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  ATA Nº 005/2021 

 
Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas reuniu-se a 
Câmara Municipal de Vereadores de Morro Reuter para a realização de sessão ordinária. A 
sessão foi aberta sob a presidência do Sr. Guido Dilkin, secretariada pelo Sr. Daniel Theisen, 
com a presença dos demais vereadores: Sr. Antenor Xavier Weber, Srª Eliane de Oliveira 
Mello, Sr. Lauri Kaefer, Sr. Léo Agostinho Weiler, Srª Sr. Tiago Kolling Werner e Sr. 
Wanderlei Luiz Behling. O Sr. Presidente abriu a sessão sob a proteção de Deus. Em 
seguida colocou em discussão e votação a Ata nº 004/2021, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade. A seguir solicitou ao Secretário da Mesa Diretora, Vereador Daniel Theisen 
para fazer a leitura do EXPEDIENTE: Projeto de Lei do Executivo Municipal nº 010/2020, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, por tempo determinado, professores de 
educação infantil. Projeto de Decreto nº 001/2021, que aprova a prestação de contas do 
Executivo Municipal relativas ao exercício de 2019. Indicação nº 001/2021, de autoria do 
Vereador Wanderlei Luiz Behling. Pedido de Providências nº 003/2021, de autoria do 
Vereador Wanderlei Luiz Behling. Na sequência o Sr. Presidente passou ao GRANDE 
EXPEDIENTE: VEREADOR DANIEL THEISEN: Sr. Presidente, nobres colegas, assessoria, 
comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje subo à tribuna para, mais uma 
vez, posso até estar sendo redundante, mas é algo que no final de semana, devido a 
ineficiência de muitas coisas, a gente poderia estar passando por um aperto na localidade de 
Linha Cristo Rei, onde se ficou sem luz novamente por um período bem grande, sendo que se 
tinha uma festividade lá no final de semana. Eu fiquei em contato direto com a Elisandra, a 
Prefeita Carla também estava em contato com ela. Inclusive a Elisandra me mandou um 
áudio aonde ela se remetia ao executivo, aonde estaria sendo tratada a situação. O que a 
gente tem que tomar cuidado e tem que entender é que muitas vezes a gente não tem o 
tempo que eles acham que é possível se fazer o conserto, uma vez que o caminhão vem lá, a 
comunidade acompanha. Eles simplesmente foram lá, olharam e foram embora. Aí teve que 
vim novamente um outro caminhão com a mesma estrutura, se fosse um outro caminhão com 
equipamento diferenciado, até entenderiam, mas não, se deslocou a equipe e voltou outra 
equipe de novo simplesmente para ligar uma chave. Devido a isso, Sr. Presidente, desde o 
ano passado eu venho cobrando que a gente faça um ofício onde a gente cobre tanto a RGE, 
ou a gente faça alguma denúncia perante a prestação de serviços que se tem, porque, 
infelizmente, a gente ainda vai acabar ficando na mão, como já ficamos várias vezes, ainda 
mais o interior na questão da eletricidade. A gente sabe que é um fornecimento essencial, 
ainda mais para o interior, e nem se fala quando se tem uma festividade. Tinha o galeto, 
inclusive muito bom, mas se não tivesse luz como seria? Seria um caos completo. Trago até 
como ideia dentro da secretaria da agricultura, ou até mesmo à prefeitura, que sabendo 
desse problema, de adquirir um gerador pequeno, para que possa tocar, pelo menos, 
algumas luzes, lâmpadas, algum equipamento para que, em caso de urgência, a gente possa 
atender uma excepcionalidade, uma situação que venha a acontecer, como foi o caso da 
festa, para que pudessem pelo menos tocar alguma coisa de algum aparelho elétrico para 
que não ficasse na mão a festividade da Linha Cristo Rei ou que seja de outra parte do 
interior e se sabe que é muito difícil. Dentro disso cobro desde o ano passado um plano de 
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ação para as podas, aonde a gente precisa intensificar, fazer um trabalho. Certas 
comunidades já estão fazendo por conta, mas a gente sabe que isso é um trabalho muito 
perigoso, isso pode trazer riscos para a comunidade, a comunidade tem vontade de estar ali 
ajudando, de estar resolvendo, mas pode acontecer algo bem complicado, trágico, que a 
gente não quer pagar esse preço. Então que a RGE nos apresente um plano de ação, para 
que a gente pelo menos veja que está sendo feito algo para sanar esse problema de muitas 
árvores, galhos, enfim. E dentro disso as podas desse plátanos que ficam ao redor da BR 
116, na Picada São Paulo inclusive tem inúmeros podres que a gente já chamou, já 
conversou, já pediu, já implorou para que fossem cortados, mas a gente não vê ação 
nenhuma. A gente precisa que eles sejam podados e a gente não tem estrutura para isso. A 
dois anos atrás ainda fui atrás para tirar uma árvore na frente de uma residência e tive que 
fazer protocolo com bombeiro, tive que chamar toda estrutura de bombeiros para fazer uma 
poda. E é algo que oferece risco à comunidade, o que é pior. E a caba, quando se vê, caindo 
numa rede, derrubando toda linha elétrica e a gente fica a vários dias sem luz. Então a gente 
tem que ver esse plano de ação acontecer por parte tanto da RGE, que é interessada, que é 
a dona da distribuição elétrica e também com o apoio da comunidade, junto com o executivo. 
Também quero agradecer a iniciativa do nosso Presidente, e também aos vereadores que 
estiveram presentes no nosso mutirão do legislativo junto na câmara municipal. A gente fez a 
limpeza de toda parte dos fundos do prédio, aonde ficaram até surpresos com o tamanho do 
terreno que tem ali, é uma área bem grande, dá para fazer, futuramente, alguma instalação 
se necessário. Agradecemos o café que o vereador trouxe também. Estar junto é muito 
importante. E como foram feitos muitos mutirões do executivo nas comunidades, inclusive 
participei de vários, no legislativo também pode acontecer e é muito importante e a gente está 
muito perto de estar na nossa casa e já deveríamos estar lá a muito tempo. Obrigado. 
VEREADOR WANDERLEI LUIZ BEHLING: Sr. Presidente em seu nome eu cumprimento a 
todos e também a todos que estão nos assistindo. Falar rapidamente, já foi lido uma parte 
dos pedidos de providências feitos. Na questão, outros colegas também já insistiram muito, o 
colega Daniel é um deles, quanto a questão da iluminação do trevo. Nós não tínhamos rede 
elétrica perto, e aí se pensou até em outra forma de geração de energia para botar ali a 
iluminação, mas hoje não temos mais esse problema, temos a rede do lado. Então que o 
executivo possa efetuar a iluminação desse trevo e também das proximidades, dos comércios 
que ali estão. Estou voltando a pedir na Rua Hugo Marmitt, bairro Planalto, até anexei 
algumas fotos, que o pedido é encaminhado para o executivo, da maneira que está a rua. 
Nós temos material, pó de brita, nós temos as pessoas e o equipamento que precisa lá, para 
preencher um pouco essas pedras e assim não se perder a rua, porque depois a despesa 
será muito maior. Então estamos simplesmente reivindicando a colocação de um pouco de pó 
de brita na Rua Hugo Marmitt, para não se perder parte da rua lá. Outra situação que eu 
quero comentar é sobre a indicação 001/2021. Eu acredito que todos vão ter embasamento e 
conseguir apoiar essa causa que eu acho extremamente importante para todo município de 
Morro Reuter, não somente para o funcionalismo. Nós temos hoje plano de saúde do 
funcionalismo já de muito anos, da Doctor Clin, de Dois Irmãos. E vem tendo dificuldades 
muito grandes ultimamente, a alguns anos. Alguns anos aumentam fora da realidade da 
inflação, e isso se torna muito caro, tanto para o município como para o funcionalismo. Então 
trouxe um exemplo aí de Dois irmãos e outros municípios e temos duzentas e trinta e nove 
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cidades do Rio Grande do Sul que já tem esse plano. E Dois Irmãos tem setecentos 
beneficiários do IPE, que já tem esse plano. E Dois Irmãos é livre, lá tinha Doctor e entraram 
com o IPE, e para o IPE a gente pode dispensar comentários, quem conhece sabe como é o 
funcionamento e o custo é muito mais baixo. E hoje Dois irmãos tem aproximadamente 
noventa e cinco, noventa e seis por cento do funcionalismo que está com o IPE e quatro ou 
cinco por cento apenas na Doctor Clin. Então isso mostra a diferença do IPE para Doctor Clin. 
Então acredito que o executivo possa fazer o estudo, trazer eles aqui. A alíquota de desconto 
muitas vezes varia de município para município, eu peguei o exemplo de Dois Irmãos, que é 
oito por cento, treze por cento no total, onde o funcionário para oito por cento e o município 
cinco vírgula dois por cento e isso dá uma economia muito grande para o funcionalismo e 
para o município também, porque na Doctor o funcionário não tem o poder, quer dizer, tem o 
poder sim de incluir familiares, esposa, filhos, mas ele paga integral, o que é o correto. E no 
IPE não tem isso, no momento que tu é associado tu inclui teus familiares sem aumentar o 
custo. Nós temos um colega trabalhando, só para dar um exemplo rápido, nós temos um 
colega que tem dois filhos, esposa e mais ele e estão pagando cento e setenta reais por mês, 
onde na Doctor pagaria pelo menos setecentos a oitocentos reais nesse mesmo plano de 
saúde. Então acredito que devemos lutar, batalhar por isso e ter um pouco mais de fluxo 
diminuído também no posto de saúde, porque no momento que os familiares do 
funcionalismo como um todo forem incluídos, eles vão deixar espaço no posto de saúde, 
profissionais do posto de saúde, muitas vezes especialidades, para outras pessoas do 
município e isso vai diminuir a fila de espera de atendimento e tudo mais. Então acredito que, 
sem sombra de dúvidas, é um excelente plano para o município de Morro Reuter e espero a 
adesão de todos em lutar por isso e o executivo municipal possa trazer isso para o município. 
Obrigado. VEREADOR LAURI KAEFER: Sr. Presidente, nobres colegas, Vereadora Elaine e 
pessoas que nos assistem nas redes sociais. É lamentável quando a gente presencia e fala 
com certas pessoas os acontecimentos que estão acontecendo entre RGE, que é 
responsável pela luz para o interior, é lamentável quando a gente vai nas casas onde falta luz 
quatro, cinco dias, como no Muckenthal aconteceu esses dias, foram três dias e depois mais 
dois. Então o que a gente escuta, tem que sentar e conversar com as famílias, eles abrem o 
freezer que está todo vazio porque tiveram que jogar tudo fora porque tudo apodreceu. Então 
eu lamento que isto ainda hoje acontece. Mas vejam só gente, quando nós atrasamos o 
pagamento por um ou dois dias, os juros estarão em cima da conta para a gente pagar. O 
que eu gostaria muito é que o Presidente da Casa Guido Dilkin convocasse a Elisandra para 
vir para cá conversar e a gente fizesse um mutirão para fazer a poda nas localidades onde 
não foi feito ainda. Eu sei que no Walachai e Batatenthal o Guido puxou a frente e conseguiu. 
Então a gente tem que fazer a mesma coisa nas outras localidades, porque é inadmissível a 
coisas continuarem acontecendo. De Linha Cristo Rei as pessoas ligam e a gente entra em 
contato com a RGE. A gente liga para a Prefeita Municipal, com o poder maior, que tem mais 
força. Mas nada disso as vezes resolve. Eu falei com a Carla, Prefeita Municipal, e ela disse, 
não, tudo bem, hoje de manhã vai ser ligado. Aí depois meu irmão e minha cunhada me ligam 
dois dias depois e nada feito. E nós entramos em contato, e ela vai vir, a RGE vai se dirigir 
até Muckenthal. Franckenthal também, qualquer situação demora. Isto aí tem que mudar. 
Acho que a Câmara de Vereadores tem que ter a iniciativa, como já teve, nós já tivemos uma 
reunião com ela, então acho que temos que pressionar mais ainda. Outra questão que as 
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pessoas muito me pedem é que o caminhão passa duas vezes por mês para recolhimento de 
lixo, São José do Herval é semanalmente, Walachai provavelmente também, mas Fazenda 
Padre Eterno, Franckenthal, Linha Cristo Rei e São José do Herval é um grande problema, 
que as pessoas esses dias pediram para mim, Vereador Lauri vem cá, meus amigos me 
levaram para ver, as pessoas que vem lá do camping, digamos assim, põem o lixo dentro do 
carro e é descarregado nas lixeiras lá do pátio da igreja. Colocando isso em domingos, de 
noite os cachorros vão lá e rasgam tudo e espalham tudo. Mas tem gente que ajunta e ajeita 
de novo. Aí entrei em contato com a Prefeita e ela quer fazer umas lixeiras na beira. Ela não 
gosta e também acho que fica feio no pátio da igreja, então quer fazer em direção aos 
campings. Faz umas lixeiras lá, que o caminhão passa lá e recolhe. Mas eu vou fazer um 
pedido de providências, para recolher o lixo uma vez por semana em todas as localidades, 
passa uma vez por semana com o caminhão e recolhe. Então isso tem que ser resolvido. Só 
para responder ao Wanderlei, esse trevo aqui, para conseguir a iluminação, a Prefeita pagou 
e já puxou a luz, ela teve que pagar, nós conversamos sobre isso e vai começar a ser 
resolvido os primeiros dias, segundo informações da Prefeita. Obrigado. VEREADORA 
ELIANE DE OLIVEIRA MELLO: Sr. Presidente, em seu nome cumprimentos os demais 
colegas vereadores, assessoria, e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Hoje eu uso 
a tribuna para falar um pouco da volta as aulas, das nossas crianças estarem retornando as 
escolas. É muito bom a gente ver o ônibus escolar passando, ver uma criança com uma 
mochila. Ainda temos restrições, temos cuidados. Mas no ano passado foi um ano em que 
nós pais, professores, alunos, escolas tivemos que nos unir, nos reinventar para que nossas 
crianças conseguissem continuar o aprendizado com sucesso. Então hoje uso esse espaço 
para desejar aos crianças, professores que seja um ano letivo cheio de saúde, alegria e muito 
aprendizado. Obrigado. Não tendo mais ninguém inscrito no grande expediente, o Sr. 
Presidente passou a ORDEM DO DIA, encaminhando o Projeto de Lei do Executivo 
Municipal nº 010/2021 e o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021, suspendendo a 
sessão para aguardar pareceres aos mesmos. Reabrindo a sessão, o Sr. Presidente 
informou que o Projeto de Decreto Legislativo 001/2021 recebeu parecer favorável dos 
membros da comissão, colocando o mesmo em discussão. Ninguém querendo discuti-
lo, colocou o mesmo em votação, sendo este aprovado por unanimidade. Em seguida 
informou que da mesma forma o projeto de Lei do Executivo Municipal nº 010/2021 recebeu 
parecer favorável da comissão, colocando este em discussão. Ninguém querendo discutir o 
projeto, colocou-o em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo 
a tratar na ordem do dia, o Sr. Presidente passou as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
VEREADOR WANDERLEI LUIZ BEHLING: Sr. Presidente mais uma vez eu o cumprimento e 
em seu nome cumprimento a todos. Só reforçar a explicação, passar depois também, como 
todos os colegas receberam cópia, esperamos que cada um analise com muito carinho, mas 
reforçar que dos quase quinhentos municípios que tem no Rio Grande do Sul, tem duzentos e 
trinta e nove cidades que já aderiram, inclusive muitas câmaras de vereadores, então tem 
trezentos e trinta e um contratos já firmados com a questão do IPE. Então os municípios 
estão aderindo, o funcionalismo está aderindo, e acredito que Morro Reuter não possa ficar 
de fora, porque o servidor que hoje paga e que o município ajuda a pagar parte da Doctor, ele 
pode incluir cônjuge, companheiro, filhos, dependentes legais, enteados e não acrescenta 
nenhum valor tendo o IPE. Então essa é a grande vantagem para o município e para a 
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comunidade como um todo, para o funcionalismo, enfim, para todos. E a questão do custo, 
com um custo muito mais baixo. Eu queria só ressaltar e pedir também para a assessoria, já 
tinha pedido isso algumas vezes a anos atrás, até foi assunto de debate aqui nessa casa, e 
fui muitas vezes questionado e hoje provo que eu estava certo naquele tempo quando 
questionei e questiono, hoje levanto de novo um pedido de providências no sentido de 
resolver a questão do chafariz da praça central, quando na época se colocou, não sei o nome 
específico do material, mas era um absurdo da maneira que foi feito, colocaram uma borracha 
e depois colaram um azulejo em cima achando que isso ia reter água. Isso era impossível, 
ainda mais com um chafariz cheio de árvores em redor, onde as raízes começam a trabalhar 
e rachar. Sexta-feira ajudei a fazer limpeza lá, estava bastante feio e tiramos um monte de 
raízes boiando dentro da água. Tem que se repor água, não digo diariamente, mas várias 
vezes por semana, por causa de tanto vazamento que tem. E não existe outro material que 
eu conheça, a não ser fibra. Eu já tinha feito um orçamento a muitos anos atrás para fibrar 
aquilo e se resolver a situação do vazamento da água. O município não pode arcar com a 
despesa elevada do custo da água, e pouco ajuda a água da chuva do telhado que ajuda a 
encher, mas muitas vezes tem que se repor. E acredito que deva se fazer uma revitalização 
na praça como um todo, com pó de brita, a parte da instalação elétrica foi feita por uma 
empresa a muitos anos atrás também, muito mal feita e está tudo embaixo, sem tampa, cheio 
de terra, água, enfim, os perigos existem e acho que tem que ser refeito em primeira mão a 
parte elétrica toda e se rever a questão do chafariz e não deixar assim. E tentar não procurar 
mais aceitar opiniões que vão dizer que colocar uma base de borracha e um azulejo em cima 
vai segurar, que eu vou teimar que não segura, assim como provei para todo mundo que está 
tudo rachado, através de fotos e imagens que fiz. Não vale a pena fazer isso, isso é tapar o 
sol com a peneira. Obrigado. VEREADOR DANEIL THEISEN: Sr. Presidente, em seu nome 
cumprimento os demais. Aproveitando o gancho do assunto discutido nessa casa pelo pedido 
de providências do Vereador Wanderlei, lincando com o assunto da Vereadora Eliane que 
também comentou sobre a volta as aulas, nada mais justo e nada mais urgente do que nós 
valorizarmos os educadores do nosso município e tratar junto com as necessidades do 
serviço público, o nosso plano de carreira dos professores. Eu venho falando isso desde meu 
primeiro mandato, onde inclusive já conversamos com o executivo para que fosse feito. E a 
gente sabe que dentro da saúde e educação os funcionários devem ser muito bem 
valorizados, porque um cuida da qualidade de vida do nosso povo e o outro educa o nosso 
povo. E dentro dessa pandemia o que me assusta é o nível de perda das crianças na volta as 
aulas, porque, infelizmente, muitos perderam um a boa parte do seu aprendizado, da sua 
alfabetização, e quando se depararam com a escola agora na volta, professores tiveram que 
reformular todos os seus planos educacionais, porque algumas crianças aproveitaram o 
tempo, outras não conseguiram se desenvolver devido a não ter o ambiente da escola. E isso 
leva a nossa secretária da educação a ter que pensar e formalizar um plano para que nossas 
crianças consigam se desenvolver e talvez recuperar, a gente sabe que não na totalidade, 
isso é muito difícil, mas que tenham um método para que elas consigam absorver o 
conhecimento e aprender um pouco mais devido a esse tempo de pandemia. E dentro disso 
os nossos educadores, como já venho falando a muito tempo, o plano de carreira é algo pelo 
qual todos lutam, os professores inclusive nos procuram, como procuraram outros vereadores 
também e está mais do que na hora da gente repensar e valorizar essa categoria, porque são 
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os professores que educam nossas crianças, educam nosso povo e que podem fazer uma 
Morro Reuter melhor lá na frente. Obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso do espaço de 
explicações pessoais, o Sr. Presidente passou ao ESPAÇO DE LÍDER, fazendo uso do 
espaço de Líder do PTB o VEREADOR ANTENOR XAVIER WEBER: Sr. Presidente Guido, 
demais colegas vereadores e Vereadora Eliane, e demais pessoas que nos assistem nas 
redes sociais. Quero usar a tribuna hoje à noite para falar de um assunto que foi falado na 
última sessão, de que nós vereadores devemos trabalhar junto com o Poder Executivo para 
que o município continue a crescer e progredir. Eu acho que isso foi uma boa colocação do 
nosso Presidente, eu acho que não tinha uma palavra melhor do que expressar que é para 
ajudar a trabalhar. Como foi também comentado pelo Vereador Daniel que veio uma verba 
federal para a localidade do Birckenthal, no valor de duzentos e cinquenta mil, para terminar o 
restante do asfalto. Além disso também não podemos esquecer da obra do asfaltamento que 
liga a VRS à comunidade do Walachai, que é elogiado o Poder Executivo pelas obras que 
está executando. E também não posso deixar de falar nessa noite da nossa saúde do 
município, que está trabalhando muito em cima dela, elogiando a secretária da saúde, que 
está de parabéns pelo seu empenho. Obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso do espaço 
de líder, o Sr. Presidente convidou os colegas vereadores para apresentação das metas 
fiscais do 3º quadrimestre de 2020, que será apresentado pela Secretária da Fazenda 
Marlene Holz e pela Secretária da Saúde Margarete Strassburger, antecedendo a próxima 
sessão ordinária. E não tendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão e convoco os 
senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia vinte e dois de 
fevereiro de dois mil e vinte e um, no horário regimental.  
 
                                                  Sala das sessões, 15 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
                            DANIEL THEISEN                                          GUIDO DILKIN 
                               SECRETÁRIO                                               PRESIDENTE 


