos talvez afastando
muitos outros empresários”, desabafou. Jose Vilson Ferreira. Cumprimentou a todos e
elogiou a equipe que está organizando o Pavetrilha. Afirmou que estes eventos são muito
importantes porque visitantes vêm de todos os lugares e divulga o município. Da mesma
forma, elogiou o repasse de verba, através dos projetos, aos clubes de futebol do município.
Sobre o projeto de credenciamentos dos laboratórios, lamentou os baixos preços pagos pelo
INSS a estas empresas. Sobre a iluminação pública, o trabalho que está sendo feito no
município está ótimo. ‘‘ Quero parabenizar a Administração e ao responsável pelo setor,
Everaldo, pelo trabalho exemplar que está sendo desenvolvido com a iluminação pública’’,
finalizou. Sergio Francisco Griebeler. Cumprimentou a todos e agradeceu por algumas
indicações atendidas. Justificou as indicações de sua autoria, nº 46 e 49, solicitando,
respectivamente, o ensaibramento e patrolagem na estrada de Linha Brasil, passando por
Linha Hungria, no sentido de Linha Brasil Alta, e a colocação de brita no acesso à
propriedade de Elear Alllebrandt, em Santa Manoela, onde são produzidos mais de 200 litros
de leite diariamente. “Como esta, existem muitas outras que fiz indicação. Não sei se é porque
eu pedi, mas vou pedir de novo. Mais de 50 propriedades têm dificuldades de acesso e volto a
pedir que sejam feitos”. O vereador elogiou os demais projetos, principalmente aqueles que
destinam recursos para os clubes de futebol. Antônio Cardoso de Vargas. Cumprimentou a
todos trouxe um agradecimento à administração, ao vereador Eldo Danir Dickel e ao
funcionário Geraldo, em nome dos moradores da Fazenda São José pelo encaminhamento de
projeto que estipula a largura mínima das ruas. “Quando há interesse, vai. Eu gosto de estar
junto. O administrador precisa ouvir o vereador, porque ele é a voz do povo”. O vereador
criticou aqueles que dizem que vereador não manda nada. “Isso não é coisa que um
administrador diga. Por que o vereador recebe? Por que o povo emprega confiança e vota num
vereador para ser seu representante? Se o povo vem lá em casa, é porque eu os represento”.
Para ele, todos os vereadores têm valor e devem estar juntos representando a comunidade nos
pedidos. Elogiou todos os projetos encaminhados, afirmando apenas ter receio de votar o
projeto nº 64. Para ele, do valor destinado (R$ 4.160,00) o governo deveria repassar a metade
para cada laboratório. “Já acompanhei mais vezes este outro laboratório tentando empurrar o
Pinheiro embora. Eu duvido que tirando desta empresa este recurso ele possa continuar
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trabalhando em Paverama. Está na mão do administrador. Eldo D. Dickel. Cumprimentou a
todos e elogiou a atuação do colega Carlos Alexandre da Silva Dutra, enfatizando suas
posições claras e realistas, lamentando o desabafo do democrata na tribuna. “Tenho certeza de
que a administração vai analisar melhor. Já passei por estas situações. “Quando temos uma lei
que a pessoa precisa pedir e aguardar o atendimento, é complicado”. O vereador disse
conhecer a situação relatada por Dutra e afirmou ser solidário ao caso, enfatizando que é uma
questão fácil de resolver. Disse que o objetivo de todos os vereadores e da administração é o
melhor para o município e para a comunidade, embora possa haver opiniões diferentes. Sobre
os valores encaminhados às entidades, reiterou que a administração está fazendo o possível e
chamou a atenção sobre a necessidade de prestação de contas. “Não é a prefeitura que vai
correr atrás de vocês; são vocês que terão que procurar a prefeitura e prestar contas”. Elogiou
os projetos encaminhados na sessão e concordou com Dutra, afirmando que a situação que o
país vive é delicada. “Nós que trabalhamos no livre comércio sentimos que a economia
parou”. Mas ponderou não estar fazendo terra arrasada e considerou que o município está em
boa situação. A seguir, passou o Senhor Presidente a ORDEM DO DIA. Onde foram
votadas as seguintes matérias. Parecer da Comissão Técnica nº -- 05/14. APROVADO
POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 002/13 – Aprovam as Contas do Prefeito
Municipal de Paverama, referentes ao exercício de 2011. APROVADO POR
UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 061/14 – Autoriza suplementação de recursos por
redução de verba. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 062/14 –
Estipula por interesse social a largura mínima de ruas e recuos de ajardinamentos
localizadas no distrito de Fazenda São José. APROVADO POR UNANIMIDADE;
Projeto de Lei Nº 063/14 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas para a
promoção do 1.o Encontro Municipal de Motos – “Pavetrilha” – que acontecerá em
Paverama no dia 14 de setembro de 2014, organizada pela Associação Moto Grupo
Pavetrilha, CNPJ 20.355.395/0001-52, e dá outras providências. APROVADO POR
UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 064/14 – Altera Autoriza o chamamento público
para credenciamento de serviços de exames laboratoriais à Comunidade do Município
conforme tabela anexa. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 065/14 –
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção no valor de R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais) ao Esporte Clube Guaíba, inscrito no CNPJ n.º 94.706.796/0001-67, com
sede neste Município, para custear despesas de transporte para participação na Copa
Regional Vale do Taquari, edição 2014 e das outras providencias. APROVADO POR
UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 066/14 – Autoriza o Poder Executivo a conceder
subvenção no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao Sport Clube
Internacional de Santa Manoela, inscrito no CNPJ n.º 08.056.208/0001-34, com sede
neste Município, para custear despesas de transporte tendo em vista a participação do
referido clube na Copa Irineu Hergemöller, edição 2014, e da outras providencias.
APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 067/14 – Autoriza o Poder
Executivo a a conceder subvenção no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao
Clube Esportivo Independente, inscrito no CNPJ n.º 97.840.227/0001-87, com sede neste
Município, para custear despesas de transporte tendo em vista a participação do
referido clube na Copa Irineu Hergemöller, edição 2014, e dá outras providencias.
APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 068/14 – Cria Cargo de Técnico
de Enfermagem. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 069/14 – Cria
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cargo de Médico. APROVADO POR UNANIMIDADE. A seguir o Senhor Presidente as
EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Carlos Alberto Hartmann. Cumprimentou a todos e
parabenizou os participantes da Pavetrilha e organizadores, e também parabenizou os
dirigentes dos clubes de futebol, sabe o quanto é difícil se organizar uma equipe de futebol e
conseguir manter durante um campeonato. 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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