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ATA DA 03ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 3º ANO LEGISLATIVO, DA 15ª 

LEGISLATURA. Aos três dias do mês de março 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 011/2023 da Câmara Municipal, assinado pelo Senhor 

Presidente, endereçado a Exma. Senhora Prefeita Municipal, solicitando medidas 

na ponte que dá acesso ao Parque São Miguel na Palhocinha;  2º) Indicações nº 

05, 06, 07 e 08/2023 de autoria do Vereador Marcelo;  3º) Oficio nº 045/2023 da 

Associação dos Cidadãos de Luxemburgo no Brasil, convidando para reunião no 

dia 01/04/2023 no Teatro Pedro Ivo Campos, com inicio as 8.30 horas; 4º) Ofícios 

nº 09, 010 e 011/2023 da  Prefeitura Municipal, e3ncaminhando Balancetes da 

Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de assistência Social, 

relativos a Janeiro de 2023, respectivamente; 5º) Ofício nº 02/2023 do 

ANGEPREV, encaminhando balancete de janeiro de 2023;  6º) apresentação do 

Balancete da Câmara relativo a fevereiro de 2023.  Em seguida o Senhor 

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

constava o  Projeto de Resolução nº 001/2023 e solicitou ao Secretário a leitura 

dos Pareceres. Como os mesmos foram favoráveis, colocou o referido projeto em 

discussão. Como ninguém se manifestou, colocou o mesmo em única e definitiva 

votação, sendo aprovado por unanimidade, a transmissão ao vivo das sessões da 

câmara, nas redes sociais da mesma. Em seguida colocou para aprovação de 

três nomes em resposta ao oficio 033/2023 para compor a Comissão do 

transporte escolar, sendo aprovado por unanimidade os seguintes nomes: 

Francisco Dias, Alício Antônio Hang e Vilmar Diel. Em seguida colocou em 

discussão o Ofício nº 008/2023 do COMTUR, solicitando um nome de servidor 

para compor o Conselho, sendo aprovado por unanimidade o nome do servidor 

Welliton R.J. da Rosa. Não tendo mais nada na Ordem do Dia,  o Senhor 

Presidente  passou para as explicações pessoais. Lembrou que em função da 

instalação dos aparelhos para as gravações oficiais, a fala será gravada via 

celular, e que então todos fossem breves nas colocações. Fez uso da palavra o 

Vereador Bruno, que após cumprimentar a todos, mencionou os seguintes 

temas: Agradeceu o atendimento de seus pedidos na ultima sessão; Agradeceu 

Secretário Altino por retirada de barreira na subida do morro da Barra Clara; 

iluminação publica em andamento; BTI comprado; falta o curso técnico junto a 

EPAGRI e agricultura para aplicação;  Foi feito o bueiro em frente no Everton no 

Garcia; verificar lajota e lombada nesta área, e outras situações de lombadas que 

podem ser verificadas em mídia gravada. Em seguida fez uso da palavra o 

Vereador Vilmar, que após cumprimentar a todos fez as seguintes colocações: 
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pedir ao Secretário Bi atenção especial para a estrada de Rio Veado e 

comunidade de Palheiros. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Valdir, que 

após cumprimentar a todos, pediu reunião com os funcionários da patrolagem na 

região de Barra Clara e Rio de Dentro. Em seguida fez uso da palavra o Vereador 

Hélio, que após cumprimentar a todos fez as seguintes colocações: Agradeceu 

ao encarregado Bi arrumação no Rio Fortuna. Agradeceu Secretária Nadir e 

Deputado Fábio por recursos ao Município; agradeceu os funcionários pelos 

trabalhos no Rio fortuna; retro da agricultura no trabalho; não dá para fazer tudo, 

pois sem dinheiro nada se faz; que todos fossem atrás de recursos para o 

Município.  Em seguida fez uso da palavra o Vereador Francisco, que após 

cumprimentar a todos, fez os seguintes registros: Agradeceu o Michel e equipe 

pelos trabalhos na iluminação pública; estrada para o Major foi arrumado, mas a 

chuva estragou novamente; falta patrolagem; PCH na Dona Generosa com boa 

discussão a respeito; obra quase pronta; foi aterrado. Estrada Fartura/Coqueiral 

vai ser arrumada; agradeceu a presença da Irmã Maria sobre os 50 anos do 

hospital. Ir atrás de recursos para a saúde. Agradeceu o Secretário Betinho sobre 

arrumação de bueiro no Garcia; todos juntos por Angelina. Em seguida fez uso da 

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

menções: Posto de saúde no Rio Fortuna vergonhoso; mato ao redor; porta dos 

fundos aberta; Não tem Secretária e nem Prefeita para ver isso. Secretaria da 

Saúde uma vergonha; não se consegue consulta com oftalmologista; pessoas 

esperando a mais de um ano; vai pedir as fichas de pedido e marcação. 

Secretaria da Educação: Episódio na Linha Rancho de Tábuas; criança esquecida 

no ônibus; onde está a sindicância; não adianta afastar motorista; falta respeito; 

folias com o transporte escolar. Vereador Irio aparteou dizendo que não se refere 

à Secretária, mas sim ao Rodrigues que é o responsável, mas isto não tira a culpa 

da secretária também. O Vereador Francisco também aparteou registrando que já 

foi feito a sindicância. O Vereador Alício continuou sua fala, e disse que espera o 

resultado; que todos sabem que a motorista está afastada; faz-se sindicância, 

mas não se sabe o resultado.  Sobre a estrada na PCH sabe-se que não vai 

aguentar; que no projeto é ponte e não aterro; situação vergonhosa. Sobre o Rio 

Fortuna várias reclamações da comunidade. Costuma-se fazer uma parte e deixar 

outra. Aparte do Vereador Hélio: Que o trabalho não está pronto; que a patrola 

quebrou e irá outra para lá. Vereador Alício, continuou sua fala: se a patrola saiu 

andando, poderia ter ido patrolando; citou várias localidades em situação precária; 

pediu mais educação por parte do Vereador Hélio ao querer a fala; dinheiro 

destinado via câmara para a estradado do Rio Fortuna; praticamente R$ 

30.000,00 e não conseguem manter; várias barreiras no local; Rio Verde com vala 

aberta próximo ao ex terreno do sogro do Bruno; falta bueiro; havia tubos lá, mas 

gastaram tubos em outro local. O Vereador Bruno pediu aparte, registrando que 

estes tubos foram comprados de forma particular. O Vereador Alício registrou que 

sobraram tubos, e quanto a nota, qualquer um consegue nota de tubos, e fez 
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outras considerações que podem ser conferidas em mídia gravada. Barreira na 

saída da Barra Clara foi feito, mas direcionaram o barro ao Rio; na primeira chuva 

caiu. Relatou diversas situações de barreiras complicadas e onde vamos parar? 

Região de Rio Novo com abaixo assinado para tirar o Secretário de Obras; nunca 

viu isso; e não está sendo feito pela oposição. Estrada de Valdemiro Marian e 

Hélio Schlosser sem saída para escoação da safra do fumo. Iluminação pública 

uma vergonha; mais de 100 pontos apagados na região da CEREJ; ele próprio já 

pediu uma luminária a mais de um ano e nada; iluminação na gruta da Betânia 

com material inadequado. Pesar aos familiares de Sinara Hoffmann.  Em seguida 

fez uso da palavra o Vereador Ademir, que após cumprimentar a todos fez as 

seguintes colocações: quanto a luminária é uma vergonha; poste no local errado; 

continua escuro; grutinha em estado complicado após a tragédia mas estão 

arrumando. Na estrada de Betânia, próximo ao Valter corre água na estrada; acha 

que não tinha bueiro; que coloquem. Deck na descida da cachoeira; um cartão 

postal vergonhoso; fácil de arrumar. Chapeuzinho Vermelho já marcou com o 

engenheiro e dono da empresa.  Em seguida fez uso da palavra o Vereador Irio, 

que após cumprimentar a todos fez os seguintes registros: Associa-se as palavras 

do Vereador Ademir sobre o mirante nessa situação; que não entende; 

certamente querem prorrogar o decreto de calamidade; que vai faltar recursos; 

que já descriminaram a agua da gruta; que faltam vários reparos. Solicitou cortes 

de pinheiros próximos a residências e estradas; que segundo o que soube, de 

acordo com o decreto de calamidade poderiam ser derrubados. Agradeceu a 

abertura de algumas sarjetas. Sobre a ponte que dá acesso ao Parque São 

Miguel, a família esteve na Prefeitura; que o engenheiro Anderson estará indo lá. 

Que se faça limpeza nos rios. Que o servidor Betinho virou pedreiro da Prefeitura. 

Escola da Fartura sem os reparos que faltavam e está dando problemas; já falou 

com a Professora; vai ver isto com a Prefeitura e o engenheiro; vai acionar o 

Ministério Publico; pagamento foi integral; que se quer melhorar, mas a coisa não 

vai. CELESC sem leitura da fatura; vai pedir mais uma vez; cobrar da empresa 

terceirizada. Patrola na oficina; vai pedir gastos de mecânica dos últimos 6 

meses; maquinário novo, detonado; motoristas novos sem saber fazer e usar. Dia 

14/10 festa dos 50 anos do Hospital; que os vereadores se movimentem para 

ajudar. Deputado José Milton Schafer deferiu recursos para instalação elétrica, 

telhado e pintura. Precisa erguer o gabião no morro do Hospital; emenda de R$ 

400.000,00 para o hospital através do Senador Amim. Agradeceu a Irmã Maria 

pela recepção do Deputado José Milton. Vereador Alício pediu aparte e registrou 

pedido pela estrada Garcia a Barra Clara.   Em seguida fez uso da palavra O 

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

Esteve presente na sessão solene em São Pedro de Alcântara pelos 194 anos da 

imigração alemã; Gabinete do Dep. Jerry Comper pedindo patrolagem Angelina a 

São Pedro e Angelina a Major Gercino. Reunião com o Deputado Camilo levando 

demandas de Barra Clara e Colégio Nossa Senhora ao Secretário de Estado da 
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Educação; no dia de hoje reunião na GRANFPOLIS; momento importante e de 

muito aprendizado, com assuntos relacionados aos diversos Municípios. Quanto a 

Prefeita, acha que as indicações são atendidas para os vereadores da Situação 

do que para ele que é o autor. Sobre a PCH também acha que terá que ser 

diferente; que vai desmoronar. Agradeceu convite para reunião com o Deputado 

José Milton. Que sempre está a disposição e participa sempre que pode. 

Registrou sentimentos aos familiares da Senhora Sinara. Registrou também votos 

de Parabéns a servidora Marciléia que aniversaria na data de hoje. Em seguida 

encerrou a presente sessão, marcando a próxima para o dia 10 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.  


