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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Vera 

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

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

início às sete horas e trinta e sete 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. Conforme seguem respectivamente: Dalvo Pedro 

Wink (MDB), 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). O Presidente cumprimentou os Senhores vereadores, os 

assessores da Casa e os presentes no Plenário. Após, comunicou 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 Ordinária 

de 17 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. N° 

047/2020 encaminhado pelo excelentíssimo Prefeito Municipal Guido 

Hoff, datado de 27 de fevereiro de 2020, no qual consta que com a 

satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar, em anexo, 

para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa, o 
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seguinte expediente: - Projeto de Lei nº 019/2020, que “Autoriza o Poder 

Executivo a contratar Enfermeiro, em caráter temporário de excepcional 

interesse público e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 020/2020, 

que “Fixa o limite do dispêndio com a promoção da V Corrida e 

Caminhada da Mulher, alusivo ao Dia Internacional da Mulher e dá 

outras providências”; - Projeto de Lei nº 022/2020, que “Autoriza a 

abertura de créditos suplementares no montante de R$ 2.212,20 e dá 

outras providências”. Sendo o que se apresenta para o momento, e 

certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveita para 

renovar votos de consideração e apreço. Of. encaminhado pelo 

vereador Horst Frederico Schuch, datado de 27 de fevereiro de 2020, no 

qual consta: Indicação nº 005/2020 - o vereador que esta subscreve, nos 

termos regimentais propõe, após ouvido o Douto Plenário, que a Mesa 

Diretora deste Poder Legislativo indique ao Exmo. Sr°. Prefeito Municipal, 

para que estude a possibilidade de estender uma rede de água potável 

a partir da Igreja de São Vendolino até a Sete de Junho,  beneficiando 

todos os moradores das imediações. Justificativa: Esta indicação é um 

pedido dos moradores da localidade que ainda sofrem com problemas 

no abastecimento e com a falta de água, principalmente durante o 

verão, período que o consumo é maior. É de extrema importância a 

instalação de uma rede de água na região, possibilitando uma melhor 

qualidade de vida para os moradores. Of. S/N encaminhado pelos 

vereadores Flávio Daniel Schunke e José Abrelino da Silva, datado de 27 
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de fevereiro de 2020, no qual consta: Moção Congratulatória - os 

vereadores que este subscrevem, nos termos regimentais propõem, após 

ouvido o Douto Plenário, que a Mesa deste Poder Legislativo consigne 

em ata uma Moção Congratulatória as Soberanas do Mais Bela Negra 

de Vera Cruz 2020, candidatas estas eleitas na noite do dia 22 de 

fevereiro de 2020 no Clube Vera Cruz. Rainha: Isadora dos Santos, e suas 

Princesas: Eveline Pereira de Oliveira Belo e Camily Vitória de Oliveira dos 

Santos. Breve Histórico das Soberanas: A Rainha Isadora Beatriz dos Santos 

nasceu no dia 27/06/2004 no Hospital Vera Cruz, tem 15 anos de idade, 

mãe Cíntia Graciela Antunes e pai Manoel Isidorio dos Santos, mora na 

Vila Triangulo. A Primeira Princesa Eveline Pereira de Oliveira Belo nasceu 

em 03/04/1999, tem 20 anos de idade, mãe Elizeni Frantz, pai Alex Morvan 

Oliveira Belo, e mora no Bairro Arco Iris. A Segunda Princesa Camily Vitória 

de Oliveira dos Santos nasceu dia 22/08/2002, em Santa Cruz do Sul, tem 

17 anos de idade, mãe Fernanda Cristina de Oliveira, pai Adanil Jaques 

dos Santos, e mora no Bairro Arco Iris. Convite encaminhado pelo 

presidente da Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Vera Cruz 

(COOPERVEC), Sr. Airton Romeu Mueller, datado de 23 de fevereiro de 

2020, no qual consta: A Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de 

Vera Cruz realizará sua Assembléia Anual no próximo dia 05 de março do 

corrente ano, em sua sede situada na rua Elemar Kroth, 380, (fundos do 

Feirão Rural), e como trabalham sempre em parceria, gostariam de 

convidar os vereadores a participar de um almoço a partir da 12 horas. 
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Contando com vossas presenças, solicitam confirmação até o dia 03/03 

pelo fone 980317930. Desde já antecipam seu agradecimento. 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, que iniciou saudando o Sr. Presidente, extensivo 

aos demais colegas vereadores e a colega vereadora, bem como as 

pessoas que honraram com suas presenças, destacando os Srs. Adair 

Severo e Vitor Schaefer; o ex-vice-Prefeito e ex-vereador Liro Vollbrecht 

e, em nome do Assessor Jurídico Dr. Marcelo Schmidt e da Diretora da 

Casa Deise Borges, saudou os demais assessores, nominando-os: 

Wellington Rodrigues, Igor dos Santos, Adriana dos Santos, Raquel Avelar, 

Janini da Rosa (a quem desejou as boas-vindas) e Kátia de Lara. Ainda 

aproveitou para externar um agradecimento a todos que de uma forma 

ou outra confortou sua família no dia de falecimento da sua mãe 

(Osvaldina Wink), seja com a presença, enviando flores ou coroa, enfim, 

a todos que externaram os sentimentos e que também não puderam se 

fazer presentes, deixou registrado a gratidão, pois neste momento de dor, 

isto ajuda e conforta, com a presença, com um abraço humano, com o 

calor humano e, por isso, frisou que em nome desta Casa fica o 

reconhecimento. Após, indicou como relator do Projeto de Lei nº 

019/2020 a vereadora Maria de Fátima; como relator do Projeto de Lei nº 

020/2020 o vereador Horst Schuch e, como relator do Projeto de Lei nº 
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022/2020 indicou a si mesmo, ou seja, o vereador Dalvo Wink. Em seguida, 

o Presidente da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação que é 

o vereador Ludwig Conrad indicou como relator do Projeto de Lei nº 

019/2020 o vereador José Adroaldo; como relator do Projeto de Lei nº 

020/2020 o vereador Marcelo e, como relator do Projeto de Lei nº 

022/2020 indicou a si mesmo, ou seja, o vereador Ludwig Conrad. O 

Presidente vereador Waldir então comunicou que o vereador Marcelo 

Rodrigues de Carvalho havia ingressado com um Pedido de Informações 

sobre o Projeto de Lei nº 015/2020, que ainda no presente dia seria então 

encaminhado ao Executivo para que se possa dirimir algumas dúvidas. 

Em seguida passou-se para a análise dos Projetos. Inicialmente foi 

colocado em votação o 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 providências”. Os 

Pareceres das Comissões Permanentes são favoráveis à aprovação do 

referido Projeto. A palavra foi disponibilizada e utilizada unicamente pelo 

vereador Dalvo Pedro Wink. O vereador Dalvo Wink iniciou reiterando 

saudações conforme o protocolo e colocando que após o Carnaval os 

trabalhos se reiniciam no país, ou seja, esta é a expectativa dos brasileiros, 

que já se acostumaram com o período de férias. O vereador observou 

que o Legislativo já trabalhou neste ano até quinze de janeiro; depois 

houveram extraordinárias e, inclusive reuniões ordinárias, mas enfim, de 
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uma maneira mais efetiva, é depois do carnaval que se retoma as 

atividades, principalmente nos órgãos públicos a nível estadual e 

nacional. Dando continuidade, relatou que, no seu entender, este Projeto 

veio a esta Casa para que os Legisladores oportunizem que sejam 

nomeados novos concursados, ou seja, oportunizando a aquelas pessoas 

que de forma transparente e igualitária prestaram concurso público e 

aguardam com grande expectativa a sua nomeação. O vereador Dalvo 

argumentou que houve a aposentadoria de algumas servidoras, como a 

Verena Moraes, a Marlei Helfer e a Solange Noronha (Suli) e, então para 

nomear outros ocupantes, deve se extinguir os cargos de Monitor de 

Creche e criar Auxiliar de Educação, assim como se extingue Auxiliar de 

Limpeza para se criar o Auxiliar de Serviços Gerais, de modo a ser 

contemplado pelo novo concurso devido a sua nova nomenclatura. O 

vereador desejou as servidoras aposentadas em merecido descanso, 

pelo trabalho prestado de longos anos, inclusive sendo servidoras 

exemplares por onde passaram e, que, portanto, irão gozar de sua 

aposentadoria. Reforçou que então, com a aprovação do Projeto, se 

oportunizará ao Executivo a nomeação de outros concursados com as 

mesmas funções, mudando-se apenas a nomenclatura dos cargos. 

Dessa forma, o vereador Dalvo Pedro Wink agradeceu e encerrou sua 

manifestação. O Presidente vereador Waldir agradeceu a manifestação 

por parte do vereador Dalvo Pedro Wink e, como não houve 

manifestação por parte dos demais vereadores, o Projeto foi colocado 
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em votação juntamente com os Pareceres e, aprovado por 

unanimidade. Após, analisou-se o 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”. Os Pareceres das Comissões Permanentes são favoráveis 

à aprovação do referido 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. Na sequência foi apreciado o 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”. Os Pareceres das Comissões Permanentes são favoráveis 

à aprovação do referido 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. Em seguida, foi colocada em votação a Indicação nº 

004/2020, de autoria do vereador Flávio Daniel Schunke, solicitando que 

se faça um refúgio e construa uma parada de ônibus antes do trevo da 

ERS-412 na Linha Capão, sentido cidade/interior. A palavra foi 

disponibilizada e como não houve manifestação por parte dos 

vereadores, a Indicação foi colocada em votação e aprovada por 

unanimidade. No presente dia não houve manifestação nos Assuntos 

Pessoais. Antes de encerrar, o Presidente solicitou ao Secretário vereador 
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Horst que fizesse leitura da convocação para Audiência Pública de 

Avaliação das Contas do 3º Quadrimestre, conforme segue na íntegra: 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Waldir Justmann, Presidente da Câmara de 

Vereadores do Município de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, na 

forma do art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal, CONVOCA as entidades 

sindicais, associações de bairros, entidades culturais e esportivas, grupos 

organizados e comunidade em geral, para AUDIÊNCIA PÚBLICA para 

avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2019, 

a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2020, com início às 8 horas, no 

Plenário da Câmara de Vereadores, situada na Av. Nestor Frederico 

Henn, 1580, Vera Cruz. Vera Cruz, RS, 19 de fevereiro de 2020. O Presidente 

agradeceu a leitura efetuada pelo Secretário. 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 dois de março de dois mil e vinte, com início às dezoito 

horas, no local de costume. Com a bênção de Deus, declarou encerrada 

esta Sessão Ordinária às sete horas e cinquenta 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 


