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ATA DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 3º ANO LEGISLATIVO, DA 15ª 

LEGISLATURA. Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2023, reuniram-se na 

Câmara Municipal os Srs. Vereadores. Invocando a proteção de Deus, o Senhor 

Presidente Marcelo Trierweiler , deu por aberta a presente sessão, deu as boas 

vindas a todos, e solicitou ao Secretário Irio que procedesse a leitura dos 

expedientes narrados a seguir: 1º) Ofício nº 019/2023 do gabinete da Prefeita, 

encaminhando Projeto de Lei nº 001/2023, em Regime de Urgência/Urgentíssima 

“Concede revisão geral de que trata o Artigo 37,X da Constituição Federal, nos 

vencimentos dos servidores públicos Municipais ativos, nos proventos do 

servidores inativos, na remuneração dos comissionados e temporários, sobre o 

subsídio pago aos agentes políticos, fixa o piso de vencimento dos servidores 

municipais, fixa o piso de vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos 

agentes de combate as endemias e dá outras providências”; 2º) Ofício nº 111, 

112/2022 da Prefeitura Municipal, encaminhando balancetes do mês de 

Novembro relativos ao Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de 

Assistência Social respectivamente; 3º) Ofícios nº 001, 002 e 003/2023 da 

Prefeitura Municipal, encaminhando os balancetes de dezembro da Prefeitura 

Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social 

respectivamente;  4º) Ofício nº 001/2023 do ANGEPREV, encaminhando 

Balancete do mês de dezembro de 2022;  5º) Apresentação do Balancete da 

Câmara Municipal, relativo a novembro de 2022;  6º) Ofício gabinete da Prefeita 

nº 028/2023 indicando o Vereador Francisco Dias como líder da bancada; 7º);  

Requerimento nº 001/2023 de autoria do Vereador Ademir para aprovação no 

plenário; 8º)  Ofícios assinados por Márcio Eli, Ênio Tomazoni, Claudio Chuck, 

Zenir Maria e Adilson Werlich, solicitando brindes para sorteios em prol dos 

mesmos, atingidos pela calamidade do dia 31 de novembro e 01 de dezembro de 

2023, onde estas famílias perderam suas casas e móveis. Em seguida o Senhor 

Presidente lembrou que esta sessão será exclusiva para formação das comissões 

permanentes para o ano de 2023, portanto não haverá explicações pessoais, e 

deu ciência ao expediente lido, deixando-o a disposição dos vereadores. Em 

seguida passou para a Ordem do Dia, e colocou em votação o requerimento nº 

001/2023, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida solicitou a 

apresentação da chapa para formação das composições, a qual foi única e 

assinada por unanimidade, respeitando a proporcionalidade partidária, com a 

seguinte composição: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Presidente: 

Alicio Antônio Hang, Vice-Presidente: Bruno Alexandre e Membro: Valdir de Souza. Comissão 

de Finanças e Orçamento: Presidente: Hélio Adriano Kreusch, Vice-Presidente: Valdir de 

Souza e Membro: Vilmar Diel. Comissão de Obras, transportes e Serviços Públicos: 

Presidente: Valdir de Souza, Vice-Presidente: Francisco Dias e Membro: Alício Antônio Hang . 

Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social: Presidente: Vilmar Diel, Vice-

Presidente: Francisco Dias e Membro: Alicio Antônio Hang. Em seguida, após a leitura, o 

Senhor Presidente, colocou a chapa em única e definitiva votação, sendo 
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aprovada por unanimidade e declarou empossados os membros das comissões 

permanentes para o ano de 2023. Em seguida o Senhor Presidente, colocou em 

votação o regime de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 001/2023, que 

concede a revisão geral, cuja justificativa visa assegurar que os servidores 

possam receber a reposição inflacionária nos vencimentos do mês de fevereiro. 

Aprovado o regime de urgência/urgentíssima, foi colocado em votação a dispensa 

dos pareceres. Aprovado também por unanimidade, o /senhor Presidente colocou 

o projeto em única e definitiva discussão. Fez uso da palavra o Vereador Irio, 

ressaltando a importância das 40 horas semanais; que o funcionário fica contente 

com a reposição, mas que trabalhe às 40 horas; que sexta feira é folga, mas 

trabalham em serviços particulares; que vai investigar essa situação; que os 

comissionados também cumpram o horário; que será favorável ao projeto. Como 

ninguém se manifestou, colocou o mesmo em única e definitiva votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente, antes de finalizar, 

parabenizou os servidores Maria Aparecida, Welliton e Vereador Irio pela 

passagem de seus aniversários, agradeceu a presença de todos, e encerrou a 

presente sessão, marcando a próxima para o dia 24 de fevereiro com inicio às 

16.10 horas, conforme acordado entre os Vereadores antes da sessão, a qual 

continuará sendo realizada toda sexta feira, com inicio às 16 horas e 10 minutos. 

Em seguida como nada mais foi dito eu Maria Aparecida Zimmermann, nos 

termos do Art. 157 do Regimento Interno e da Resolução Nº: 192/2005, lavrei a 

presente ata, que segue assinada por mim, a Mesa Diretora e demais 

Vereadores.  


