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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Vera 

Cruz - RS. Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, na 

Sala de Sessões, localizada na Avenida Nestor Frederico Henn, 1580, com 

início às dezoito horas e quinze minutos, o Presidente da Casa vereador 

Waldir Justmann, declarou abertos os trabalhos, sob a proteção de Deus 

e em nome da comunidade. Nesta sessão também se fizeram presentes 

os demais vereadores, exceto o vereador Dalvo Pedro Wink, devido ao 

falecimento da sua mãe. Conforme seguem respectivamente: Eduardo 

Wanilson Martins Viana (PTB), Flavio Daniel Schunke (PDT), Horst Frederico 

Schuch (Progressistas), José Abrelino da Silva (PSB), José Adroaldo da Silva 

(PSD), Ludwig Conrad (PSB), Marcelo Rodrigues de Carvalho (PTB), Maria 

de Fátima Gomes dos Santos (PT) e Mártin Fernando Nyland (PTB). De 

imediato o Presidente solicitou que fosse prestada homenagem de 1 (um) 

minuto de silêncio devido ao falecimento de Osvaldina Wink, mãe do 

vereador Dalvo Pedro Wink. Após, o Presidente cumprimentou os 

Senhores vereadores, os assessores da Casa e os presentes no Plenário, 

comunicando que conforme o artigo 92 do Regimento Interno, ficava 

dispensado a leitura da ata da Sessão anterior, salvo requerimento verbal 

de 1/3 dos vereadores, declarando, portanto, aprovada a Ata da Sessão 

Extraordinária de 12 de fevereiro de 2020. Dando sequência aos 

trabalhos, o 1º Secretário vereador Horst Frederico Schuch, conforme 

requerido pelo Presidente, fez a leitura das correspondências recebidas: 

Of. GP Nº 041/2020, encaminhado pelo Prefeito Municipal Guido Hoff, 
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datado de 14 de fevereiro de 2020, no qual, com satisfação de 

cumprimentar Vossa Excelência, vem pelo presente encaminhar para 

arquivamento e conhecimento dos integrantes desta nobre Casa 

Legislativa, na forma dos artigos 52 e 53, da Lei Orgânica, combinado 

com o disposto no art. 7º, § 1º, da Lei nº 4.297, de 12 de janeiro de 2016, 

que o Vice-Prefeito Municipal, encontrar-se-á afastado de suas funções, 

no período de 17 de fevereiro a 02 de março de 2020, oportunidade em 

que estará em gozo de férias regulamentares, relativas ao período 

aquisitivo de 01/01 a 31/12/2019. Sendo o que se apresenta para o 

momento, aproveitou para renovar votos de consideração e apreço. Of. 

GP Nº 042/2020, encaminhado pelo Prefeito Municipal Guido Hoff, 

datado de 14 de fevereiro de 2020, no qual, com satisfação de 

cumprimentar Vossa Excelência, encaminha em anexo, para 

apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa, o seguinte 

expediente: - Projeto de Lei nº 013/2020, que “Cria cargos de Auxiliar de 

Educação e de Auxiliar de Serviços Gerais, extingue cargos de Auxiliar de 

Limpeza e de Monitores de Creche, dá nova redação ao Art. 3o da Lei no 

931, de 20 de agosto de 1991 e dá outras  providência”; - Projeto de Lei 

nº 015/2020, que “Cria e extingue cargos, dá nova redação ao Art. 19, 

da Lei no 931, de 20 de agosto de 1991 e dá outras providências”; - Projeto 

de Lei nº 016/2020, que “Autoriza a abertura de créditos especiais no 

montante de R$ 72.062,50, créditos suplementares no montante de R$ 

920.000,00 e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 017/2020, que “Dá 



 

 

 

 

 

Ata n.º 006/2020 

 

 

 

Página 3 

 

  

nova redação ao Art.16 e insere o Art. 25 D, na Lei no 3541, de 29 de 

março de 2011  e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 018/2020, 

que “Autoriza o Poder Executivo a contratar Enfermeiro e Médico 40h, em 

caráter temporário de excepcional interesse público e dá outras 

providências”. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitou 

para renovar votos de consideração e apreço. Ofício encaminhado pelo 

Presidente vereador Waldir Justmann e pelo 1º Secretário vereador Horst 

Frederico Schuch, datado de 17 de fevereiro de 2020, no qual consta: 

RESOLUÇÃO DE MESA Nº 002/2020, que “Dispõe sobre a alteração da 

data da Sessão Ordinária do dia 24 de fevereiro e dá outras 

providências”. Art. 1º - Fica transferida para o dia 28 de Fevereiro, sexta-

feira, às 11h30  a realização da Sessão Ordinária do dia 24 de fevereiro 

de 2020; Art. 2º - A alteração da data dar-se-á devido ao feriadão de 

Carnaval previsto  através do Decreto n.º 6.031, que considera ponto 

facultativo os dias 24 e 25 de fevereiro; Art. 3º - As despesas decorrentes 

desta resolução correrão a conta das dotações consignadas na Lei de 

Orçamento para 2020; Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. Ofício encaminhado pelo vereador Flávio Daniel 

Schunke, datado de 17 de fevereiro de 2020, no qual consta: Indicação 

nº 004/2020 - o vereador que esta subscreve, nos termos regimentais 

propõe depois de ouvido o Douto Plenário, que a Mesa Diretora deste 

Poder Legislativo envie correspondência para o Exmo. Prefeito municipal, 

para que estude a possibilidade de fazer um refúgio e no local construir 
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uma parada de ônibus antes do trevo da ERS-412 na linha Capão, sentido 

cidade/interior. Justificativa: Esta indicação tem por objetivo atender aos 

pedidos das pessoas que ali esperam o transporte coletivo para se 

deslocar ao trabalho nas fumageiras bem como estudantes e demais 

pessoas que usufruem desse transporte. Faz-se necessário construir um 

refúgio no referido local com parada de Ônibus, pelo fato de que uma 

empresa de transporte coletivo, já alertou que não mais pararia ali pela 

falta de estacionamento apropriado, dessa forma essas pessoas teriam 

que se deslocar até o Ginásio Thier. Essa obra, além de beneficiar os 

usuários do transporte coletivo melhorará a segurança, o 

congestionamento e principalmente evitará acidentes de trânsito. Feito 

isso, o Presidente vereador Waldir solicitou aos Presidentes das Comissões 

Permanentes que indicassem os relatores aos Projetos recebidos na Casa. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação está sob a presidência 

do vereador Dalvo Wink e, portanto, diante da ausência do mesmo, 

coube ao Vice-Presidente da Comissão, vereador Horst Schuch, indicar 

os relatores. Como relator dos Projetos de Lei nº 013, 015 e 016/2020 

indicou a vereadora Maria de Fátima e, como relator dos Projetos de Lei 

nº 017 e 018/2020 indicou a si mesmo, ou seja, o vereador Horst. Em 

seguida, o Presidente da Comissão de Orçamentos, Finanças e 

Tributação que é o vereador Ludwig Conrad indicou como relator dos 

Projetos de Lei nº 013 e 015/2020 o vereador José Adroaldo; como relator 

do Projeto de Lei nº 016/2020 o vereador Marcelo e, como relator dos 
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Projetos de Lei nº 017 e 018/2020 indicou a si mesmo, ou seja, o vereador 

Ludwig Conrad. Em seguida passou-se para a análise do Projeto de Lei nº 

002/2020, que “Autoriza o ressarcimento dos benefícios acessórios ao 

Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e dá outras providências”. 

Os Pareceres das Comissões Permanentes são favoráveis à aprovação 

do referido Projeto. O Presidente vereador Waldir apenas destacou que 

o Projeto que ora se analisava já havia entrado em pauta na última 

Sessão Ordinária e, naquela oportunidade o vereador Flávio Schunke 

pediu vistas ao Projeto. A palavra foi disponibilizada e, como não houve 

manifestação por parte dos vereadores, o Projeto foi colocado em 

votação juntamente com os Pareceres e, aprovado por unanimidade. 

Após, passou-se para a manifestação nos Assuntos Pessoais. Neste 

momento o vereador José Abrelino solicitou questão de ordem e 

expressou que na sua opinião quem desejasse falar nos Assuntos Pessoais 

deveria se inscrever antes, conforme era feito anteriormente, para evitar 

que um vá para a tribuna falar algo, daí o outro fica olhando e vai 

também, enfim, deveria ser feito que nem em Santa Cruz, onde os 

vereadores se inscrevem antes para o referido espaço. O Presidente 

agradeceu a questão de ordem proferida pelo vereador José Abrelino 

da Silva e salientando que os vereadores poderiam se reunir para que se 

efetive isto no Regimento Interno, tendo em vista que hoje isto não 

consta. De imediato passou a palavra ao único vereador que 

demonstrou interesse em se manifestar nos Assuntos Pessoais; o vereador 
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José Adroaldo da Silva. O vereador José Adroaldo iniciou saudando o Sr. 

Presidente, os demais colegas vereadores, o Assessor Jurídico Dr. Marcelo 

Schmidt, a Diretora Deise, o Sr. Evaldo, a Professora Salete, o Sr. Leandro 

Pick e a todos os demais presentes, destacando que neste momento 

também vinha chegando o Secretário Gilson Becker. O vereador 

expressou que era muito bom que o Secretário estava presente, pois, de 

vez em quando ele (José Adroaldo) pede algumas coisinhas para o 

mesmo e, este, sempre que possível atende bem. Observou que de vez 

em quando também é bom vir a esta tribuna para que o povo saiba que 

realmente os vereadores se preocupam com eles e, quando diz isso não 

se refere somente a sua pessoa, como também aos demais colegas 

vereadores, pois, em Vera Cruz há um exemplo de Câmara, já que existe 

uma parceria em prol de benefícios para a população. O vereador José 

Adroaldo acrescentou que se é em benefício da população, isto 

representa que os vereadores estão fazendo a sua parte. Dando 

continuidade, solicitou para que fosse feita a remarcação dos asfaltos do 

Rincão da Serra, do pedacinho que tem em Linha Henrique D’Ávila e da 

Rua Vereador José Augusto Klinger (no postinho), que são locais onde a 

demarcação está meio apagada e, então, isso é necessário para se 

evitar algum acidente. Reforçou que de vez em quando os vereadores 

devem vir a tribuna pedir algumas coisas, para que o povo de fato saiba 

da preocupação dos vereadores com eles. Dessa forma, o vereador José 

Adroaldo da Silva agradeceu e encerrou sua manifestação. O Presidente 
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vereador Waldir agradeceu a manifestação do vereador José Adroaldo 

da Silva, único vereador inscrito para se manifestar nos Assuntos Pessoais. 

Antes de encerrar, o Presidente ainda destacou que nos próximos dias 

estaria entrando em contato com os Srs. Vereadores para combinarem 

um encontro entre esta Casa Legislativa e a Família Weissenstein (donos 

da Lotérica de Vera Cruz), para fazerem uma reunião juntamente com a 

Gerência da Caixa de Santa Maria Sra. Deise Evaristo, bem como será 

convidado o Gerente da Caixa Federal Vera Cruz, para assim se dirimirem 

algumas dúvidas que ainda se tem, pois se sabe o movimento que tem 

na lotérica, enfim, ver o que efetivamente pode ser feito para contribuir 

para o melhor atendimento possível da comunidade vera-cruzense. 

Aproveitou e também relembrou que não na última Sessão 

Extraordinária, mas sim na anterior, houve um comentário entre alguns 

vereadores a respeito das Sessões Extraordinárias e, sobre este 

comentário ele esclareceu que o Regimento Interno desta Casa faculta 

ao Presidente convocar os Srs. Vereadores quarenta e oito horas antes, 

ou seja, deixou registrado que não há necessidade de esperar uma 

semana, observando ainda que isto consta no Art. 100 do Regimento 

Interno. Reforçou que gostaria de deixar isto registrado, mas admitiu que 

então houve um acerto, uma concordância entre os vereadores, que foi 

salutar para que efetivamente fosse votado o Projeto que era de suma 

importância para o Hospital Vera Cruz, agradecendo aos que puderam 

participar da Extraordinária, bem como aqueles que não conseguiram; 
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até porque com a convocação é facultado ao vereador participar ou 

não da Sessão, ou seja, cabe a cada um este entendimento. Sendo este 

o último ato da Sessão, o Presidente agradeceu a presença de todos e, 

comunicou que a próxima Sessão Ordinária desta Câmara de 

Vereadores se realizará no dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte, 

com início às sete horas e trinta minutos no local de costume. Com a 

bênção de Deus, declarou encerrada esta Sessão Ordinária às dezoito 

horas e trinta e quatro minutos. Após lida e aprovada, esta Ata vai 

assinada pelo Presidente, Secretário da Mesa e demais Vereadores que 

o desejarem.  

 

 

   ________________________________                       ______________________________ 
    Waldir Justmann                                               Horst Frederico Schuch     

     Presidente                                                             1º Secretário 


