ATA DA TRECENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SETIMA LEGISLATURA, em 03/12/2015.

Ao terceiro dia do mês de dezembro 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 Carlos Alberto Hartmann com a presença de todos os vereadores. A
seguir passou o Senhor Presidente a votação da Ata 327/15, a qual foi aprovada por
unanimidade. A seguir passou o Senhor Presidente a PAUTA. Indicação nº 064/15, de autoria
do vereador Eldo Danir Dickel; Indicação nº 065/15, de autoria do vereador Jose Vilson
Ferreira; Indicação nº 066/15, de autoria do vereador Carlos Alexandre Dutra;
Requerimento nº 006, de autoria do Vereador Darlan de Souza; Projeto de Lei Nº 005/15 Cria Cargo e Vaga de Assessor Jurídico e Assessor Legislativo no Quadro de Servidores
do Poder Legislativo e fixa as especificações da categoria funcional criada; Projeto de Lei
Nº 070/15 - Autoriza suplementação de recursos por redução de verba; Projeto de Lei Nº
071/15 - Autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento integral do IPTU,
ISSQN e Taxa de Coleta de Lixo conforme prazos e percentuais descritos; Projeto de Lei
Nº 072/15 - Autoriza suplementação de recursos por arrecadação a maior; Projeto de Lei
Nº 073/15 - Autoriza criar conta de despesa e suplementar recursos por arrecadação a
maior; Projeto de Lei Nº 074/15 - Autoriza o Poder Executivo a conceder o uso
remunerado do quiosque da Academia de Saúde do Bairro Morro Bonito, mediante
licitação e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 075/15 - Autoriza cobrança de
contribuição de melhoria em decorrência da execução do calçamento comunitário da Rua
Generoso Alves de Souza, trecho compreendido entre a Rua Waldemar Hauenstein e José
Batista da Silva, dos proprietários que não aderirem à pavimentação comunitária, e dá
outras providencias; Projeto de Lei Nº 076/15 - Autoriza o Poder Executivo a firmar
convênio com a Casa de Idosos e Hospedaria Carvalho Ltda. de Montenegro; Projeto de
Lei Nº 077/15 - Autoriza firmar Convênio com o Lar de Idosos Porto Seguro de
Paverama; Projeto de Lei Nº 078/15 - Autoriza a Poder Executivo a firmar convênio com
a Sociedade Evangélica Pella Bethânia de Taquari. A seguir passou o Senhor Presidente ao
ESPAÇO DE LIDERANÇAS. Com a palavra, o Nobre Vereador Jose Vilson Ferreira.
Cumprimentou a todos e agradeceu por conta do atendimento de uma indicação de sua autoria,
a qual solicitava reparo em uma estrada. Colocou que no acesso a Vila Felipe há um valo aberto
por conta da quantidade de chuva dos últimos meses. O vereador explanou sobre a indicação de
sua autoria, que solicita a manutenção do trajeto. Comentou sobre a mudança da sede da
Brigada Militar para a praça municipal. Disse que os brigadianos não se sentiram satisfeitos
com o espaço cedido e sugeriu que seja estudado outro espaço. Com a palavra, o Nobre
Vereador Darlan de Souza. Cumprimentou a todos e falou sobre a parceria que a prefeitura
tem com a APAE de Teutônia. O vereador colocou que são 32 munícipes levados para a
instituição e que há dúvidas quanto à renovação do contrato, pois o valor solicitado é abusivo,
explicou que o contrato aumentou em 60% do valor atual e que a administração busca
alternativas para atender os paveramenses com necessidades especiais. Também falou sobre o
requerimento de sua autoria que solicita melhorias na rede elétrica de Morro Azul. “É um
absurdo como a AES Sul nos presta um mau atendimento, já tivemos várias audiências com
eles aqui durante os anos que estou nessa casa e a gente já pressionou, mas eles melhoram e
depois esquecem”. Explicou que Paverama, e principalmente Morro Azul, é considerado como
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“ponta de rede”, ou seja, o último município a ser abastecido por essa companhia, o que faz
com que as quedas de energia sejam mais frequentes. Com a palavra, o Nobre Vereador João
Edson de O. Morais. Cumprimentou a todos e lamentou que a academia de saúde do Bairro
Morro Bonito esteja danificada. Explicou que, em reunião, foi debatida a necessidade de se
colocar alguém para cuidar do espaço, o que culminou em projeto que co m certeza será
aprovado na sessão concedendo uso remunerado do quiosque da academia. Ele colocou aos
interessados em cuidar do espaço que realizem o processo de abertura de empresa e participem
da licitação. Além disso, o petista reforçou o pedido de identificação das ruas, principalmente
na Zona Urbana. Explanou sobre uma parada de ônibus danificada há dois anos, solicitando que
seja realizado o reparo, e agradeceu aos responsáveis pelos 50% da emenda depositada para a
Rua Waldemar Hauenstein, de autoria do deputado Ronaldo Zulke (PT), enaltecendo ainda o
recapeamento na Fazenda São José. Com a palavra, o Nobre Vereador Eldo Danir Dickel.
Cumprimentou a todos e retomou a questão da segurança e do fechamento da delegacia.
Explanou o que foi tratado na audiência pública realizada dia 24 de novembro, em Fazenda
Vilanova, com diversas autoridades. “O que ficou claro foi que o delegado de Teutônia disse
que estava correndo o boato do fechamento da delegacia”. Disse que se deve trabalhar em cima
dos deputados e das lideranças políticas para que isso não aconteça. Apontou os projetos que
serão votados na sessão de hoje, os quais tratam de suplementação de recursos e outros que
solicitam convênios com lares de idosos. Considerou os custos expostos como elevados. Ainda
levantou a questão do convênio com a APAE, sugerindo que se firme parceria em outro lugar.
“32 dependentes desse atendimento é um valor bem significativo e é claro que jamais vai ser
negada aqui uma autorização para firmar convênio com uma APAE, seja qual for o município”.
Tranquilizou a população, afirmando que a Câmara encontrará uma solução para o caso. Com a
palavra, o Nobre Vereador Carlos A. Dutra. Cumprimentou a todos e manifestou-se quanto à
indicação de sua autoria, a qual solicita a disponibilização de transporte público durante o
período de férias escolares. O vereador sugere o revezamento dos transportes do município,
solicitando à prefeitura que tenha essa iniciativa, pois beneficiará a comunidade e o comércio.
Elogiou a organização dos enfeites natalinos, principalmente o projeto “Adote a sua árvore”. O
vereador retomou o assunto do convênio com a APAE e colocou que não há como cogitar a
ideia de não dar assistência às pessoas deficientes que não seja por profissionais especializados.
Outro assunto tratado foi o fechamento da Secretaria de Saúde nas vésperas de Natal e Ano
Novo. Sugeriu que seja deixado um médico ou uma enfermeira para um plantão de emergência,
pois com o fechamento do hospital, o município ficou dependente de Teutônia para
atendimento. A seguir passou o Senhor Presidente ao EXPEDIENTE COMUM. Com a
palavra, o Nobre Vereador Carlos Alexandre Dutra. Cumprimentou a todos e seguindo o
assunto do espaço anterior, colocou em questão a exposição de opinião nas redes sociais por
parte dos servidores públicos. “Nós vivemos hoje em liberdade de expressão, onde as pessoas
têm o direito de criticar o que não está bom. E no momento em que a gente se propõe a ser
vereador, a trabalhar no meio público, se a gente não aceita críticas, então a gente não pode
trabalhar nesse meio”. O vereador manifestou-se também sobre a questão da conta de água não
ser entregue nas residências no mês de dezembro. Considera isso como uma falha do setor
público, pois a prefeitura já está atendendo em horário reduzido e os munícipes não contarão
com tempo suficiente para retirar a conta na prefeitura. Elogiou a prefeitura e as pessoas que se
dispuseram a pintar os quiosques da praça e também os trabalhos realizados pela Escolinha
Fênix. Nesse ponto de vista, se diz preocupado com a redução dos repasses para essa
instituição. Com a palavra, o Nobre Vereador Antonio Cardoso de Vargas. Cumprimentou a
todos e também falou sobre o trecho danificado na Vila Felipe e solicitou mais fiscalização na
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questão da iluminação. Pediu mais atenção da Secretaria de Obras e da administração quanto às
manutenções solicitadas pelos vereadores e pela comunidade. Referente o assunto da APAE,
coloca que é necessária uma negociação e que se faça o possível para manter o convênio com o
município de Teutônia, pois é o local mais próximo e o que mais facilita o acesso para os pais e
responsáveis dos portadores de deficiência. “Tem coisas muito mais caras dentro do
município”, opinou. O vereador falou sobre a morte do ex-prefeito de Teutônia, Elton Klepker,
e recordou o quanto ele fez em Teutônia, contribuindo ainda com a Fazenda São José e com
Paverama. Com a palavra, o Nobre Vereador Eldo Danir Dickel. Cumprimentou a todos e
também falou sobre Klepker. Concordou que muito de Paverama se deve ao crescimento de
Teutônia, mas apontou que se for comparar, Teutônia é município filho de Estrela, isso
significa que já era praticamente um lugar emancipado. O vereador explanou que Klepker foi o
grande motivador do crescimento e desenvolvimento de Teutônia, assim como de empresas e
cooperativas que contribuíram para esses avanços. Quanto ao desenvolvimento da Fazenda São
José, o vereador manifestou que isso se deve em grande parte à emancipação de Paverama, pois
anteriormente a isso, a “Fazenda” era um “recanto” de Taquari, sendo praticamente esquecida.
“Mas graças à emancipação, hoje Paverama é o que é. Pode não ser tudo aquilo que nós
sonhávamos, mas com certeza somos muito mais do que seríamos se ainda pertencêssemos a
Taquari”. O vereador reconheceu que Paverama tem problema, como a falta de indústrias fortes
para alavancar o orçamento do município. Com a palavra, o Nobre Vereador Jose Vilson
Ferreira. Cumprimentou a todos e também se manifestou quanto ao convênio com a APAE de
Teutônia. Pediu aos responsáveis do município que realizem uma negociação. O vereador
disse que encontrou-se com Marcelo Moraes, filho do deputado Sérgio Moraes (PTB), o qual
garantiu que uma emenda de R$ 250 mil foi votada e que está esperando aprovação.
Demonstrou-se otimista com o recebimento da emenda para 2016 e explicou que será
direcionada à área da Saúde, para aquisição de materiais de uso interno. A seguir, assume a
Presidência o Vice-Presidente, Vereador Antonio Cardoso de Vargas, para o pronunciamento
do Senhor Presidente, vereador Carlos Alberto Hartmann. Cumprimentou a todos e
concordou com a negociação de valores com a APAE de Teutônia. O vereador expôs diversos
motivos para continuar com esse convênio. Sobre a reunião em Fazenda Vilanova, informou
que o inspetor da Polícia Civil daquele município irá se aposentar. Sobre a Brigada Militar,
explicou que o brigadiano responsável por Fazenda Vilanova cobre também Bom Retiro do Sul
à noite, simultaneamente. Pediu que as autoridades fiquem atentas para que não ocorra algo
semelhante em Paverama. Parabenizou aos responsáveis pela comemoração do Dia do Músico.
Concordou com Dutra sobre o não fechamento do posto de saúde. “O problema é que dá aquele
impacto, quatro dias fechado, três dias aberto, quatro fechado de novo. Então de 11 dias, oito o
Posto de Saúde fica fechado”. Também sugeriu que fosse deixado um médio de plantão em
pelo menos meio turno nos dias 24 e 31 de dezembro. Elogiou as melhorias na Fazenda São
José e o embelezamento das praças do município para as comemorações natalinas, feito com o
auxílio da própria comunidade. A seguir, passou o Senhor Presidente a ORDEM DO DIA.
Onde foram votadas as seguintes matérias: Requerimento nº 006, de autoria do Vereador
Darlan de Souza. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 005/15 - Cria
Cargo e Vaga de Assessor Jurídico e Assessor Legislativo no Quadro de Servidores do
Poder Legislativo e fixa as especificações da categoria funcional criada. APROVADO
POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 070/15 - Autoriza suplementação de recursos
por redução de verba. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 071/15 Autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento integral do IPTU, ISSQN
e Taxa de Coleta de Lixo conforme prazos e percentuais descritos. APROVADO POR
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UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 072/15 - Autoriza suplementação de recursos por
arrecadação a maior. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 073/15 Autoriza criar conta de despesa e suplementar recursos por arrecadação a maior.
APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 074/15 - Autoriza o Poder
Executivo a conceder o uso remunerado do quiosque da Academia de Saúde do Bairro
Morro Bonito, mediante licitação e dá outras providências. APROVADO POR
UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 075/15 - Autoriza cobrança de contribuição de
melhoria em decorrência da execução do calçamento comunitário da Rua Generoso Alves
de Souza, trecho compreendido entre a Rua Waldemar Hauenstein e José Batista da
Silva, dos proprietários que não aderirem à pavimentação comunitária, e dá outras
providencias. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 076/15 - Autoriza o
Poder Executivo a firmar convênio com a Casa de Idosos e Hospedaria Carvalho Ltda. de
Montenegro. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 077/15 - Autoriza
firmar Convênio com o Lar de Idosos Porto Seguro de Paverama. APROVADO POR
UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 078/15 - Autoriza a Poder Executivo a firmar
convênio com a Sociedade Evangélica Pella Bethânia de Taquari. APROVADO POR
UNANIMIDADE. A seguir o Senhor Presidente as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Este
espaço não foi utilizado pelos Nobres edis. 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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