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ATA DA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 3º ANO LEGISLATIVO, DA 15ª 

LEGISLATURA. Aos vinte e quatro 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 da ata 

anterior. Em seguida colocou a ata em discussão. Como ninguém se manifestou, 

colocou a ata em única e definitiva votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Seguindo os trabalhos, solicitou ao Secretário a leitura dos expedientes narrados 

a seguir: 1º) Ofício nº 008/2023 do COMTUR, solicitando indicação de 01 membro 

para compor o conselho; 2º) Ofício nº 033/2022 da Prefeitura Municipal, 

solicitando indicação de 03 representantes do Poder Legislativo para compor a 

comissão do Transporte escolar; 3º) Projeto de Resolução nº 002/2023 da 

Câmara Municipal: “Dispõe sobre a transmissão ao vivo via internet, de todas as 

reuniões oficiais realizadas no Poder Legislativo do Município de Angelina e dá 

outras providencias”; 4º) Requerimentos nº 002, 003, 004 e 005/2023 de autoria 

dos Vereadores Marcelo, Alício, Ademir e Hélio respectivamente; 5º) Indicações 

nº 002, 003 e 004/2023, de autoria dos Vereadores Marcelo e Bruno 

respectivamente; 6º) Ofício 114//2023 da Câmara Municipal de São José, 

convidando para o encontro dos Presidentes de Câmara Municipais dia 07 de 

março em seu plenário; 7º); Apresentação dos balancetes da Câmara Municipal 

relativos ao mês de dezembro de 2022 e Janeiro de 2023.  Em seguida o Senhor 

Presidente deu ciência ao expediente lido, e passou para a Ordem do Dia:  

Projeto de Resolução nº 001/2023 encaminhou para as comissões de Legislação, 

Justiça e Redação Final, e Finanças e Orçamento para darem seus pareceres na 

próxima sessão.  Em seguida o Senhor Presidente, colocou em votação os 

requerimentos apresentados, os quais foram aprovados por unanimidade. Quanto 

às indicações encaminhe-se ao executivo. Em seguida como não havia mais nada 

na ordem do dia, passou para as explicações pessoais. Fez uso da palavra o 

Vereador Vilmar, que após cumprimentar a todos, solicitou patrolagem do Alto 

Garcia à Fartura e retirada de barreiras no rio Sebastião. Em seguida fez uso da 

palavra o Vereador Alício, que após cumprimentar a todos fez as seguintes 

colocações: Secretaria da Saúde: Marcação de exames deixa a desejar; Vai 

requerer a planilha; providencias urgentes no posto de Saúde de Rio fortuna. 

Secretaria da Educação: situação das crianças da Barra Clara no ginásio e no 

salão; situação da fábrica do queijo não resolvida; Transporte escolar na Barra 

Clara à Rio Pequeno com idas e vindas desnecessárias. Secretaria de obras; 

Vergonhosa a situação da Usina no Rio Engano; abertura do morro da Barra 

Clara não foi semeado nada; muitas mentiras; eleições se aproximam; estradas 

de Angelina nada feito, e o que foi feito foi pela metade. Citou diversas situações 

com nomes que podem ser conferidas em mídia gravada; Barra Clara a Rio Novo 

vergonhoso; gastos indevidos com macadame e no pátio do posto; associa-se as 

falas do Vereador Vilmar neste sentido. Pavão e Campinho sem bueiros; morro do 
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Rio novo com valas e falta bueiros; reclamações referentes a Palheiros, Mato 

Grosso, ponte do Fortuna e outras. Ameaças sobre postagens em redes sociais. 

Caminhão Mercedes Bens com reforço na mola e relatou a situação dos feixes de 

mola do mesmo. Que não estamos aqui para ver situações como estas. Em 

seguida fez uso da palavra o Vereador Francisco, que após cumprimentar a 

todos, fez os seguintes registros: Sobre a estrada na PCH Rio Engano realmente 

a situação é vergonhosa; que todos deveriam cobrar. O Vereador Alício pediu 

aparte e convidou que se fizesse um ofício ao Ministério Publico. O Vereador 

Francisco retomou a palavra e registrou que concorda; que já falou com a Prefeita 

a respeito. Registrou visita dos Vereadores juntamente com a Prefeita na ALESC 

para pedir recursos para pontes e estradas do Município. É muita chuva. Que a 

Prefeita também esteve em Brasília pedindo pontes e casas para os atingidos na 

catástrofe do ano passado; que até agora não veio nenhum centavo. Que foi 

conversar com o pessoal da PCH do Garcia para alargar a estrada do lado de traz 

e pediu também pela ponte do Coqueiral. Em seguida fez uso da palavra o 

Vereador Bruno, que após cumprimentar a todos fez as seguintes colocações: 

Agradeceu assinatura de todos em sua indicação; Que também esteve na ALESC 

em busca de recursos e audiência na Defesa Civil; Estrada do Costão no lado de 

dentro do Garcia, em que hoje é o único acesso, fazer melhorias; que a ponte é 

uma das mais caras obras; pediu pelo calçamento do Rio Engano; bueiros no 

Garcia entupidos; ver formas de melhorar; desaguador próximo à casa do Senhor 

Nica Knaul bem como outros acessos nas imediações. Inicio do calçamento na 

localidade de Rio Novo com muito barro; que é muita chuva; lembrou também a 

tragédia em São Paulo; que contra o tempo ninguém pode. Em seguida fez uso 

da palavra o Vereador Valdir, que após cumprimentar a todos, pediu pela estrada 

do Senhor Waldemiro e bueiro, bem como faixa de pedestre e lombada em frente 

ao Senhor Osmar Erhardt. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Hélio, que 

após cumprimentar a todos, fez os seguintes registros: Luta por Angelina; também 

foi na ALESC atrás de recursos; que alguma coisa virá; que a Prefeita foi a 

Brasília; que todos estão preocupados. Registrou também as preocupações do 

Vereador Alício em relação às Secretarias, mas esquece de que já foi secretário. 

Quando se vê algo errado deve-se procurar o Secretário. Vai saber também como 

estão os trabalhos da PCH. Agradeceu ao Alício a preocupação com a ponte em 

sua comunidade. Que sempre vai trabalhar por Angelina. Em seguida fez uso da 

palavra o Vereador Irio, que após cumprimentar a todos fez as seguintes 

colocações: Que a PCH do rio Engano é responsabilidade da Prefeita e do 

Engenheiro Anderson; que se eles derem o Alvará, ainda vai ter outro Prefeito 

neste mandato. Funcionários deveriam trabalhar o dia todo; só se vê carro para 

cima e para baixo; falta administração. Agradeceu a CELESC pelos trabalhos, 

mas não está sendo feito a leitura pela empresa terceirizada. BTI – foi repassado 

R$ 20.000,00 pela câmara para esta finalidade; já vai fazer um ano, e onde está a 

compra? Empresas terceirizadas para manutenção dos veículos; profissionais não 
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habilitados fazendo serviço de mecânica; que a Prefeitura pare com isso, ou vai 

acionar o Ministério Público; peça retirada tem que voltar para a Prefeitura e que 

os gastos são altos; vai querer saber quem são os habilitados para este serviço.  

Que o Engenheiro e o Fiscal de Tributos passe nas casas para ver as cobranças 

de IPTU no perímetro urbano; saber como são as cobranças de IPTU sobre as 

Quitinetes. Novamente pediu que os funcionários cumprissem 40 horas semanais; 

que o salário mínimo subiu mais R$ 18.00; que mandem o projeto novo. Registrou 

trator de pneu exposto na Palhocinha; que o trator com lâmina poderia ajudar a 

abrir estradas para os colonos. Em seguida fez uso da palavra o Vereador 

Ademir, que após cumprimentar a todos fez os seguintes registros: Sobre a ida à 

ALESC, deveriam ter convidado um Vereador de cada partido. Sobre a fala da 

Prefeita nas redes sociais, a mesma deveria ter ido antes dar esclarecimentos, 

mas a parabenizou por fazer. Estrada da Linha dos Chaves, o Senhor Scherer vai 

fazer; caminhão encalhando no Senhor Luiz Schuch; serviço inadequado; que o 

líder do governo veja isto. Sobre o Chapeuzinho Vermelho, irá conversar com o 

Engenheiro Anderson e o responsável pela obra; muita umidade nas paredes. 

Lamentou a perda dos Senhores Pedro Otto e Paulinho na Betânia e registrou 

votos de sentimentos aos familiares. Em seguida fez uso da palavra O Senhor 

Presidente, que após cumprimentar a todos, fez os seguintes registros: Por ser a 

primeira sessão com falas pessoais, o tempo ficou livre, mas a partir da próxima 

será de acordo com o regimento interno; pediu que se corrigisse na sua fala 

Sessão Solene por Sessão Ordinária. Sobre o BTI já foi comprado, no entanto 

está em fase de planejamento técnico para aplicação. Iluminação publica em fase 

de nova licitação. Estrada do Beira Rio com atolador; não sabe se já foi tomado 

providências. Marcha a Brasília não irá neste momento; não serão concedido 

visitas aos gabinetes; cada um deve saber o que fazer. Lembrou o pedido de 

brindes para a Dona Zenir e as famílias de Linha dos Chaves. Famílias que 

perderam seus entes nos últimos dias registrou votos de pesar. Parabenizou a 

Prefeita por ter ido a Brasília, mas deveria ter comunicado a Câmara de 

Vereadores. Sobre a ida dos Vereadores na ALESC, também deveriam ter 

comunicado a todos. Registrou também que dia 27 irá à Casa Civil. Em seguida 

encerrou a presente sessão, marcando a próxima para o dia 03 de março com 

inicio às 16.10 horas. 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.  


