ATA DA TRECENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA OITAVA LEGISLATURA, em 06/09/2017.

Ao sexto dia do mês de setembro 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. A seguir, passou o Sr. Presidente a Leitura do Termo de Reassunção da Vereadora
Luciara P. da Silva, que reassumi sua cadeira neste Legislativa. Logo após, passou o Senhor
Presidente a votação da Ata nº 374/17, a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir passou o
Senhor Presidente a PAUTA desta Sessão: Of. nº 050 e 054/17, ambos da Secretaria de Saúde;
Of. nº 181/17, Executivo Municipal - Resposta Requerimento nº 011/17; Indicações Nº 084 a
089/17, ambas de autoria da Vereadora Cenilda Cassol; Indicações 090 e 091/17, ambas de
autoria do Vereador Jocemar B. de Vargas; Moção Nº001/17; Moção Nº 002/17;
Requerimento nº 005/17; Projeto de Lei Nº 068/17 - Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
quadriênio 2018-2021 e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 069/17 - Autoriza criar
conta de despesa e suplementar recursos por redução; Projeto de Lei Nº 070/17 - Altera Lei
Municipal nº 2.624, de 06 de abril de 2015 e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 071/17
- Autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter emergencial, para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, 01 (um) Monitor Educacional, pelo
período de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período; Projeto de Lei Nº
072/17 - Altera Lei Municipal nº 1.129, de 16 de agosto de 2002 e dá outras providências. A
seguir, passou o Senhor Presidente ao ESPAÇO DE LIDERANÇAS. Com a palavra, a Nobre
Edil Cenilda Cassol. Cumprimentou a todos e reforçou sua grande preocupação com a instalação
das novas praças de pedágio na BR 386. Lamentou que o município será rota de desvio, já que
serão instaladas praças em Montenegro, Paverama, Tio Hugo e Fontoura Xavier. Destacou que
isto acarretará custos para o município, sendo que o retorno será mínimo. Manifestou preocupação
com o aumento da criminalidade em todas as localidades, com arrombamentos, furtos e assaltos,
solicitando amparo dos órgãos governamentais, opinando que o desemprego pode ser uma das
causas. Com a palavra, o Nobre Edil Jocemar B de Vargas. Cumprimentou a todos e falou dos
homenageados na noite, Wiliam Matheus Grileitov, destaque na Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), e Juliano Kommer, destaque e vencedor em diversas
competições de atletismo, os dois receberam Moção de Congratulações, por iniciativa de sua
autoria. Falou da convenção do partido, na qual foi eleito presidente da sigla. Lamentou os
escândalos crescentes na política e disse entender que é necessário trabalhar sério, pois existem
políticos bem intencionados. Parabenizou a Secretaria de Obras pelas pinturas de cordões, meiosfios, faixas de segurança e quebra-molas. Justificou suas indicações de solicitação de quebramolas na Cidade Baixa e na Fazenda São José. Com a palavra, o Nobre Edil Robson Davi de A.
Souza Cumprimentou a todos e disse concordar que o município de Paverama será um dos
maiores prejudicados em função da instalação dos pedágios, pois será rota de fuga. Pediu
manutenção no caminhódromo da Praça 13 de Abril. Explicou que está sendo feito um ajuste na
lei sobre a questão dos táxis que oferecem serviço de transporte de passageiros no município. A
seguir, passou o Senhor Presidente as EXPEDIENTE COMUM. Com a palavra, o Nobre Edil
Jocemar B de Vargas. Cumprimentou a todos e justificou suas moções de homenagem.
Cumprimentou o aluno Wiliam Matheus, pelo destaque na matemática, inclusive com conquista
de bolsa de estudo. Da mesma forma, destacou o potencial de Juliano Kommer, destaque no
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atletismo. Reforçou que não é possível aceitar tudo o que o Departamento Nacional de
Infraestrutura Terrestre (DNIT) está impondo com relação aos novos pedágios, destacando a
necessidade de mobilização. Parabenizou Renata Althaus, que representa o município no Miss
Broto RS. Concordou com a necessidade de melhorias na segurança pública, enfatizando que os
vereadores seguirão solicitando isso, até que o Estado dê uma solução. Falou da final do torneio de
canastra, parabenizando os campeões da comunidade de Cabriúva, bem como aos demais
participantes. Citou o início do Campeonato Municipal de Futsal. Com a palavra, a Nobre Edil
Cenilda de F. C. Cassol. Cumprimentou a todos e reforçou seus pedidos de indicações nas
sessões anteriores, frisando que são necessidades das comunidades. Também destacou os jovens
homenageados na sessão. Citou o encontro de formação e apresentação de trabalhos dos alunos da
Escola Prudêncio Franklin dos Reis, no dia 25 de agosto. Frisou a importância das pesquisas
realizadas. Parabenizou a Secretaria de Obras pelo belo trabalho nas estradas que estão sendo
recuperadas. Sugeriu estudo de abertura mais cedo das escolas de Educação Infantil, para que os
pais possam deixar as crianças antes de irem ao trabalho, sem a necessidade de ter que pagar
alguém para fazer isso. Com a palavra, o Nobre Edil Carlos A. Dutra. Cumprimentou a todos e
cumprimentou os jovens homenageados pela dedicação e esforço. Lamentou o parcelamento dos
salários dos funcionários públicos. Enfatizou que professores e policiais desmotivados é muito
ruim para a sociedade. Sobre os pedágios, lamentou que as obras maiores serão para a região de
Soledade, sendo que as praças daqui recolherão recursos para lá. Ponderou, porém, que não vê
outra alternativa para manter as rodovias em bom estado sem a implantação de pedágios. Colocouse ao lado do colega Solferino, que encaminhou requerimento solicitando informações do
Demaap. Sobre a colocação de quebra-molas, sugeriu a realocação de dois da Fazenda São José
para os locais sugeridos pelo colega Jocemar, opinando que esta é a única via rápida de acesso ao
Hospital Ouro Branco, em Teutônia, para os casos de emergência em atendimentos de saúde. Com
a palavra, o Nobre Edil Luiz Ricardo Kochem. Cumprimentou a todos e lembrou que o mês de
setembro é dedicado aos recadastramentos do ITR. Advertiu que os agricultores que não fizerem
estarão sujeitos à multa. Lamentou que o preço do leite está piorando para os produtores. Citou
alguns deputados e senadores que estão se mobilizando. Reforçou a presença de Paulo Paim na
sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia/Westfália. Citou a presença de produtores
rurais e de diversos setores da administração e vereadores na Expointer. Cumprimentou os
homenageados da noite. Cumprimentou pela pinturas no Centro. Com a palavra, o Nobre Edil
Solferino A. da Silva. Cumprimentou a todos e cumprimentou os jovens homenageados.
Lamentou o parcelamento dos salários dos funcionários públicos, especialmente dos professores e
policiais. Falou da necessidade de roçadas no Morro dos Cavalos. Pediu que a administração dê
uma olhada no muro da praça, assim como realize manutenção nas calçadas de passeio. Pediu
manutenção e reforma no trator que foi adquirido pelo município para ser utilizado em serviços na
agricultura. Justificou que o equipamento trabalhou pouco e que agora necessita conserto na
bomba de óleo e o custo seria de cerca de R$ 4 mil. Sobre a parada de ônibus nas proximidades da
residência de Osvaldo Gabriel, informou que nos próximos dias será reconstruída. Lamentou
muito a situação de insegurança vivida pela comunidade. Com a palavra, a Nobre Edil Luciara P.
da Silva. Cumprimentou a todos e cumprimentou os homenageados, bem como a jovem Renata
Althaus. Destacou o Desfile Cívico, reforçando que é uma demonstração de amor à pátria. Sobre o
encontro do PSDB promovido por ela, em 27 de agosto, destacou que teve a presença de Lucas
Redecker, assessores de deputados e vereadores de outros municípios. Citou a importância de
mobilizar as pessoas a participar da política. Falou sobre sua participação no encontro do PSDB
Mulher em Porto Alegre. Agradeceu ao suplente de vereador José Vilson Ferreira, que a substitui
durante um mês no Legislativo. Com a palavra, a Nobre Edil Vanderlea M. da Silva
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Cumprimentou a todos e saudou os homenageados da noite, dizendo que deseja que sejam
espelhos para os demais jovens. Sobre a criminalidade, lamentou que isto está se tornando mais
atrativo para os jovens hoje. No seu ponto de vista, é importante buscar mais policiamento, mas,
acima de tudo, disse acreditar em ações, que podem vir de qualquer pessoa da comunidade.
Exemplificou que o senhor José da Silva, o Catarino, de Morro Bonito, dedica muitas horas para
treinar crianças e adolescentes. Cumprimento o coordenador de Esportes, Anderson Nierich, pelas
atividades esportivas que estão sendo organizadas. Manifestou seu descontentamento com relação
ao parcelamento de salários, justificando que isto desmotiva os educadores. Enalteceu que a
administração fez um grande esforço para colocar em dia o piso salarial dos professores
municipais. Enalteceu a importância de todos trabalharem em prol do município, independente da
sigla partidária. 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 pediu que o caminhão do lixo faça o recolhimento na Rua Enio Steffen.
Pediu recuperação de alguns trechos, com ensaibramento, na direção de Linha Brasil a Linha
Germano e também no sentido da Linha Brasil a Linha Catarina. Parabenizou pela recuperação da
ponte nas proximidades de Jacó Reckziegel. Revelou que na Expointer voltou a solicitar ao
secretário de Segurança Pública, Cézar Schirmer, sobre a questão do efetivo de Paverama, dizendo
estar esperançoso por uma solução. Também manifestou estar aguardando as respostas do
requerimento do colega Solferino sobre os investimentos do Demaap. A seguir, passou o senhor
Presidente a ORDEM DO DIA. Onde foram analisadas e votadas, as seguintes matérias: Moção
Nº001/17. APROVADO POR UNANIMIDADE; Moção Nº 002/17. APROVADO POR
UNANIMIDADE; Requerimento nº 005/17. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de
Lei Nº 068/17 - Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras
providências. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 069/17 - Autoriza criar
conta de despesa e suplementar recursos por redução. APROVADO POR UNANIMIDADE;
Projeto de Lei Nº 070/17 - Altera Lei Municipal nº 2.624, de 06 de abril de 2015 e dá outras
providências. APROVADO POR UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 071/17 - Autoriza o
Poder Executivo a contratar, em caráter emergencial, para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, 01 (um) Monitor Educacional, pelo período de
06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período. APROVADO POR
UNANIMIDADE; Projeto de Lei Nº 072/17 - Altera Lei Municipal nº 1.129, de 16 de agosto
de 2002 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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