ATA DA TRECENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA OITAVA LEGISLATURA, em 14/06/2017.
Ao décimo quarto dia do mês de junho do ano em curso realizou-se na Câmara Municipal de
Vereadores, 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. Logo após, passou o Senhor Presidente a votação da Ata nº 369/17, a qual foi
aprovada por unanimidade. A seguir passou o Senhor Presidente a PAUTA desta Sessão. Of. nº
111/17 - Executivo Municipal - Resposta ao Requerimento nº010/17, do Vereador Sergio
Griebeler; Indicações nº 065/17, de autoria do Vereador Robson Davi de A. Souza;
Indicação nº 066, 067. 068 e 069/17, de autoria da Vereadora Cenilda Cassol; Projeto de
Lei nº 046/17 - Institui o Programa de Incentivo ao Setor Primário do Município de
Paverama e dá outras providências; Projeto de Lei nº 047/17 - Autoriza Chamamento
Público para Credenciamento de Empresas Especializadas na Locação de Caminhões e
Máquinas Pesadas e dá outras providências; Projeto de Lei nº 050/17 - Autoriza o
chamamento público para credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de
engenharia e dá outras providências; Projeto de Lei nº 051/17 - Autoriza o chamamento
público para credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços mecânicos e dá
outras providências. A seguir, passou o Senhor Presidente ao ESPAÇO DE LIDERANÇAS.
Com a palavra, o Nobre Edil Carlos A. Dutra. Cumprimentou a todos e louvou a elaboração do
projeto do bônus agrícola, elaborado pelo Conselho Municipal de Agricultura, Secretaria de
Agricultura e Emater. Elencou também a informação da instalação do pedágio no município,
lembrando que os impostos arrecadados ficarão para Paverama. Sugeriu também que a
Administração negocie para que os paveramenses tenham isenção na tarifa ao menos uma vez
por dia no trecho. Solidarizou-se com o município de Marata, que sofreu com as fortes chuvas,
parabenizando a comunidade de Paverama, que realizou campanha de arrecadação de roupas e
alimentos. Com a palavra, a Nobre Edil Cenilda Cassol. Cumprimentou a todos e agradeceu à
Secretaria de Obras pelo imediato atendimento aos pedidos de sua autoria de conserto e
desentupimento de bueiros em propriedades rurais. Justificou a indicação de sua autoria,
solicitando revisão das luminárias no Morro Bonito. Da mesma forma, apelou para que algo seja
feito na área da segurança pública, lamentando que muitos casos de roubos à residências vêm
ocorrendo. Destacou a necessidade de desentupimento de bueiro na Boa Esperança, próximo ao
frigorífico. Ainda solicitou melhorias na estrada geral nas proximidades da Indústria de
Conservas do Bernardo. Falou ainda sobre a necessidade de manutenção nas calçadas
danificadas, enaltecendo que este é um caso de conscientização dos proprietários. Outra
indicação de sua autoria é para colocação de uma placa de identificação na entrada do cemitério
do Morro Bonito. Com a palavra, o Nobre Edil Jocemar B de Vargas. Cumprimentou a todos e
agradeceu ao Conselho Municipal de Agricultura por contribuir com o projeto nº46. Citou que a
estrada na Boa Esperança já foi recuperada e que outros trajetos serão recuperados. Lembrou que
o município possui 586 km de estrada de chão batido e que diversas localidades têm problemas,
principalmente com as fortes chuvas por praticamente 15 dias. Em tom de desabafo, esclareceu
que um caminhão retirou cerca de 30 mil kg em toras de eucalipto sendo puxado por um trator de
esteira, reforçando que nenhuma estrada suporta isso. Garantiu que, na medida do possível, as
estradas serão recuperadas. Cumprimentou o Centro de Referência de Assistência Social (Cras)
por ter organizado a campanha de arrecadação de roupas, moveis e utensílios para os moradores
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de Maratá. A seguir, passou o Senhor Presidente as EXPEDIENTE COMUM. Com a palavra,
o Nobre Edil Luciara P. da Silva. Cumprimentou a todos e deixou sua solidariedade às famílias
que tiveram grandes perdas em Maratá. Cumprimentou os municípios que realizaram campanhas
e estão auxiliando esses moradores. Reconheceu que as chuvas estragaram muito as estradas,
pedindo paciência aos moradores e garantindo que a Secretaria de Obras está trabalhando a todo
vapor para a recuperação. Reforçou seu pedido de pintura das faixas de segurança e de quebramolas do município, principalmente nas proximidades das escolas. Da mesma forma, voltou a
solicitar a recuperação das paradas de ônibus. Parabenizou a comunidade da Cabriúva pela
realização de sua festa no novo pavilhão. Frisou a necessidade de recuperação das calçadas de
passeio em vários pontos do município. Com a palavra, a Nobre Edil Cenilda Cassol.
Cumprimentou a todos e também falou das fortes chuvas e da calamidade ocasionada em vários
municípios, como Maratá, São José do Sul, entre outros. Parabenizou o município e a Igreja
Católica do município pelas campanhas, destacando que seguem as arrecadações. Reforçou a
importância da participação do Conselho Municipal de Agricultura no projeto nº 46. Pediu a
recuperação da estrada do Guaíba, agradecendo pelos trajetos já recuperados. Com a palavra, o
Nobre Edil Jocemar B de Vargas. Cumprimentou a todos e destacou a festa da comunidade de
Cabriúva, bem como a construção do pavilhão. Comentou a dificuldade de encontrar pessoas
dispostas a atuar nas comunidades. Parabenizou a administração pelo projeto nº 46,
principalmente sobre o aumento do bônus que será repassado aos agricultores. Enalteceu o
trabalho da equipe da Emater. Agradeceu pelas melhorias realizadas ao longo da VRS 835.
Enfatizou que os políticos necessitam transmitir confiança e seriedade no trabalho. Com a
palavra, o Nobre Edil Solferino A da Silva. Cumprimentou a todos e sobre os problemas nos
bueiros, em função das fortes chuvas. Destacou que as enchentes entupiram diversos canos.
Lembrou que em sua primeira fala na tribuna solicitou a pintura das faixas de segurança nas
proximidades da Escola Estadual. Lamentou que ainda não foi realizada. Criticou a situação da
limpeza e das calçadas no centro. Apelou para recuperação das lâmpadas de iluminação pública,
para proporcionar maior segurança aos munícipes. Opinou que está sendo necessário colocar
mais pessoas para trabalhar. Enfatizou a importância da agricultura para o município. Com a
palavra, o Nobre Edil Robson Davi de A. Souza Cumprimentou a todos e justificou sua
indicação de melhorias na sinalização e iluminação do viaduto da Rua Arno Hauenstein.
Enfatizou a importância da solidariedade prestada com os moradores de Maratá. Convidou para
o bingo beneficente que será realizado no dia 8 de julho, no Morro Bonito. Com a palavra, o
Nobre Edil Vanderlea M da Silva. Cumprimentou a todos e destacou a importância do projeto
nº 46. Considerou que há alguns nos foi dada ênfase para a questão de obras e que agora a
agricultura está começando a receber uma ênfase maior, com ampliação dos incentivos. Para ela,
a vinda de uma grande empresa contribuirá para que mais incentivos possam ser dados para o
setor primário. Considerou que está sendo dado um passo importante. “É um projeto feito pelos
mestres na área, os próprios agricultores, a Emater e a Secretaria da Agricultura. Só tenho a
parabenizar pela iniciativa”, emendou, reforçando a importância dos agricultores para o
desenvolvimento do município. Com a palavra, o Nobre Edil Carlos A. Dutra. Cumprimentou
a todos e falou sobre a palestra realizada pela Associação dos Vereadores do Vale do Alto
Taquari (Avat). Cumprimentou pelas atividades realizadas por entidade tradicionalista no dia 10
de junho, assim como pela realização da Feira da Cidadania. Destacou a solicitação feita à
Secretaria Estadual de Transportes, através da assessora Mareli Lerner Vogel, para um veículo
que possa ser utilizado pelo Departamento Municipal de Abastecimento de Água de Paverama
(Demaap). Reforçou que Mareli vem acompanhando semanalmente a questão da
municipalização da VRS 835. Com a palavra, o Nobre Edil Luiz Ricardo Kochem.
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Cumprimentou a todos e comunicou a prorrogação da vacinação contra a Febre Aftosa. Chamou
atenção para que os agricultores retirem as vacinas para não terem que pagar multa. Reforçou o
pedido de aceleração das pinturas das faixas de segurança. Sobre o temporal que atingiu Maratá,
agradeceu por não terem sido perdidas vidas. Saudou o projeto de nº 46, citando que foi
realizado com apoio de vários órgãos ligados ao setor primário e dos próprios agricultores. 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 reforçou que o projeto nº 46 foi bastante discutido. Opinou que o acesso às propriedades
deveria ser gratuito, mas garantiu apoiar a proposta. Agradeceu a Secretaria de Obras por
melhorias realizadas, mas pediu que as estradas em direção a Cabriúva sejam recuperadas, assim
como o trajeto nas proximidades do morador Adão Pedroso. Aliou-se ao pedido dos demais
vereadores com relação às melhorias na iluminação pública, assegurando que existe material
disponível. A seguir, passou o senhor Presidente a ORDEM DO DIA. Onde foram analisadas e
votadas, as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 046/17 - Institui o Programa de Incentivo ao
Setor Primário do Município de Paverama e dá outras providências. APROVADO POR
UNANIMIDADE; Projeto de Lei nº 047/17 - Autoriza Chamamento Público para
Credenciamento de Empresas Especializadas na Locação de Caminhões e Máquinas
Pesadas e dá outras providências. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei nº
050/17 - Autoriza o chamamento público para credenciamento de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de engenharia e dá outras providências APROVADO POR
UNANIMIDADE; Projeto de Lei nº 051/17 - Autoriza o chamamento público para
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços mecânicos e dá outras
providências. APROVADO POR UNANIMIDADE. 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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