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Ata nº 1.616/2019. Décima Primeira Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da 1 
Décima Quinta Legislatura. Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 2 
com a presença dos Vereadores Lauri Felipe Wilchen, Valdemar José Kunkel, Marta Schoffen, 3 
Alberto Frantz Júnior, Pedro Valdir München, Paulo César Kipper de Almeida, José Andrei 4 
Machado, Cristiane Aparecida Ribeiro e Vanise Beatriz Brum – em substituição ao vereador 5 
Neivo José Schmidt, conforme registro no Livro de Presença do Vereador, mais o Assessor 6 
Jurídico, senhor Nadir João Frankukoski e a secretária Nádia Lenz, sob a Presidência do 7 
Vereador Lauri Felipe Wilchen, realizou-se a nona Reunião Ordinária do Poder Legislativo 8 
Municipal no ano de 2019, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, Artigo 9 
11 (onze), nas dependências da Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de 10 
Cerro Largo, Estado do Rio Grande do Sul, onde foi desenvolvida a seguinte ORDEM DO DIA: 11 
às dezenove horas, verificando o quórum legal, deu-se início a Reunião. O vereador Alberto 12 
Frantz Júnior levantou Questão de Ordem, solicitando da presidência informações sobre o 13 
funcionamento de atestados de vereador, complementando que a deverá ser elaborada 14 
legislação para regulamentar essa questão. Assim, fica registrado o protesto e Questão de 15 
Ordem do Vereador Alberto Frantz Júnior para as devidas providências quanto a 16 
regulamentação de atestados médicos. O vereador Paulo César Kipper de Almeida fez a leitura 17 
de uma mensagem em homenagem ao Ex-prefeito Elemar Kuhn (in memoriam), que foi 18 
seguida de um minuto de silêncio. Com a anuência de todos, a reunião desta noite foi dedicada 19 
à memória do ex-prefeito. Em cumprimento à Resolução 001/91 o Vereador José Andrei 20 
Machado procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. A ata da reunião ordinária nº 1.615/2019 21 
foi posta em votação, restando aprovada por unanimidade. Procedeu-se à leitura da MATÉRIA 22 
DE ORIGEM DO PODER EXECUTIVO: CORRESPONDÊNCIAS - PODER EXECUTIVO 23 
ENCAMINHA RESPOSTA PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Resposta Pedido de Informação 24 
referente ao Consórcio Intermunicipal do Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade 25 
(CISACA). Apreciado. PEDIDO DE INFORMAÇÃO: a) Cópia do Edital de Chamamento 26 
Público, em observância da Lei nº 13.019/14; e cópia do Contrato de Colaboração firmado com 27 
a Fundação São Padre Pio de Pietrelcina. b) Como o Consórcio ou os Municípios tiveram 28 
conhecimento da referida instituição? OFÍCIO Nº 131/2019 – Resposta Pedido de Informação, 29 
providências e indicações constantes dos Expedientes 008 e 009 de 2019, bem como ao Ofício 30 
nº 040/2019/CV. Apreciado. PROJETOS DE LEIS: MENSAGEM Nº 013/2019: Encaminha 31 
Projeto de Lei nº 013/2019. PROJETO DE LEI Nº 013/2019: Autoriza a contratação temporária 32 
de excepcional interesse público, abre crédito especial e dá outras providências. (Licença 33 
maternidade de servidora, Procuradora do município). Exarado parecer da comissão e visto da 34 
Assessoria Jurídica, o Projeto de Lei nº 013/2019 segue para deliberação do plenário conforme 35 
o mérito. Pedido de Vistas – vereador Valdemar José Kunkel. EMENDA VEREADOR JÚNIOR: 36 
EMENDA MODIFICATIVA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º, O QUAL PASSA TER A 37 
SEGUINTE REDAÇÃO: Em atenção ao Princípio da Impessoalidade, obriga-se o Poder 38 
Executivo, como critério para a contratação emergencial, realizar processo seletivo para a 39 
contratação do cargo. Exarado parecer da comissão e visto da Assessoria Jurídica, a Emenda 40 
nº 01 ao Projeto de Lei nº 013/2019 segue para deliberação do plenário conforme o mérito. 41 
MENSAGEM Nº 019/2019: Encaminha Projeto de Lei nº 019/2019. PROJETO DE LEI Nº 42 
019/2019: Autoriza a prorrogação de contratação temporária de excepcional interesse público e 43 
dá outras providências. (agentes de combates às endemias) Exarado parecer da comissão e 44 
visto da Assessoria Jurídica, o Projeto de Lei nº 019/2019 segue para deliberação do plenário 45 
conforme o mérito. Aprovado por unanimidade. Vereador Júnior propõe que ...(segue a 46 
continuação da Ata nº 1.616/2019 do Legislativo Municipal na página 68 (sessenta e oito)) 47 
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(continuação da 67ª página da Ata nº 1.616/2019, do Legislativo Municipal)...o Executivo 48 
analise a possibilidade de realocar agentes de saúde para o trabalho agente de combate a 49 
endemias, ou, que se realize um concurso público uma vez que estes profissionais precisam de 50 
treinamento e se qualificarem para o serviço que deve ser contínuo. MENSAGEM Nº 020/2019: 51 
Encaminha Projeto de Lei nº 020/2019. PROJETO DE LEI Nº 020/2019: Autoriza o Executivo 52 
Municipal a contratar orientadores sociais e facilitadores de oficinas por tempo determinado 53 
para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Em Estudos – Comissão de 54 
Parecer e Estudos. MENSAGEM Nº 022/2019: Encaminha Projeto de Lei nº 022/2019. 55 
PROJETO DE LEI Nº 022/2019: Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 56 
providências. (inserir na LOA/2019 recursos oriundos da alienação de bens do leilão autorizado 57 
por intermédio da Lei Municipal nº 2.783/2018.) Em Estudos – Comissão de Parecer e Estudos. 58 
MENSAGEM Nº 023/2019: Encaminha Projeto de Lei nº 023/2019. PROJETO DE LEI Nº 59 
023/2019: Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. (utilizar o recurso 60 
do seguro do veículo FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4, placas ISA0397, patrimoniado para a 61 
Secretaria Municipal de Saúde, sinistrado em 24 de outubro de 2017.) Em Estudos – Comissão 62 
de Parecer e Estudos. MENSAGEM Nº 024/2019: Encaminha Projeto de Lei nº 024/2019. 63 
PROJETO DE LEI Nº 024/2019: Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 64 
providências. (custear o Programa Mais Médicos – contrapartida do Município com as 65 
despesas de alimentação e moradia – R$ 56.700,00) Em Estudos – Comissão de Parecer e 66 
Estudos. MENSAGEM Nº 025/2019: Encaminha Projeto de Lei nº 025/2019. PROJETO DE LEI 67 
Nº 025/2019: Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. (utilizar recursos 68 
provenientes do Programa de Atenção Básica – PAB/União para arcar com pagamento de 69 
salários dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde- R$ 364.700,00) Em Estudos 70 
– Comissão de Parecer e Estudos. MENSAGEM Nº 026/2019: Encaminha Projeto de Lei nº 71 
026/2019. PROJETO DE LEI Nº 026/2019: Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de 72 
Melhorias na execução das obras públicas, e dá outras providências. Em Estudos – Comissão 73 
de Parecer e Estudos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO E PROVIDÊNCIA: Pede-se que o Executivo 74 
Municipal encaminhe a esta Casa cópia do orçamento total da obra e realize reunião com os 75 
munícipes que serão beneficiados, esclarecendo sobre os valores e forma de pagamento 76 
dessa contribuição de melhoria. MENSAGEM Nº 027/2019: Encaminha Projeto de Lei nº 77 
027/2019. PROJETO DE LEI Nº 027/2019: Autoriza a contratação temporária de excepcional 78 
interesse público, e dá outras providências. (monitora – Escola de Educação Infantil Leoni 79 
Simon) Exarado parecer da comissão e visto da Assessoria Jurídica, o Projeto de Lei nº 80 
027/2019 segue para deliberação do plenário conforme o mérito. Aprovado por unanimidade. 81 
Logo após o 1º Secretário da Mesa, vereador Pedro Valdir München, procedeu à leitura das 82 
PROPOSIÇÕES DOS VEREADORES: PROJETOS DE LEIS LEGISLATIVO: 29/2019 – 83 
BANCADA DO PDT: Altera a Lei nº 1721/2002 (Código Tributário Municipal), para acrescentar 84 
os incisos IX e X, ao artigo 125, no Capítulo I, do imposto Sobre a Propriedade Predial e 85 
Territorial Urbana, Título VIII – Das Isenções, e dá outras providências. Exarado parecer da 86 
comissão e visto da Assessoria Jurídica, o Projeto de Lei Legislativo nº 029/2019 segue para 87 
deliberação do plenário conforme o mérito. Em Estudos – aguarda-se a Criação de Comissão 88 
Especial para análise da proposição, conforme prevê o Regimento Interno e a Lei Orgânica 89 
Municipal. 30/2019 – BANCADA DO PDT: Dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa 90 
portadora de Neoplasia Maligna (Câncer), e dá outras providências. Exarado parecer da 91 
comissão e visto da Assessoria Jurídica, o Projeto de Lei Legislativo nº 030/2019 segue para 92 
deliberação do plenário conforme o mérito. Pedido de Vistas – bancada do ...(segue a 93 
continuação da Ata nº 1.616/2019 do Legislativo Municipal na página 69 (sessenta e nove)) 94 
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(continuação da 68ª página da Ata nº 1.616/2019, do Legislativo Municipal)...PDT. 31/2019 – 95 
BANCADA DO PDT:  Estabelece as diretrizes para a implantação do Programa de Atendimento 96 
ao Paciente com Câncer e seus Familiares no âmbito Municipal e dá outras providências. 97 
Exarado parecer da comissão e visto da Assessoria Jurídica, o Projeto de Lei Legislativo nº 98 
031/2019 segue para deliberação do plenário conforme o mérito. Aprovado por Unanimidade. 99 
32/2019 – BANCADA DO PDT: Dispõe sobre o prazo para a realização de exames 100 
complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica de neoplasia 101 
maligna, através do Sistema único de Saúde, no âmbito do Município de Cerro Largo. Exarado 102 
parecer da comissão e visto da Assessoria Jurídica, o Projeto de Lei Legislativo nº 032/2019 103 
segue para deliberação do plenário conforme o mérito. Aprovado por Unanimidade. 33/2019 – 104 
BANCADA DO PP: Estabelece denominação às ruas “A” e “B” o loteamento Serro Azul e dá 105 
outras providências. Em Estudos – Comissão de Parecer e Estudos. REQUERIMENTOS: 106 
12/2019 – BANCADAS DO PT, PDM, PP E MDB: solicitam o envio de expediente aos 107 
deputados federais da bancada gaúcha, manifestando Nota Pública em defesa do Benefício da 108 
Prestação Continuada da Assistência Social e contra as alterações propostas pela PEC 287. 109 
Aprovado por Unanimidade. 13/2019 – BANCADAS DO PT, MDB E PDT: Que seja solicitado 110 
junto a RGE a troca de um poste de iluminação pública na Linha Santo Antônio, ao lado da 111 
torre da Ijuí Energia, nas proximidades da moradia do sr. Arlindo Lenz. Aprovado por 112 
Unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 04/2019 – BANCADA DO MDB: para que o Prefeito 113 
Municipal, através do setor responsável, encaminhe cópia dos projetos abaixo descritos, 114 
deliberados junto à Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul: Projeto 01 – 115 
Academia ao ar livre; Projeto 02 – Colônia de férias. Encaminha-se. PEDIDOS DE 116 
PROVIDÊNCIAS: 39/2019 – BANCADAS DO PT, MDB E PDT: requerer do Executivo Municipal 117 
a fiscalização e o cumprimento à Lei Municipal nº 2.246, de 07 de abril de 2010, que torna 118 
obrigatória a construção de rampas de acesso para pessoas portadoras de deficiência ou 119 
mobilidade reduzida em próprios públicos do Município, do Estado e da União no município de 120 
Cerro Largo e dá outras providências, bem como sua adequação à legislação federal, 121 
reiterando a solicitação encaminhada em 2018. Aprovado por Unanimidade. 40/2019 – 122 
BANCADAS DO PDT: Solicita que o prefeito Municipal providencie o que segue: faixa elevada 123 
na rua Cel Jorge Frantz, esquina com a loja O Boticário. – Limpeza do terreno na rua Helmuth 124 
Smidt, ao lado do nº 968, em frente a Papelaria Central. Aprovado por Unanimidade. Dando 125 
continuidade, o Presidente, Lauri Felipe Wilchen, abriu espaço para as COMUNICAÇÕES 126 
VERBAIS DOS VEREADORES: CORRESPONDÊNCIAS EXTERNAS: O vereador Pedro Valdir 127 
München, 1º Secretário da Mesa, fez a leitura das correspondências externas recebidas. 128 
FRENTE PARLAMENTE EM DEFESA DA TERCEIRA IDADE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 129 
DO ESTADO RS, FECTIRGS: Convite para Audiência Pública de esclarecimentos sobre o 130 
IMPACTO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA O TRABALHADOR E APOSENTADO, no 131 
dia 24 de maio, às 13h30min, no Clube Aliança da Vila Santo Antônio. Apreciado. CLARO 132 
BRASIL: referente a implantação da tecnologia 4G da operadora Claro. Apreciado. 133 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA: resposta expediente de apoio ao chamamento de 134 
efetivos concursados para a Brigada Militar, conforme Ofício nº 041/2019/CV. Apreciado. 135 
GABINETE GOVERNADOR RS: resposta expediente de apoio ao chamamento de efetivos 136 
concursados para a Brigada Militar, conforme Ofício nº 042/2019/CV. Apreciado. CEF – Of. 137 
2277/GIGOV/PF: informa crédito de recurso financeiro, sob bloqueio, vinculado do Contrato de 138 
repasse nº 0352409-60 – programa URB. REG. E INTEGRAÇÃO ASSENTAM. PRECARIOS. – 139 
Valor R$ 45.130,43. Apreciado. Dando continuidade, o Presidente, Lauri Felipe...(segue a 140 
continuação da Ata nº 1.616/2019 do Legislativo Municipal na página 70 (setenta)) 141 
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(continuação da 69ª página da Ata nº 1.616/2019, do Legislativo Municipal)... Wilchen, abriu 142 
espaço para as COMUNICAÇÕES VERBAIS DOS VEREADORES: VER. JÚNIOR FRANTZ: 143 
“Senhor presidente do Legislativo municipal Lauri Wilchen, colegas pares vereadores 144 
funcionários desta casa, distinto público que nos acompanha na rádio, ouvintes e também 145 
quem está assistindo pela rede social Facebook. Hoje foi uma sessão muito proveitosa aqui 146 
nesta casa Legislativa nós  tivemos aprovação de alguns projetos, alguns projetos que eu 147 
quero descriminar aqui, alguns do Executivo e outros do Legislativo de autoria desta bancada o 148 
projeto de lei  legislativa que é o 019, que é o que prorroga a contratação temporária dos 149 
agentes de endemias, a uma situação de discussão para que seja realizado o concurso mas a 150 
câmera achou  prudente que se prorrogue esses contratos, claro que é bom, por que vamos ter 151 
esses agentes de endemias  combatendo essas doenças  como a dengue como a Zika  aqui 152 
em nosso município, deixando a nossa população mais segura. Também hoje nós como uma 153 
atitude bela do nosso presidente da Comissão que avocou o projeto de lei 027 com o parecer 154 
da relatoria de minha pessoa autorizamos a contratação temporária de uma monitora para 155 
creche Leoni Simon, que uma servidora está se ausentando, por motivo de gestação, nós já 156 
estamos autorizando a contratação no prazo de três dias,  veio o projeto do executivo para que 157 
fique suprido este serviço e não haja prejudicialidade aos alunos, ou seja, o bom diálogo 158 
sempre serve e esta câmera , aqui está para o progresso do município. Também em relação ao 159 
projeto de lei 29  de autoria da bancada do PDT, o que altera o Código Tributário  municipal, 160 
para que então seja concedida isenção de IPTU, as viúvas, menores de 18 anos, pessoas com 161 
mais de 60 anos, com determinadas doenças e envolve o INSS, esse projeto em conjunto com 162 
o projeto 30, que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de neoplasia 163 
maligna e dá outras providências, a pedido do colega vereador Paulo, eles foram avocados e 164 
regimentalmente foram remetidos para uma comissão especial aonde serão debatidos 165 
amplamente com a comunidade Onde serão feitas as alterações necessárias para que se 166 
chegue a bons projetos, a projetos que reserve o direito para estas pessoas, este é o objetivo 167 
da bancada do  PDT, para contribuir com nossa população de Cerro Largo, contribuir com 168 
melhorias em prol da nossa comunidade, e aqui abro sim esse espaço para que haja uma 169 
discussão ampla desses projetos, então por isso hoje não foram à votação e certamente depois 170 
da discussão com a comunidade e do prazo regimental serão votados e com certeza 171 
aprovados aqui por esta casa Legislativa, mas hoje é o dia feliz o projeto de lei 31 estabelece 172 
as diretrizes para implantação do programa de atendimento aos pacientes com câncer e seus 173 
familiares no âmbito municipal, foi aprovado por unanimidade  nesta casa e segue para 174 
sanção  do prefeito Municipal  no prazo de 15 dias, é um projeto que visa assim aquele apoio 175 
social, psicológico e médico  aos pacientes portadores de neoplasia e também aos seus 176 
familiares, é muito importante que nós agente políticos, a própria Secretaria de Saúde colabore 177 
sim e entenda a situação vivenciada por estas pessoas, que prestamos sim o auxílio 178 
deslocamos valores para que essas pessoas se sintam bem se sintam  acolhidas aqui pelos 179 
nossos administradores públicos . Também quanto ao projeto de lei 32 que dispõe o prazo para 180 
regulamentar a agilização de exames complementares necessário para confirmação da 181 
hipótese de diagnóstico de neoplasia maligna através do SUS Sistema Único de Saúde no 182 
município de Cerro Largo, ele foi aprovado, esse projeto já foi  apresentado pela vereadora Ana 183 
Barros de São Luiz Gonzaga, que se tornou lei lá naquele município e foi apresentado pelo 184 
meu amigo e vereador companheiro de partido lá de Garruchos Carlinhos Matoso,  e lá e 185 
infelizmente foi reprovado por politicagem, ele não veio a se concretizar, aqui hoje foi aprovado 186 
ou seja vai ser encaminhado para o prefeito para sansão,  esse projeto, ele preve...(segue a 187 
continuação da Ata nº 1.616/2019 do Legislativo Municipal na página 71 (setenta e um)) 188 
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(continuação da 70ª página da Ata nº 1.616/2019, do Legislativo Municipal)...  o prazo máximo  189 
de até 30 dias para que seja confeccionado esses exames, vejo um prazo  prudente,  e que 190 
também venha ao encontro a pessoas com tratamento de neoplasia maligna, deixo o meu 191 
reconhecimento e abraço a vereadora Ana Barros de São Luiz Gonzaga e ao Vereador 192 
Carlinhos Matoso os quais foram proponentes  anteriores nesse projeto e autorizando para que 193 
eu apresentasse aqui no município de Cerro Largo, meu muito obrigado. Também discutir hoje 194 
aqui junto a bancada do PDT com o plenário, uma situações do nosso município a princípio, a 195 
primeira é que estive  na reunião para criação do Conselho Municipal da pessoa com 196 
deficiência e cobrei sim o Executivo municipal da realização da obra da calçada da APAE, 197 
porque eu digo que cobrei, por que o Executivo passou entre 5000 a 10000 no ano de 2018, 198 
em dezembro adiantou o décimo e até hoje não foi  realizado essa obra nós temos  três 199 
cadeirantes na APAE, e não se concretiza essa obra, questionado vice-prefeito na ocasião, ele 200 
falou que foi por motivo de chuva, eu no mesmo período, eu no mesmo lugar, uma quadra 201 
antes, na Rua Dom Hermeto fiz mais de 180 m de calçada entre março e maio, então eles 202 
tiveram mais tempo e acredito que a chuva não foi o problema, nós devemos sim trabalhar pela 203 
inclusão social sem dúvida estou aqui para isso, mas também quando você tem já o dinheiro 204 
nós devemos perfectibilizar essas obras, nós vamos ficar só debatendo documento para cá, 205 
documento para lá e essas pessoas são excluídas do projeto social aqui nossa comunidade. 206 
Hoje também já se debateu a questão da acessibilidade junto à nossa Prefeitura Municipal e 207 
nós vamos trabalhar para isso aqui na nossa Câmara Legislativa, nós já temos a  208 
acessibilidade para as pessoas com deficiência, por que o município não tem, acredito que 209 
amplamente todos os poderes devem ter acessibilidade acredito que o  próximo fórum já estará 210 
adequado trabalhando nesse sentido por mais que o outro não tenha, o Ministério Público já 211 
tem o poder legislativo já tem, falta o que? Falta o poder executivo, é questão de leis, é 212 
questão de se cumprir a lei. Também se debateu hoje  a questão de conversarmos com o 213 
secretário e obras que é o diretor da comissão de trânsito, há uma situações de excesso de 214 
velocidade na Coronel Jorge Frantz, algumas situações quem sabe de necessidade de virar 215 
mão única em algumas ruas do município, nossa cidade está crescendo graças a Deus, está 216 
aumentando o número de pessoas o número de veículos, economicamente então nós 217 
devemos  projetar uma nova Cerro Largo, projetar uma Cerro Largo para o futuro e essa  218 
Câmara aqui é o palco de debate.  Uma outra situação também que foi debatido é a situação 219 
da limpeza dos terrenos eu já fiz vários requerimentos falei com o secretário Artêmio, que está 220 
pouco tempo a mais ou menos 90 dias na frente da secretaria e vou voltar a conversar com ele 221 
infelizmente não consegui a solução mas acredito que ela está próxima devemos, devemos 222 
fazer sim com que a Secretaria de obras cumpra o código de posturas e depois multa os 223 
proprietários é o mínimo que deve ser feito o terreno infelizmente ela deve vender e se ela não 224 
quiser vender ela vai ter que cuidar do terreno se ela não cuidar do terreno o município vai 225 
cuidar e mandar a conta para ela, agora as pessoas lindeiras as pessoas vizinhas não podem 226 
viver com esse tipo de situação mau cheiro mato grande depósito de lixo entre outras 227 
situações, então chegou esse momento. Mas também senhor presidente quero me manifestar 228 
o que  acompanhei as reivindicações pro corte e contingenciamento  dos valores da educação 229 
vou falar dos dois lados das duas versões acompanhei de uma forma imparcial escutei todos 230 
os discursos que foram feitos junto a nossa praça municipal eu ia me manifestar nesse sentido 231 
,sou um vereador do PDT, vereador do Brizola que defende a educação mas  vejo que não 232 
podemos unir estas reivindicações com um discurso político e sou contra o corte ou 233 
contingenciamento de qualquer valor da educação, de um real que seja,  ali ...(segue a 234 
continuação da Ata nº 1.616/2019 do Legislativo Municipal na página 72 (setenta e dois)) 235 
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(continuação da 71ª página da Ata nº 1.616/2019, do Legislativo Municipal)... que deve ser 236 
investido a educação é o expoente do Futuro mas manifestação políticas em conjunto com  237 
esses movimentos estudantis eu não concordo e infelizmente eu estou aqui para dizer que 238 
verifiquei duas formas de manifestações política em conjunto com essas reivindicações por isso 239 
não fui até o palco para me manifestar, porque entendo que estaria assim ajudando o 240 
movimento político e não era esse o meu interesse, meu interesse  era escutar esses jovens 241 
escutar essas reivindicações e espero sim que o presidente Bolsonaro  tenha sua eficiência, 242 
cultua uma revisão desses atos escutando a comunidade dialogando com a comunidade seja a 243 
nível de Brasil o que está errado tem que ser cortado,  uma falta de disciplina deve ser cortado, 244 
mas eu acredito que são casos isolados, esses casos isolados como uma boa Reitoria com um 245 
bom diretor eles são sim superados eu estudei no tempo da IESA  no tempo do barcar,  no 246 
tempo em que não podia ser usar bermuda tinha que ir de calça, menina não podia usar calça 247 
legging e saia acima do joelho e nós e nós respeitar  aquele diretor que só pedia uma coisa 248 
para nós que a gente estudasse e hoje o resultado tá aí quem estudou na IESA, no CNEC 249 
naquele tempo está hoje bem empregado está hoje trabalhando e não está fazendo qualquer 250 
outra coisa que esteja errado, então eu vejo que educação se faz, e educação deve ter 251 
disciplina, educação deve ter que ser  reivindicada de uma forma legal em um movimento pró 252 
educação sem qualquer tipo de política envolvida nisso, seria isso senhor presidente, uma boa 253 
semana a todos a toda a população de Cerro Largo e um abraço do vereador Júnior Frantz.” 254 
VER. PAULO KIPPER: As verbais do vereador Paulo Kipper (MDB), da sessão ordinária do dia 255 
20 de maio, de 2019, estão a disposição para apreciação e acompanhamento, na página oficial 256 
da bancada do MDB no facebook  - https://www.facebook.com/MDBcerrolargonacamara/. O 257 
vereador Lauri Felipe Wilchen passou a Presidência do Legislativo para o Vice- Presidente da 258 
Mesa, vereador Valdemar José Kunkel, para fazer uso da palavra na qualidade de vereador, 259 
conforme exige o Regimento Interno da Casa. VER. LAURI FELIPE WILCHEN: “Senhor 260 
presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidoras da casa, público que nos assiste ou 261 
nos acompanha nas redes sociais, na rádio e pelos j ornais, meu boa noite. Nesta noite tivemos 262 
projetos aprovados e outros que ficaram em estudos, inclusive o  projeto 013/19 , um projeto 263 
que gerou polêmica mas que na próxima reunião será votado, é um projeto que autoriza o 264 
município a contratar uma procuradora, já que a titular se encontra em licença gestante e as 265 
demandas são muitas no município. Estive hoje à tarde visitando a Copercaun – Cooperativa 266 
dos catadores unidos pela natureza, levando a eles o projeto de lei do legislativo, PLL 027/19, 267 
aprovado por unanimidade, que dá apoio a essa instituição, para que ela não seja terceirizada, 268 
pois se  o município não desse apoio e  suporte, acabaria  acontecendo a terceirização. Há 269 
muito o que se fazer e investir nessa cooperativa, que é a nossa usina de reciclagem, e minha 270 
preocupação com o meio ambiente. Falando em protestos, todas as reivindicações são de 271 
cunho político, as manifestações de ruas de 2014 foram de cunho político e agora também, não 272 
foram somente  os cortes na educação feito por este Presidente, mas o congelamento em 273 
investimentos por 20 anos. O pessoal gosta de espalhar fake News sobre o comportamento 274 
dos estudantes universitários, mas foi com fake News que este Presidente se elegeu e continua 275 
fazendo em seu governo. Quero ver como fica os filhos do Presidente envolvidos com lavagem 276 
de dinheiro nas compras de imóveis, que está nos jornais dessa semana. Meu medo era que, 277 
não existiam movimentos nas ruas em protesto, mas agora elas estão acontecendo, e precisam 278 
ser analisadas. Há muita luta pela frente, esse toma lá dá cá  para que a reforma da 279 
previdência seja aprovada, o judiciário que  fez uma aquisição de lagostas e vinhos finos em 280 
um banquete que custou mais de um milhão e duzentos mil reais dos cofres ...(segue a 281 
continuação da Ata nº 1.616/2019 do Legislativo Municipal na página 73 (setenta e três)) 282 
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(continuação da 72ª página da Ata nº 1.616/2019, do Legislativo Municipal)... públicos, isso me 283 
deixa indignado, que moral eles vão ter? E o país sem investimentos em educação e nem em 284 
pesquisas, muitas dessas pesquisas são na área da saúde, desenvolvendo remédios para a 285 
cura de doenças, vai ter que ter muita mobilização para impedir esses cortes que estão sendo 286 
anunciados. É um governo que foi eleito sem projetos, igual ao governo de Cerro Largo, só 287 
sabem dizer que não tem dinheiro, que o município está quebrado, eles sabiam das condições 288 
do município. Quando eu me candidato, tenho que ter projetos que irão solucionar os 289 
problemas da minha comunidade, do meu município, do meu Estado e do meu País. Eles 290 
dizem que receberam o País quebrado do Partido dos Trabalhadores, mas deixamos 370 291 
bilhões de dólares em reservas e agora eles vão queimar essas reservas. O político que culpa 292 
seu antecessor é porque não tem capacidade para ser gerenciador do dinheiro público. Me 293 
deixa indignado ver eles cantarem o hino nacional e baterem continência para a bandeira 294 
Americana, e se dizem patriotas, esse juiz que quebrou as empreiteiras do País, hoje é Ministro 295 
da Justiça. Toda vez que fizermos manifestações nas ruas, será um ato político, e no próximo 296 
dia 24 terá audiência pública na linha Santo Antônio em defesa da previdência, estaremos lá, 297 
explicando que o único favorecido será o sistema financeiro, os bancos. A todos desejo uma 298 
ótima semana e obrigado, foi um privilégio ter estado com vocês.” VER. VANISE BEATRIZ 299 
BRUM: “Boa noite! Sr. Presidente, colegas vereadores, colaboradores da casa, comunidade 300 
que nos prestigia e/ou nos assiste via redes sociais. Hoje motivo de satisfação e alegria, o qual 301 
quero deixar meu agradecimento especial ao Presidente Lauri, minha eterna Gratidão, por ter 302 
me proporcionado coordenar a audiência pública para criação do conselho municipal dos 303 
direitos da pessoa com deficiência, atividade esta por mim encaminhada junto ao Ministério 304 
Público em 2016, onde se passaram quase 3 anos, e agora efetivada. Agradeço aos 305 
vereadores, ao Executivo, as entidades e comunidade em geral que participaram. Importante 306 
salientar, e também parabenizar ao Presidente Lauri, sua mesa diretora, e demais vereadores 307 
que participaram pela realização de reunião junto ao Executivo, onde esta Casa antecipou 308 
valores no montante de R$ 60.000,00 para conserto na RS 168 e aquisição do tanque para 309 
caminhão de corpo de bombeiros. Agradecer a visita recebida do Dep. Pedro Westphalen, 310 
onde nos agraciou com emenda parlamentar no valor de R$800.000,00, sendo destinado ao 311 
hospital R$300.000 e a continuação asfalto na Rua Irmão Augusto no valor de R$500.000,00, 312 
receba nosso carinho e sincero agradecimentos, pois certamente de grande valia para o 313 
desenvolvimento do município. Lembrar aos jovens nascidos no ano de 2001 que o alistamento 314 
militar finda em 30 de junho. Boa semana. Fiquemos todos com Deus.” VER. MARTA 315 
SCHOFEN: - Iniciando seu pronunciamento a vereadora cumprimentou a todos os presentes. – 316 
Desculpa-se com o presidente da Casa pela sua fala na discussão de um projeto de lei, 317 
reconhecendo que foi uma atitude precipitada e de ímpeto, mas que se justificou por não ter 318 
conhecimento do documento de que se tratava. – Refere-se ao PL 013, que está em tramitação 319 
na Casa há quase 60 dias. Defende que o projeto era simples e fácil de ser resolvido, e relata 320 
que a servidora que ocupa o cargo de procuradora ainda estava trabalhando quando o projeto 321 
foi enviado, portanto com bastante antecedência, e que, conforme o projeto, seria contratada a 322 
primeira colocada no concurso. – A vereadora coloca que o município já deveria ter uma 323 
pessoa na função da servidora licenciada, porém o projeto ainda não foi aprovado e o trabalho 324 
no setor de procuradoria do município está acumulando. – A Vereadora relata ter participado 325 
da audiência pública para formação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, 326 
defendendo que este conselho é importante na medida em que irá definir políticas de 327 
acessibilidade e cobrar do poder público algumas ações. Afirma que acessibilidade ...(segue a 328 
continuação da Ata nº 1.616/2019 do Legislativo Municipal na página 74 (setenta e quatro)) 329 
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(continuação da 73ª página da Ata nº 1.616/2019, do Legislativo Municipal)...  em nosso 330 
município não é apenas reforma de calçadas ou rampas de acesso. Neste sentido mostra-se 331 
feliz que a rua de acesso ao INSS esteja no rol das pavimentações asfálticas, porque este é um 332 
lugar que as pessoas precisam conseguir ter acesso com mais facilidade; acrescenta, ainda, a 333 
necessidade de medidas que facilitem o acesso e trânsito de deficientes visuais e pessoas com 334 
outras limitações. – A vereadora lembra que toda carga referente a esse assunto recai sobre os 335 
municípios; salienta, ainda, que irá se dedicar e se empenhar na leitura e colaboração para 336 
melhoria do projeto de criação desse conselho. – Parabeniza o grupo folclórico Heimatland 337 
pelo evento em comemoração aos 32 anos, rendendo elogios e destaca sua importância para a 338 
preservação da cultura de nosso município. – Refere-se ao PL 020, que prevê a contratação de 339 
orientadores sociais e facilitadores das oficinas da assistência social, as quais trabalhariam em 340 
projetos para as pessoas mais carentes de nosso município. – Com relação a publicação de 341 
um funcionário em rede social, usando de um perfil pessoal, e aqui foi chamada de uma nota 342 
do poder público, a vereadora argumenta que todo cidadão tem direito de publicar o que quiser. 343 
Coloca que não está defendendo o funcionário em questão, e também não concorda que se 344 
tenha divulgado naquele espaço os nomes de ruas, mas que poderia ter publicado 345 
considerações referentes ao seu trabalho pessoal. Pede que os colegas Paulo, Júnior e 346 
Valdemar expliquem melhor quando mencionam politicagem quando se fala nessas 347 
pavimentações. Embora que já foi dito pelo prefeito municipal que a sua vontade era 348 
pavimentar todas as ruas, porém todos sabem que isso não é possível e é preciso elencar 349 
prioridades. A vereadora pede que os colegas iniquem onde está a politicagem? Quem são as 350 
pessoas favorecidas? Qual é a rua a que se referem que é politicagem? Qual é a rua que ficou 351 
fora do projeto? Quem são os discriminados? – Manifesta-se com relação as medidas para 352 
prevenção de incêndio, colocando ter participado das últimas reuniões que trataram deste 353 
assunto. Lembra ainda que o Secretário de obras comento que o município já tem um 354 
caminhão e que agora estariam em busca de um tanque, para o que esta Casa já sinalizou um 355 
suporte. Lembra que o secretário comentou que além desse caminhão, também se terá uma 356 
caixa de água com uma vasão ampla para que o mesmo possa ser reabastecido rapidamente. 357 
Agradece ao legislativo o atendimento e realização da solenidade em homenagem ao 358 
centenário da paróquia. – Por fim, pronuncia-se sobre as manifestações das universidades e, 359 
embora lamente a ocorrência de marolas políticas em atos como este, coloca-se favorável a 360 
manifestação e destaca sua importância na conquista de muitos direitos e melhorias para a 361 
educação como um todo. Considera que a pela educação é possível modificar muitas posturas 362 
necessárias, preservando a sociedade da violência e de tantas outras situações complicadas. 363 
O vereador Valdemar José Kunkel passou a Presidência do Legislativo para o Primeiro 364 
Secretário da Mesa, vereador Pedro Valdir München, para fazer uso da palavra na qualidade 365 
de vereador, conforme exige o Regimento Interno da Casa. VER. VALDEMAR JOSÉ KUNKEL: 366 
“As verbais do vereador Valdemar José Kunkel (MDB), da sessão ordinária do dia 20 de maio, 367 
de 2019, estão a disposição para apreciação e acompanhamento, na página oficial da bancada 368 
do MDB no facebook - https://www.facebook.com/MDBcerrolargonacamara/”. 369 
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: O Presidente em exercício, Valdemar José Kunkel, 370 
apresentou as comunicações da presidência, destacando: - VEREADOR A PARTICIPAR DAS 371 
LICITAÇÕES NO MÊS DE MAIO: José Andrei Machado. - CONVOCOU A COMUNIDADE 372 
PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO 1º 373 
QUADRIMESTRE DE 2019, DIA 27 DE MAIO DE 2019, ÀS 18 HORAS. O Presidente em 374 
exercício, Valdemar José Kunkel, convocou os Senhores Vereadores para a...(segue a 375 
continuação da Ata nº 1.616/2019 do Legislativo Municipal na página 75 (setenta e cinco)) 376 

http://www.camaracerrolargo.com.br/
mailto:contato@camaracerrolargo.rs.gov.br
mailto:protocolo@camaracerrolargo.rs.gov.br
https://www.facebook.com/MDBcerrolargonacamara/


 

 
 
 

 
 

 
Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO LARGO 
Rua Helmuth Smidt, 854 – Fone (55)3359.2076 – Fax (55)3359.2139 – CEP 97900-000 

site: www.camaracerrolargo.rs.gov.br   /  e-mail: contato@camaracerrolargo.rs.gov.br   /   protocolo@camaracerrolargo.rs.gov.br  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

75 
 

O
  PODER  UNIDO  É  MAIS  F

ORTE

P
O

D
E

R
 L

EGISLATIVO MUN
IC

IP
A

L

O
  PODER  UNIDO  É  MAIS  F

ORTE

P
O

D
E

R

 L
EGISLATIVO MUN

IC
IPA

L

(continuação da 74ª página da Ata nº 1.616/2019, do Legislativo Municipal)...  próxima Reunião 377 
Ordinária, a realizar-se dia 27 de maio de 2019, às 19 horas, na Sala de Reuniões da Câmara 378 
Municipal de Vereadores de Cerro Largo, RS. Encerrou-se a reunião Ordinária às vinte e duas 379 
horas e trinta minutos. x.x.x.x.x.x.x.x.x______________________________________________ 380 
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