ATA DA TRECENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA OITAVA LEGISLATURA, em 05/01/2017.
Ao quinto dia do mês de janeiro 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 Sergio Francisco Griebeler, com a presença de todos os vereadores. A seguir passou o
Senhor Presidente a PAUTA desta Sessão. Indicação Nº. 001/17, de autoria do Vereador Sergio
Francisco Griebeler; Projeto de Lei Nº 00/17 - Autoriza o pagamento adicional de
insalubridade em Grau Médio ao ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias;
Projeto de Lei Nº 002/17- Autoriza reajuste nos vencimentos dos Servidores Municipais Ativos
e Inativos, Cargos em Comissão, Gratificação de Função e Funções Gratificadas; Projeto de Lei
Nº 001/17 - Concede reajuste anual nos subsídios dos Vereadores do Município de Paverama;
Projeto de Lei Nº 002/17 - Concede reajuste anual nos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do
Município de Paverama; Projeto de Lei Nº 003/17 - Concede reajuste anual nos subsídios dos
Secretários Municipais do Município de Paverama; Projeto de Lei Nº 004/17 - Concede reajuste
nos vencimentos dos Servidores do Poder Legislativo de Paverama, Cargos em Comissão e
Função Gratificada. A seguir passou o Senhor Presidente ao ESPAÇO DE LIDERANÇAS. Com a
palavra, o Nobre Vereadora Luciara P. da Silva. Cumprimentou a todos e agradeceu por terem
acreditaram em seu potencial e lhe depositaram um voto de confiança. ‘‘Prometo não decepcionar
ninguém. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para buscar cada vez mais benefícios para nossa
população. Meus pilares de campanha foram as famílias, as mulheres, os jovens e a comunidade e é
por eles que trabalharei. Desejo ao Prefeito e sua equipe um bom desempenho nos próximos 4 anos e
como vereadora de oposição não estou aqui para ser contrária a projetos importantes, mas sim
parceira em tudo o que vier em benefício a nossa gente. Meu papel será de fiscalizar, sugerir e
cooperar. Aos colegas vereadores desejo harmonia e que possamos trabalhar juntos de forma
exemplar.’’, disse. Com a palavra, o Nobre Vereador Jocemar B. de Vargas. Cumprimentou a todos
e destacou a linha de trabalho que deseja desempenhar como representante da comunidade no
Legislativo. ‘‘Em 2013, tive a oportunidade de integrar uma administração que tinha como foco
principal servir ao povo de Paverama e isto continuará sendo o foco do meu trabalho na Câmara de
Vereadores, trabalhar em prol do povo, independente de sigla partidária ou grupo, pois está é a
função do vereador. Quero me dispor a ouvir as comunidades, as pessoas e trazer para a tribuna suas
demandas. Com relação a partidos políticos, situação e oposição, acredito todos devemos fazer nossa
parte e buscar sempre o melhor para o nosso município. Agradeço a todos que me confiaram os 314
votos e me elegeram o vereador mais votado do município. Contem sempre comigo. Com a palavra,
o Nobre Vereador Carlos A. Dutra. Cumprimentou a todos e fez uma panorama de sua expectativa
para a Legislatura que se inicia. ‘‘É de extrema importância em todos os momentos a presença da
comunidade acompanhando os trabalhos dos vereadores e no início de um novo ano não poderia ser
diferente. É tão bom quando as pessoas criticam sabendo do que estão falando. E as pessoas quando
elas tem uma crítica é para o bem de todos e do município. Estamos iniciando uma nova Legislatura,
porém a mentalidade é a mesma de todos os vereadores que já passaram por esta casa, muitas vezes
muitos não conseguiram realizar todos os seus pedidos, mas todos tinham boas intenções e o mais
importante é a gente conseguir colocar na prática o discurso de união. E a eleição da mesa diretora
em chapa única, já demonstra esta filosofia de trabalho’’, explanou. Com a palavra, o Nobre
Vereador Robson Davi A. de Souza. Cumprimentou a todos e agradecendo a todas as pessoas que
lhe ajudaram na eleição para vereador. ‘‘Sou muito grato aos 213 votos que me elegeram. Agradeço a
todos que acreditaram em nossa campanha’’, comentou. Enalteceu a atitude do colega Serginho,
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eleito presidente da Mesa Diretora. ‘‘Foi uma atitude de muita humildade que pediu voto para nós da
chapa de oposição’’, explicou.‘ Com a palavra, o Nobre Vereador Cenilda de F. C. Cassol.
Cumprimentou a todos e enalteceu o apoio que recebeu em sua campanha. ‘‘Meu lema em minha
caminhada foi: Uma amiga em todas as horas, sempre perto de você!, e aqui estou, cheguei na
Câmara de Vereadores para representar toda a comunidade. Quero agradecer de forma especial a
todos que me apoiaram e me elegeram vereadora. Foi uma votação que me surpreendeu, e me sinto
muito honrada pela confiança. Agradeço ao meu partido PSB e ao PT, no qual formamos uma
coligação e aos demais colegas que somaram e foram decisivos no pleito. A seguir passou o Senhor
Presidente ao EXPEDIENTE COMUM. Com a palavra, o Nobre Vereador Solferino Alves da
Silva. Cumprimentou a todos e para o vereador também eleito para seu primeiro mandato, o apoio da
família e dos amigos em possibilitar sua eleição, será recompensado com trabalho pela comunidade.
“Agradeço a todos os eleitores que votaram em mim e acreditam no meu trabalho. Vou ser um
representante ativo da população aqui na Câmara. O respeito pautará a minha jornada nesta Casa em
busca de melhorias para a população”, disse. Afirmou que seu trabalho será de muito
comprometimento com as pessoas. ‘‘Fazem 15 anos que atuo como servidos público e por isso tenho
conhecimento das realidades de todas as comunidade, sei que não é possível ajudar a todos, mas é
possível fazer a minha parte. Trabalhar e ajudar a todos. Quero trabalhar e fazer alguma coisa.
Prometo não decepcionar ninguém. Paverama precisa de mais, e estarei sempre á disposição do
povo’’, ponderou. Com a palavra, o Nobre Vereador Cenilda de F. C. Cassol. Cumprimentou a
todos e também de sua atuação na comunidade. ‘‘Há muitos anos atuo como líder comunitária. Atuei
por 24 anos como secretária na Paróquia Nossa Senhora do Rosário trabalho e atualmente trabalho na
Comunidade do Morro Bonito. Aceitei o convite para concorrer a vereadora, em virtude de estar
ciente de muitas situações e realidades vividas pelas comunidades e desta forma contribuir de alguma
forma. Todo aquilo que estiver ao meu alcance, que for possível ajudar meu semelhante, pretendo
fazer’’, finalizou. Com a palavra, o Nobre Vereador Vanderlea Machado da Silva. Cumprimentou
a todos e No uso da tribuna, a vereadora eleita pela primeira vez, agradeceu o apoio recebido na
campanha. ‘‘Fico muito feliz em ver a presença da comunidade na Câmara acompanhando os
trabalhos dos vereadores, espero que seja sempre assim. Quero agradecer a todas as pessoas que
acreditaram que eu poderia ocupar uma cadeira no Legislativo representar as mulheres do nosso
município, juntamente com as demais colegas, mas principalmente ser uma representante do povo de
Paverama. Até o mês de outubro defendíamos um partido político, mas a partir de agora nossa
bandeira será o município de Paverama. Para finalizar quero dizer que acredito no município de
Paverama e acima de tudo nas pessoas. Somos todos Paverama’’, enfatizou. Com a palavra, o Nobre
Vereador Ricardo Kochem. Cumprimentou a todos e agradeceu por sua votação e projetou sua
atuação na Câmara de Vereadores. ‘‘Agradeço a todos que me apoiaram nesta caminhada e de modo
especial minha família que sempre me apoiaram no pleito e em todas as horas. Com a palavra, o
Nobre Vereador Robson Davi de A. Souza Cumprimentou a todos e que esta aqui para representar o
povo de Paverama, podem contar sempre comigo. Agradeço aos colegas do PDT e PRB, no qual
formamos uma chapa na eleição, sem a ajuda deles eu não estaria aqui. Tenho uma missão em seguir
o trabalho realizado pelo meu pai, que infelizmente teve que se afastar da política por motivos de
saúde. Destacou também que ‘‘apesar da renovação que houve no Legislativo, todos que por aqui
passaram fizeram o seu melhor e estão marcados na história do município. Apesar das dificuldades
que estão sendo previstas, pedimos calma aos munícipes, e que com união conseguiremos superar
esta situação’’, declarou. Com a palavra, o Nobre Vereador Carlos A. Dutra. Cumprimentou a
todos e destacou também a representação dos partidos no Legislativo. ‘‘Atualmente sabemos o
quanto é importante o envio de verbas por parte da União para o Município. No entanto, isso muitos
muitas vezes ocorre através de Deputados e Senadores acabam dando preferência para os municípios
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que possuem vereadores representantes. Dutra comentou os projetos de reajuste dos servidores,
alertando que o aumento proposto pelo Executivo, foi inferior ao aumento do IPTU. ‘‘Sabemos o
reajuste de 7% que está sendo concedido aos servidores municipais é superior aumento do salário
mínimo, entretanto, é inferior ao reajuste do IPTU. Sabemos que o momento da economia está
conturbado para todos, mas no momento da aprovação da alíquota do IPTU, foi garantido que o
reajuste dos servidores municipais seria superior. É importante que Administração observe isso para
que não tenhamos servidores desmotivados’’, declarou. Com a palavra, o Nobre Vereador Jocemar
B. de Vargas. Cumprimentou a todos e relatou da visita que fez acompanhado do prefeito e vice, ao
Palácio Piratini, no qual foram recebidos pelo líder do Governo na Assembléia, Deputado Gabriel
Souza, que explanou sobre a situação do Estado. ‘‘Muitas situações vividas pelo Estado atualmente,
são reflexos de administrações anteriores. As ações que estão sendo tomadas pelo atual Governador,
são para evitar problemas ainda maiores no futuro’’, disse. O vereador pediu a colaboração de todos
os colegas para que unidos pleiteiem recursos em prol do crescimento do município. A seguir,
assume a Presidência o Vice-Presidente, Vereador Solferino Alves da Silva, para o pronunciamento
do Senhor Presidente, vereador Sergio Francisco Griebeler. Cumprimentou a todos e disse que
como vereador reeleito para seu 4º mandado e presidente do legislativo, afirmou que deseja, junto
com os demais colegas, ter um ano produtivo. “Agradeço pela votação que obtive nesta caminhada e
que me reelegeram. Espera que aqui ocorram debates, onde prevaleça o respeito e a harmonia entre
os colegas. Certamente com a experiência dos que já atuavam aqui, e com a força de vontade dos
vereadores novos, iremos ter um grande ano”, disse. A seguir, passou o Senhor Presidente a
ORDEM DO DIA. Onde foram analisadas as seguintes matérias: Projeto de Lei Nº 00/17 Autoriza o pagamento adicional de insalubridade em Grau Médio ao ocupante do cargo de
Agente de Combate a Endemias. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº
002/17- Autoriza reajuste nos vencimentos dos Servidores Municipais Ativos e Inativos, Cargos
em Comissão, Gratificação de Função e Funções Gratificadas. APROVADO POR
UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 001/17 - Concede reajuste anual nos subsídios dos
Vereadores do Município de Paverama. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei
Nº 002/17 - Concede reajuste anual nos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de
Paverama. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 003/17 - Concede reajuste
anual nos subsídios dos Secretários Municipais do Município de Paverama. APROVADO POR
UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 004/17 - Concede reajuste nos vencimentos dos Servidores
do Poder Legislativo de Paverama, Cargos em Comissão e Função Gratificada. APROVADO
POR UNANIMIDADE. A seguir o Senhor Presidente as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Com a
palavra, o Nobre Edil Ricardo Kochem. Há aproximadamente 4,5 anos, atuo como presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paverama, no qual defendemos os trabalhadores rurais, mas a
partir de agora a missão será maior, pois trabalharemos para todo o município. Espero que possamos
aprovar matérias importantes e que beneficiem toda a comunidade. 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

3

