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p.  07 e 08

A Copa do Mundo teve início na quinta-feira (14). Atividades são desenvolvidas para 
que estudantes entendam mais sobre a competição e os países participantes

A Copa do Mundo já começou

Prioridades para votação da Con-
sulta Popular são definidas p. 05

Lagoa dos Três Cantos

Ibirapuitã é contemplado com 
novo trator agrícola p. 12

Ibirapuitã

Inscreva-se nos cursos de 
Pós-Graduação p. 10

Sto Ant. do Planalto

Nicolauense é eleita Miss Baby RS

Nicolau Vergueiro

p.12

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ARQUIVO PESSOAL

Campanha de doações para 
atingidos pelo temporal p. 11

Victor Graeff

Copa dos 
Campeões tem 

vencedores

Esporte
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Ernestina
João Vitor Pedroso - (54) 99910-7411

Ibirapuitã
Angélica Gonçalves - (54) 99189-6842

Lagoa dos Três Cantos
Jordan Schumann - (54) 99607-8281
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Assinaturas

Informativo da Câmara Municipal de Vereadores 
de Santo Antônio do Planalto

Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 11 de junho de 2018  
Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

Nesta sessão deram entra-
da os e foram aprovados por 
unanimidade os seguintes Pro-
jetos de Lei:

- Projeto de Lei nº 
023/2018, que: “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito 
especial no orçamento, no valor 
de R$ 858,24”.

- Projeto de Lei nº 
024/2018, que: “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito 
suplementar no orçamento, no 
valor de R$ 270.476,19”. 

O crédito suplementar bus-

cado através deste Projeto de 
Lei objetiva dotar o Município 
para custear despesas com obras 
e instalações para finalização da 
obra de reestruturação da Praça 
Municipal, com recursos oriun-
dos do Ministério do Turismo 
referente a indicação do Depu-
tado Federal Marcio Biolchi.  

Continuam tramitando 
os Projetos de Lei: 

- Projeto de Lei nº 
021/2018, que: “Autoriza o Po-
der Executivo a abrir crédito 
especial no orçamento, no valor 
de R$ 4.349,22.”

- Projeto de Lei nº 
022/2018, que: “Autoriza o 
Poder Executivo efetuar a alie-
nação de bem móvel sob a mo-
dalidade de doação”.

Todas as notícias e os de-
talhes dos projetos podem ser 
visualizados no site oficial da 
Câmara em: <<http://cama-
rastoantoniodoplanalto.com.
br>>.

Informamos que a próxi-
ma Sessão Ordinária será rea-
lizada no dia 18 de junho de 
2018, às 19:00 horas.

EDITAL DE PROCLAMAS

CARINE FATIMA BELLO 
DE CARVALHO, Substituta da 
Tabeliã de Notas e Registradora 
Designada dos Serviços Notariais 
e de Registros de Ernestina, Co-
marca de Passo Fundo –RS, FAZ 
SABER QUE ESTÃO SE HABI-
LITANDO PARA CASAR:

Edital n.° 855, L° D-8, Fls 
12: BRUNO BIANCHI PERIN 
e ANGÉLICA JOSIANE FER-
RÃO, residentes e domiciliados 
na Rua Alfredo Lutz, 320, Centro 
em Ernestina, RS.

QUEM SOUBER DE AL-
GUM IMPEDIMENTO, QUE 
SE OPONHA NA FORMA DA 
LEI.

     Rua Alfredo Eitelwein, 
476, Ernestina-RS

     Fone/Fax 0xx54 3378 
2042

     Ernestina-RS, 11 de ju-
nho de 2018

     VANIA SCHULTZ 
SCHUH

     Tabeliã de Notas e Regis-
tradora Designada

A PEDIDO

Administração de 
Victor Graeff e 
entidades assinam 
termos de repasse 

Na manhã desta segunda-
-feira, dia 11, o prefeito mu-
nicipal Cláudio Afonso Alflen 
recebeu em seu gabinete repre-
sentantes de entidades do muni-
cípio.

Na ocasião, Alflen jun-
tamente com integrantes da 
AVEU, APAE, AERG, CTG 
Galdino Marques e Radio Alto 
Jacuí assinaram os termos de re-
passe financeiro, que auxiliarão 
as entidades e associações em 
seus custeios. 

Após tramitado na Câmara 
Municipal de Vereadores e agora 
mediante a autorização legislati-
va, a AVEU receberá R$ 45 mil, 
a APAE R$ 30 mil, AERG R$ 5 
mil e o CTG R$ 9 mil, a serem 
pagos mensalmente, de acordo 
com a disponibilidade financeira 
do município.

Para os repasses serem 
possíveis foi necessária uma 
adaptação, tanto das entidades 
quanto do município, tendo em 

vista a entrada em vigor da Lei 
13.019/14 e suas alterações, a 
qual modificou as formas de 
repasses às entidades. As enti-
dades receberão o auxílio por 
meio de inexigibilidade de cha-
mamento público, já que pres-
tam serviços de forma exclusi-
va no município, com exceção 
da Rádio Comunitária, que re-
cebe repasse de apoio cultural. 

A aplicação dos recursos 
a serem repassados já está pre-
definida em plano de trabalho 
previamente apresentado pelas 
entidades.

Na mesma oportunidade, 
o representante da Associação 
Comunitária victorense de Co-
municação – Radio Alto Jacuí, 
assinou um termo de repasse 
de apoio cultural à entidade, 
que irá receber o equivalente a 
R$ 7,2 mil /ano, a serem pagos 
também de forma mensal, de 
acordo com a disponibilidade 
financeira do município.

VICTOR GRAEFF

Administração municipal 
instala coletor ecológico na 
prefeitura

Preocupados com a con-
servação ambiental, a Admi-

nistração Municipal através da 
Secretaria Municipal da Saúde 

e do Setor de Vi-
gilância em saúde, 
instalaram nesta 
semana no saguão 
da Prefeitura um 
coletor ecológico 
de pilhas, baterias 
de celulares, apa-
relhos de celulares 
e carregadores e 
medicamentos ven-
cidos, este equi-
pamento ficara a 
disposição durante 
todo o ano, onde a 
população em ge-
ral poderá fazer sua 
parte, descartando 

corretamente es-
ses produtos.Equipamento está a disposição

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

MORMAÇO

Encontro foi realizado no gabinete do prefeito

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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O município de Victor 
Graeff vai receber nos próximos 
dias um novo rolo compactador 
que será utilizado para a manu-
tenção de estradas no interior do 
município. 

Na sexta-feira, dia 08, 
o prefeito municipal Cláudio 
Afonso Alflen assinou a docu-
mentação para receber a nova 
máquina em uma solenidade em 
Esteio. 

O ato de assinatura e en-
trega oficial das máquinas acon-
teceu no Parque Assis Brasil e 
contou com a presença de au-
toridades Estaduais e Federais. 
Além do prefeito, participaram 
do ato o secretário Municipal de 
Obras Irton de Walle e o assessor 
Álvaro Garcia Machado.  

No ato foram entregues 
576 máquinas e equipamentos 
agrícolas para 336 municípios, 

sinalizando a maior entrega de 
máquinas agrícolas da história 
do Estado. A iniciativa foi arti-
culada pela Secretaria da Agri-
cultura, Pecuária e Irrigação 
com os 31 deputados Federais e 
os três senadores que compõem 
a bancada gaúcha no Congres-
so Nacional. Os recursos foram 
viabilizados por meio de emen-
das parlamentares, previstas no 
orçamento da União. 

Para o prefeito Alflen, o 
rolo compactador que foi uma 
indicação do deputado Giovani 
Cherini ao município, vai au-
xiliar os trabalhos no interior. 
“Estamos cumprindo mais um 
compromisso com a comunida-
de victorense, disponibilizando 
mais uma máquina para atuar 
nas obras e efetuar diversas me-
lhorias em estradas gerais e vi-
cinais” salienta. 

Administração 
Municipal de Victor 
Graeff recebe novo rolo 
compactador

Máquina será utilizada na manutenção de estradas no interior

VICTOR GRAEFF

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Conhecidos os ganhadores do primeiro 
sorteio da Campanha Nota Premiada 2018

Na manhã do domingo, 
10 de junho, foi realizado o 
primeiro sorteio da edição de 
2018 da campanha municipal 
Nota Premiada. No total foram 
sorteados 4 prêmios.

Confira quem foram os 
ganhadores:

1º Prêmio – Conjunto de 
Mesa para Churrasco (com 
bancos de parede)

Ganhadora: Sonia Maria 
Ongaratto Dapper – Bilhete nº 
0381

2º Prêmio – Ar condicio-
nado Split 9.000 btus

Ganhadora: Realda Lodi – 
Bilhete nº 3888

3º Prêmio – Jogo de Pane-
las Aço Inox (5 peças)

Ganhadora: Valquiria Te-
reza Simioni – Bilhete nº 2365 

4º Prêmio – Jarra Elétrica 
1.8 litros

Ganhadora: Valdiane 
Doehrings – Bilhete nº 4557

O próximo sorteio da 

campanha Nota Premiada acon-
tece no dia 11 de outubro e será 
especial ao Dia Das Crianças. Já 
em dezembro será realizado o 
sorteio final que tem como des-
taque principal uma motocicleta 
125cc 0 km como primeiro prê-
mio.

Dia 11 de outubro de 2018 
– Praça Joaquim Granja Neto

1º Prêmio – 01 Playstation 
PS4;

2º Prêmio – 01 Cama Elás-
tica 2,44m;

3º Prêmio – 01 BicicletaAro 
24;

4º Prêmio – 01 BicicletaAro 
16;

 
Dia 21 de dezembro - Pra-

ça Joaquim Granja Neto
1º Prêmio – 01 Moto 125cc, 

0KM;
2º Prêmio – 01 Forno Elétri-

co 44 litros;
3º Prêmio – 01 Fritadeira 

Elétrica sem Óleo 3,2 litros;
4º Prêmio – 01 Pipoqueira 

Elétrica;
Mais sobre a Campanha 

Nota Premiada 2018:
As notas fiscais obtidas no 

comércio local desde 1 de janei-
ro de 2018 poderão ser trocadas 
por cartelas para participar dos 
sorteios. A cada R$ 100 em notas 
fiscais de venda dos estabeleci-
mentos tio-huguenses, de presta-
ção de serviços e de notas fiscais 
de venda de indústria do municí-
pio, será fornecida uma cartela ao 
portador, exceto na venda de in-
sumos e de produtos agropecuá-
rios, cuja situação dará direito a 
uma cartela a cada R$ 1 mil. No 
caso específico de nota de entre-
ga de aves e ovos vinculados a 
um sistema de integração agrope-
cuário, será fornecida uma cartela 
ao portador a cada R$ 5 mil. Para 
efetuar a troca o cidadão deverá 
procurar o setor tributário da pre-
feitura municipal de Tio Hugo de 
segunda a sexta-feira das 8h às 
12h e das 13h às 17h.

Para mais informações o te-
lefone para contato é 3338-9167.

A Administração Munici-
pal de Ibirapuitã, através da Se-
cretaria Municipal da Fazenda 
comunica que o IPTU (Impos-
to Predial e Territorial Urbano) 
do ano de 2018 encontra-se a 
disposição dos contribuintes e 
poderá ser pago em cota úni-
ca com 10% de desconto até 
o dia 10/07/2018 ou em seis 
parcelas sem desconto com os 
seguintes vencimentos:

Vencimentos
1ª Parcela vencimento dia 

10/07/2018;
2ª Parcela vencimento dia 

10/08/2018;
3ª Parcela vencimento dia 

10/09/2018;
4ª Parcela vencimento dia 

10/10/2018;
5ª Parcela vencimento dia 

10/11/2018; e
6ª Parcela vencimento dia 

10/12/2018.

Tendo em vista que o mu-
nicípio está investindo em me-
lhorias na área urbana, o Poder 
Público solicita que os cidadãos 
paguem em dia o seu IPTU e 
assim consequentemente a mu-
nicipalidade possa dar continui-
dade no trabalho que está sendo 
desenvolvido em prol da comu-
nidade.

IPTU 2018 poderá ser pago com desconto até o dia 10/07

IBIRAPUITÃ

TIO HUGO
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Previsão do tempo
*Jornal do Tempo

CRUZADINHA

Horóscopo semanal
http://www.joaobidu.com.br/jb/

- Áries (21 mar. a 20 abr.)
Se precisa de emprego, fazer con-
tatos com parentes vai acelerar as 
coisas. Atenção ao lidar com dinhei-
ro ou impostos. Carinho e fidelida-
de vão preservar seu romance. Um 
amor do passado deve reaparecer.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Ampliar seu círculo profissional fa-
rá bem à carreira. Se pintar grana 
extra, planeje os gastos direitinho. 
Com cumplicidade, você e seu par 
vão se entender. Paquera animada! 
Sua casa será seu porto seguro nas 
horas livres.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Pode ter boa surpresa com as finan-
ças. Há risco de mal-entendido no 
trabalho: preste atenção. Paquera 

recente talvez decepcione. Mostre 
suas qualidades para agradar quem 
ama. Espere bons momentos ao la-
do de amigos.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Se agir nos bastidores, conseguirá 
o que deseja no serviço: use sua in-
tuição. Saberá atrair quem deseja, 
mas talvez o ciúme atrapalhe. Seja 
mais maleável na relação a dois. Fa-
se positiva para estudar e se re-
ciclar.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Se trabalhar duro vai bater metas 
no emprego, mas aja com discrição 
e não confie demais nos outros. O 
ciúme pode embaçar o romance: 
cuidado. Assuma a dianteira na pa-
quera. Sexo criativo: aproveite!

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Para crescer na carreira, abrace 
suas obrigações e tente retomar 
os estudos ou um projeto de so-
ciedade. Vale a pena agitar seu ro-
mance com novidades. Uma relação 
a distância pode azedar: é melhor 
pegar leve!

- Libra (23 set. a 22 out.)
Priorizar o trabalho será positivo 
para aceitar mudanças e obter re-
conhecimento. Ótima fase para pro-
gramar o futuro a dois. Na paquera, 
a sedução e a descontração vão 
reinar. Ajudar alguém fará bem ao 
seu coração.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Trocar informações com os colegas 
será produtivo no serviço. Ceda 

mais se necessário. Romance firme, 
com promessa de sexo intenso. É 
possível que conheça uma pessoa 
interessante. Seja mais leve na con-
vivência em casa.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
Tarefas em equipe estarão prote-
gidas no trabalho - só não prome-
ta além do que consegue cumprir. 
Mais cautela com finanças! Seus 
desejos vão aquecer o romance ou 
a paquera. A saúde pode exigir cui-
dados.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Focar no serviço vai trazer bons fru-
tos. Mantenha distância de negó-
cios arriscados. Na paixão, é gran-
de a chance de fisgar quem deseja. 
União com altos e baixos. Interesse 

p o r 
assunto 
misterioso 
deve crescer.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Pode ter sorte em jogo e receber 
uma boa notícia sobre saúde de pa-
rente. Preste atenção aos detalhes 
no seu emprego. Cuidado com a 
possessividade no amor. Não deixe 
a família palpitar na sua vida afetiva.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Com o poder de comunicação em 
alta, saberá se entrosar bem com 
clientes ou público. Vale a pena fa-
zer uma fezinha. União abençoada! 
Na paquera, talvez enfrente impre-
visto. Alguém próximo vai precisar 
do seu apoio.

- Alberto Hofstaetter 01/06
- Gerusa Morgana de Lucca 

01/06
- Julia Caciane Borges 01/06
- Maria Gorete da Fontoura 

01/06
- Tiago Rodrigues 01/06

- Leonardo Gehelen 02/06
- Marisa Rodrigues da Silva 

04/06
- Wagner Jacoby Trindade 

04/06
- Loeci Simon 05/06

- Lucinda Simon 05/06
- Rodrigo Antunes Santos 

07/06
- Derlene Fátima Goetz 

08/06
- Adrieli Chestier Muniz 

09/06
- Denise Trindade 09/06
- Júlio Cesar Borghetti 

Aniversariantes do mês de junho!
09/06

- Eleandro Musskopf 10/06
- Realda Lodi 10/06

- Suelen Portela Laurine 11/06
- Volnei Rogério Koch 11/06
- Alexandro Antunes Santos 

14/06
- Elói Lamm 14/06
- Eloisa Alflen 14/06

- Joel Fabio Fath 14/06

- Ronaldo Nunes 14/06
- Adriana Goedel 15/06

- Ana Paula 16/06
- Diogo Nickorn 18/06

- Diane de Oliveira 18/06
- Nataniel Lucas Heger Mal-

chow 19/06
- Mateus Giaretta Salvi 20/06

- Luis Itamar Schell 21/06
- Liane Kern Basto 22/06

- Alsena Joana Worst 24/06
- Luís Felipe Diehl 24/06

- Marilene Marquetti 24/06
- Clarice Huther 26/06

- Pablo Hildeberto Becker 
26/06

- Rubia Ana Pilatti 26/06
- Sergio Nicolini 27/06

- Edemar Musskopf 29/06
- Ionara Borghetti 29/06
- Luiz Otávio Magarinus 

30/06
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Prefeito Rodrigo Trindade participa de 
reunião sobre a Consulta Popular

O prefeito Rodrigo Jacoby 
Trindade, com demais repre-
sentantes da Administração 
Municipal participaram no dia 
12/06 em Soledade, juntamente 
com os municípios que compõe 
o Conselho Regional de Desen-
volvimento do Alto da Serra do 
Botucaraí (Corede Botucaraí) 
de reunião para definir as de-
mandas para a cédula de vota-
ção da Consulta Popular 2018 
que acontece no final deste mês 
nos municípios da região de So-
ledade.

O encontro com os dele-
gados eleitos nas assembleias 
municipais de cada microrre-
gião aconteceu no auditório da 
Universidade de Passo Fundo 
Campus de Soledade na terça-
-feira (12), sendo que cada um 

tinha o direito a voto.
No evento ficou decidido 

também como será o sistema de 
distribuição de verbas para as 
demandas eleitas para cada mu-
nicípio. Nesta edição, serão R$ 
3,12 milhões para distribuição 
de todos os municípios, mesmo 
assim, cada cidade terá que atin-
gir 5% dos eleitores, no caso de 
Soledade, por exemplo, 5% de 
23 mil.

Como forma de distribui-
ção, ficou definido o sistema 
40%, 30% e 30%, respectiva-
mente para a demanda com 
maior votação, a segunda maior e 
a terceira maior. A demanda mais 
votada receberá R$ 1,24 milhão, 
e a segunda e a terceira recebe-
rão R$ 936 mil cada. O valor será 
dividido entre os 16 municípios.

MORMAÇO

As demandas escolhidas:
1 - SSP - Reaparelhamento 

dos órgãos de segurança - aquisi-
ção de equipamentos, viaturas e/
ou embarcações

2 - SES - Saúde da Família 
- Aquisição de veículo para trans-
porte sanitário, ambulância, vans 
ou veículo leve.

3 - SDR - Apoio ao desen-
volvimento da agricultura fami-
liar

4 - SES - Ampliação, refor-
ma e aquisição de equipamentos 
para estabelecimentos de saúde 
vinculados ao SUS

5 - SDR - Programa de 
apoio e ampliação da infraestru-
tura rural

6 - UERGS - Programa de 
modernização e desenvolvimento 
da Educação Superior Pública - 
aquisição de equipamentos

A edição da Consulta Popu-
lar 2018 acontecerá nos dias 26, 
27 e 28 de junho, exclusivamente 
pela internet.

Abrangem o Corede do Alto 
da Serra do Botucaraí os municí-
pios de Alto Alegre, Barros Cas-
sal, Campos Borges, Espumoso, 
Fontoura Xavier, Gramado Xa-
vier, Ibirapuitã, Itapuca, Jacuizi-
nho, Lagoão, Mormaço, Nicolau 
Vergueiro, São José Do Herval, 
Soledade, Tio Hugo e Victor 
Graeff, totalizando 16.

Ocorreu na manhã de 
segunda-feira (11) no salão no-
bre da Unicruz a reunião em 
preparação a Consulta Popular. 
No encontro foram definidas 
as prioridades que a população 
poderá votar. A reunião foi divi-
dida em três momentos: Apro-
vação dos projetos para a cédula 
de votação; percentual de recur-
so para cada área; e distribuição 
do recurso para cada projeto 
eleito. 

A partir das prioridades 
apontadas nas assembleias mu-
nicipais, a Assembleia Regio-
nal Ampliada estabelecerá as 
demandas que farão parte da 
cédula de votação da Consulta 
Popular.

Neste ano de 2018 a vota-
ção será realizada nos dias 26, 
27 e 28 de junho em todo o Es-
tado. Estão habilitados a votar 

apenas os eleitores com domicílio 
eleitoral no Rio Grande do Sul. Os 
eleitores poderão votar em ape-
nas um dos Programas ou Ações 
constantes da cédula de votação. 
A votação será apenas em meio 
digital, através de aplicativo.

Prioridades para votação da Consulta Popular 
são definidas em Lagoa dos Três Cantos

Estiveram presentes o pre-
feito Dionísio Pedro Wagner, o 
presidente da Câmara de Verea-
dores Ivair lavall, diretor da Agri-
cultura Renato Lammers e diretor 
de Administração Jeferson Zam-
boni. 

Encontro decidiu demandas da Consulta Popular

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Representantes do município participaram do encontro

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Câmara Municipal de Vereadores de Mormaço RS
 

Realizou-se mais uma Sessão Ordinária no dia 12 de Ju-
nho de 2018, com a Presidência do Vereador Wagner de Lore-
no, juntamente com os demais vereadores, Edson Schroeder, 
Eduardo Zanin, Lair da Silva Farias, Sônia Mara Kuhn, Olair 
Belo de Carvalho, Marcos A. Malaquias, Jorge Luiz Berticelli 
e Silvio Fernandes Sanderson. Durante o encontro foi pres-
tada homenagem para a Rádio Lider FM de Espumoso pela 
passagem dos seus 29 anos.
              

Matérias do Executivo:
 

PROJETO DE LEI Nº 017/2018, DE 08 DE JUNHO 
DE 2018. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR, no Orçamento Público Municipal 
vigente no corrente exercício, no tocante a Secretaria Muni-
cipal da Educação, Cultura e Desporto, acrescendo o valor de 
R$ 3.270,00, já previstos na dotação orçamentária. APROVA-
DOR POR UNANIMIDADE.

 
PROJETO DE LEI Nº018/2018, DE 12 DE JUNHO 

DE 2018. Cria o cargo de Agente de Controle Interno 20 ho-
ras, no quadro de servidores de provimento efetivo do muni-
cípio. EM PAUTA para maior análise das Comissões.

 
OFÍCIO Nº 13/2018, que encaminha a resposta do Pe-

dido de Informação nº 05/2018 do Vereador Eduardo Zanin.

CRÉDITO FOTOS: DIVULGAÇÃO CÂMARA DE VEREADORES DE MORMAÇO
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Câmara muniCipal de Vereadores de niColau Vergueiro

Aos quatro dias do mês de 
junho de dois mil e dezoito, às 
dezenove horas, reuniram-se 
na Sede da Câmara Municipal 
de Vereadores em Nicolau Ver-
gueiro, Estado do Rio Grande 
do Sul, os seguintes vereado-
res: José Clair de Lima, Selmar 
Iradi Musskopf e Vilmar Felini, 
do PMDB, Ana Paula Stumpf 
e Odeli F.P. de Souza, do PSB, 
Gilani M. S. Neuhaus, Delmar 
Antônio Diehl, Gustavo Gotz 
e Vanderlei Graepin, do PP. A 
senhora presidenta Ana Pau-
la Stumpf, declarou abertos os 
trabalhos da Sessão Ordinária. 
A Presidenta pediu ao secretá-
rio que fizesse a leitura da Ata. 
Em discussão, se manifestou o 
vereador Odeli. Em votação, 
aprovada por unanimidade. Lei-
tura da Pauta n. 018/2018. Em 
discussão a Pauta, ninguém se 
manifestou. Em votação, apro-
vada por unanimidade.

Pequeno Expediente: 
Inscrito o vereador Odeli 

solicitou o envio de dois ofí-
cios – 1) Votos de pesar para 
a Família Graeff, endereçado 
à esposa, filhos e irmãos, pelo 
falecimento do Sr. Luiz Graeff, 
conhecido como “Lalo”, ocorri-
do no último dia 02, em nome 
das Bancadas do PSB e PMDB. 
Em discussão, se manifestou o 
vereador Delmar. Em votação, 
aprovado por unanimidade. 2) 
Ao Prefeito Municipal solicitan-
do que informe se já entrou em 
contato com o DAER para soli-
citar a limpeza (roçada) na VRS 
810, pois esteve em Ibirapuitã 
e pode verificar que as placas 
de sinalização estão escondidas 
pela capoeira. Em discussão, 
se manifestaram os vereadores 
Vanderlei e Odeli. Em votação, 
aprovada por unanimidade. Ins-
crito o vereador Vanderlei soli-
citou o envio de três ofícios – 1) 
À Delegacia de Polícia Civil 
de Marau, em nome do Dele-
gado, Sr. Norberto Rodrigues, 
para que compareça na Casa 
Legislativa para uma reunião, 
tendo como pauta ações para 
segurança pública, de combate 
a criminalidade. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em 
votação, aprovado por unanimi-
dade. 2) À Secretaria de Obras 
para que promova um pequeno 
reparo na estrada da Sanga Fun-
da, em frente a propriedade do 
Sr. Renato Salvi, onde foi feita 

há poucos dias ligação de água e 
ficou um declive na estrada. Em 
discussão, ninguém se manifes-
tou. Em votação, aprovado por 
unanimidade. 3) Ao Sr. Arlindo 
Schena Neto, popular “Dudi”, 
que promoveu na XI Festa da 
Boa Colheita, sendo uma festa 
de cunho religioso, sem fins lu-
crativos ou políticos, agradecen-
do pela boa iniciativa extensivo 
a todos os membros da comis-
são organizadora. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em vo-
tação, aprovado por unanimida-
de.  Inscrito o vereador Gustavo, 
solicitou o envio de três ofícios 
– 1) Ao Prefeito Municipal para 
que informe quais as providên-
cias foram tomadas em relação 
à iluminação pública, pois em 
vários pontos da Cidade as lâm-
padas já estão há bastante tempo 
sem funcionar. Em discussão, 
se manifestou o vereador Ode-
li. Em votação, aprovado por 
unanimidade. 2) À Secretaria 
de Agricultura solicitando que, 
quando há empréstimos de im-
plementos, fosse solicitada a 
assinatura no ato da devolução, 
e não apenas na retirada, como 
está ocorrendo. Em discussão, 
se manifestou o vereador Van-
derlei. Em votação, aprovado 
por unanimidade. 3) À Secre-
taria de Educação, solicitan-
do que o Secretário Municipal 
compareça na Casa Legislativa 
para explicar sobre os termos da 
licitação do transporte escolar, 
pois está chegando na época de 
renovação e membros do CPM e 
do Conselho Universitário gos-
tariam de dialogar sobre a licita-
ção. Em discussão, ninguém se 
manifestou. Em votação, apro-
vado por unanimidade. 

Grande Expediente: 
Inscrito o vereador Odeli 

falou sobre a paralisação que 
houve em todo o Brasil, pois 
estas questões já vêm se arras-
tando há anos. Disse que vem 
acompanhando o cenário políti-
co pelas redes sociais, sentindo-
-se envergonhado por ser um 
simples vereador, pois tem que 
mendigar para conseguir algu-
ma coisa. Acrescentou que no 
último dia 24 houve uma parali-
sação geral no Município, tendo 
participado, sendo que recebeu 
informações de muitos produ-
tores que estavam preocupados 
em passar veneno, entendendo 
que todos deveriam estar mobi-

lizados e abraçar juntos. Refe-
riu, ainda, sobre o lixo, que foi 
até a ponte e muitos chacareiros 
já providenciaram as lixeiras, 
sendo que gostaria que todos 
fizessem a sua parte. Por fim, 
esclareceu em relação ao pedido 
sobre a Rua das Adálias, que re-
cebeu informação do Secretário 
de Obras, pois nunca deixaram 
de recolher o lixo em nenhuma 
rua, acreditando que devem fis-
calizar e olhar antes de aprovar. 
Inscrito o vereador Vanderlei 
falou sobre a Administração 
atual, que não viu nenhuma 
idéia nova, sendo que já estão 
quase completando dois anos 
de gestão e não tiveram asfalto, 
obras, o parque de rodeios mal 
está sendo feita manutenção. 
Disse que está faltando transpa-
rência e uma tremenda falta de 
consideração com a Casa Legis-
lativa. Discorreu sobre a questão 
do plano de saúde para os fun-
cionários e sobre o problema 
de saúde que enfrentou. Acon-
selhou aos colegas que deixem 
um suplente assumir, pois tal 
permite que aprendam olhando 
de fora. Ressaltou que a nova 
Administração continua atrelada 
as gestões anteriores, seja por 
manter as mesmas pessoas que 
estão enraizadas e pelas atitu-
des. Exemplificou com a ques-
tão das contratações, da central 
de compras, do desvio de função 
dos funcionários e do grande 
número de ações judiciais que o 
Município já perdeu. 

Matérias em Pauta: 
Matérias em primeira 

discussão. Projeto de Lei n. 
009/2018: Autoriza o repasse do 
incentivo financeiro adicional 
para o Programa de Agentes Co-
munitários de Saúde, com recur-
sos oriundos do F.E.S., e dá ou-
tras providências. Em discussão, 
ninguém se manifestou. O pro-
jeto ficou baixado para melhores 
estudos da Casa. 

Explicações Pessoais: 
Inscrito o vereador Van-

derlei agradeceu aos colegas e 
todas as pessoas que se preocu-
param com seu estado de saúde, 
se sentindo totalmente apto para 
o exercício da função para a qual 
foi eleito. Falou sobre sua au-
sência das redes sociais e dedi-
cação aos estudos. Agradeceu a 
colega Derlene pela assunção da 
vaga, referindo que se mostrou 

totalmente preparada para assu-
mir a vaga, tendo surpreendido 
a todos. Discorreu sobre o orgu-
lho que sente por terem a maior 
bancada do Legislativo e serem 
vereadores atuantes, entenden-
do que estão no rumo certo. Por 
fim, referiu que sente falta dos 
debates com a Presidente, pois 
entende que eles auxiliam no 
crescimento do Município. Ins-
crito o vereador Vilmar falou so-
bre a paralisação dos caminho-
neiros e agricultores. Discorreu 
sobre sua opinião sobre a para-
lização, não tendo participado e 
foi cobrado por não ter partici-
pado. Referiu que deve ser feita 
uma pauta e levada ao governo, 
pois com certeza os caminho-
neiros têm força para parar o 
Brasil, mas quem paga são os 
pequenos produtores, que joga-
ram leite fora, tiveram prejuízo. 
Acrescentou que é bom ser ve-
reador, mas não depende única e 
exclusivamente disso, não par-
ticipando pois acha injusto com 
os agricultores e quem pagará a 
conta é o consumidor. Citou vá-
rias situações que aconteceram, 
inclusive no Município. Disse 
que acha válido, mas que a rei-
vindicação deve ser feita de uma 
forma um pouco diferente. Disse 
que o governo não está preocu-
pado com isso, mas que quando 
se faz um protesto deve se pen-
sar no lado de quem irá pagar a 
conta. Inscrito o vereador Sel-
mar falou a respeito das coloca-
ções do vereador Vanderlei. Dis-
se que se preocupam muito com 
as questões envolvendo a saúde, 
pois já enfrentou esse problema 
e as filas na emergência, já tendo 
cobrado a questão do plano de 
saúde. Acrescentou que a saúde 
no âmbito municipal não pode 
ser criticada, pois os municípios 
vizinhos não têm o mesmo trata-
mento que recebem ali, sendo os 
servidores muito empenhados, 
defendendo a Administração 
nesse ponto. Inscrito o verea-
dor Gustavo convidou a todos 
para na próxima quinta-feira, às 
20h30, mais um jogo da Equi-
pe Coringa na Taça RBS, no 
Salão Paroquial, contando com 
o apoio de todos. Colocou que 
em relação ao pedido da Rua 
das Adálias, o Secretário sequer 
sabia onde era a rua, sendo que 
o lixo realmente foi recolhido, 
mas a pé, pois não havia condi-
ções de tráfego. Inscrita a verea-
dora Gilani disse lembrar que no 

ano de 2013, quando assumiu, 
fez duas indicações e uma de-
las foi do plano de saúde, sendo 
que hoje não sabe se aprovaria, 
pois na época foi questionada e 
indagada e os vereadores vota-
ram contra. Discorreu sobre os 
problemas que enfrentou quan-
do teve seus filhos. Acrescentou 
que fica impressionada como 
as pessoas mudam de opinião, 
sentindo-se indignada, pois há 
04 anos não era possível e hoje 
pode. Inscrita a vereadora Ana 
Paula comentou sobre alguns 
pontos falados na sessão. Em 
relação a fala do vereador Ode-
li disse não concordar sobre o 
ponto que afirmou que a culpa 
não foi do atual presidente, pois 
ela não foi somente, mas a polí-
tica de preços foi votada sob sua 
presidência. Disse que no cená-
rio nacional o que acontece é 
que se arruma um grande escân-
dalo para votar várias coisas por 
debaixo dos panos. Em relação 
a paralisação dos caminhoneiros 
disse ter prós e contras, comen-
tando sobre as vezes em que fez 
manifestações. Comprometeu-
-se a conversar de novo sobre a 
questão do mural e que o plano 
de saúde está sendo estudado 
pelo Executivo, justificando, 
ainda, o motivo pelo qual não 
foi instalado o cartão ponto. 
Mencionou, ainda, em relação 
a fala da vereadora Gilani que 
acredita que as pessoas podem 
sim mudar de idéia, tendo fi-
cado surpresa com a afirmação 
da vereadora de que não sabe 
se votaria favorável, esperando 
que não seja pela iniciativa estar 
vindo do Administrativo. Por 
fim, afirmou que também sente 
falta dos debates, mas no mo-
mento precisa se manter neutra 
por ter assumido a presidência, 
para dar um bom andamento na 
sessão. O vereador Vanderlei 
pediu uma reunião de bancada. 

Não havendo mais nada a 
tratar, a Presidenta Ana Paula 
Stumpf, convocou os vereado-
res para a próxima Sessão, a 
realizar-se no dia 11 de junho 
de 2018, com início às dezenove 
horas, na sede da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores, na Ave-
nida Vinte de Março, n. 1064, 
em Nicolau Vergueiro. Decla-
rou encerrados os trabalhos da 
sessão, dos quais lavrou-se a 
presente ata que lida e achada 
conforme irá assinada.
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Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Sessão Plenária Ordinária 

de 11.06.2018

Presidente: Mauricio 
Adriano Goedel 

Demais vereadores pre-
sentes: Ari Antonio Mello, Ar-
nildo da Silva Lenz, Douglas 
Dorr, Everton José Goedel, Jua-
res Lutz, Junior Nickorn, Leonir 
de Souza Vargas, Vena Francisca 
Baumgratz. 

Grande Expediente: 
O Vereador Leonir de Sou-

za Vargas, do PDT, justificou a 
Indicação de sua autoria, na qual 
solicita ao Poder Executivo Mu-
nicipal que os pequenos produ-
tores de leite sejam isentos do 
pagamento de até cinco cargas 

de pedras por ano para utiliza-
ção nos acessos às suas leitarias. 
Justificou ainda o seu pedido de 
providências no qual solicita ao 
Poder Executivo Municipal que 
seja feita a instalação de uma 
lixeira no acesso ao camping e 
piscinas. 

O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, justificou o pe-
dido de providências de sua au-
toria, no qual solicita ao Poder 
Executivo Municipal que seja 
feita a limpeza e alargamento, 
bem como patrolamento e em-
pedramento da estrada de acesso 
às chácaras da Linha Gramado 
II, nas proximidades da proprie-
dade do senhor Gelson Goedel, 
frisando que o pedido já foi rei-
terado várias vezes.

pio, principalmente as que dão 
acesso às propriedades dos agri-
cultores, pois em muitos locais 
havia enormes buracos, com 
depósito da água da chuva que 
também atravessava as estradas, 
dificultando muito o trânsito dos 
veículos. Disse que as estradas 
da sua região estavam em con-
dições precárias e os moradores 
reclamando muito por uma so-
lução, mas sabia que a situação 
era geral em todas as estradas 
do município, devendo o Poder 
Executivo tomar providências 
urgentes para resolver esses pro-
blemas.

A próxima Sessão Plenária 
Ordinária será no dia 18 de ju-
nho, às 18 horas.

Comunicações:
Não houve orador.

Ordem do Dia: 
Sem matéria. 

Explicações Pessoais:
O Vereador Leonir de Sou-

za Vargas, do PDT, lembrou de 
um pedido de providências que 
havia feito no ano de 2017 e que 
não foi atendido, no qual soli-
citava ao Poder Executivo Mu-
nicipal que fossem instalados 
abrigos nas paradas de ônibus. 
Solicitou que o referido pedido 
de providências fosse reenviado 
ao Poder Executivo. Comuni-
cou que agora Ernestina estava 
contando com o efetivo de cin-
co soldados na Brigada Militar, 

providência esta tomada a partir 
do pedido protocolado junto à 
Secretaria Estadual da Segu-
rança por ele e pelo Prefeito 
Municipal. Falou ainda que em 
conversa com o Secretário César 
Schirmer, o mesmo lhe infor-
mou da possibilidade de desig-
nação de mais um soldado para 
o município até o final deste ano. 
Comunicou também que o mu-
nicípio havia sido contemplado, 
através de uma emenda do De-
putado Afonso Motta, com uma 
retroescavadeira que estaria che-
gando na próxima semana. 

O Vereador Juares Lutz, do 
PSDB, solicitou verbalmente 
ao Poder Executivo Municipal 
que fossem realizados reparos 
em todas as estradas do municí-

Educandário mormacense lança projeto sobre a 
Copa do Mundo

Em clima de início da Co-
pa do Mundo de 2018, as esco-
las mormacenses já estão orga-
nizando todo o cenário em seus 
espaços escolares para torcerem e 
apoiarem a seleção brasileira em 
busca de mais um título.

Na Escola Municipal Antô-
nio de Godoy Bueno foi lançado 
pelos professores Jackson Gon-
çalves e Patrick Fabris o projeto 
“Teste Esportes” que elenca todo 
o contexto da copa, desde masco-
te, país sede até a cultura da Rús-
sia, que é o país sede da competi-
ção. Dentro do projeto ainda tem 
atividades escritas como “Que 
Copa nós queremos?” onde os 
alunos destacam palavras cons-
trutivas através da reflexão sobre 
uma sociedade melhor para todos 
se conviver em paz.

O projeto é desenvolvido 
com as turmas do 4º e 5º anos 

especificamente, porém todas as 
turmas do 1º ao 5º ano estão sen-
do trabalhados conteúdos volta-
dos a copa do mundo. O projeto 

prevê uma disputa entre alunos 
sobre conhecimentos específi-
cos da copa para o final do mês 
de julho.

Alunos da Escola Antônio Godoy Bueno desenvolvem o projeto

Dentro do Projeto Cantando 
e Encantando, a Biblioteca Públi-
ca Municipal de Lagoa dos Três 
Cantos recebeu os alunos da rede 
municipal nos dias 07 e 08 de ju-
nho, onde houve contação de his-
tória e foram desenvolvidas ativi-
dades com as crianças, voltado ao 
tema Meio Ambiente.

Cada escola recebeu uma 
muda de árvore frutífera, a qual 
será plantada no pátio da escola, 
desta forma buscando desenvol-
ver a importância do cuidar e pre-
servar do Meio Ambiente, essas 
ações fazem toda a diferença, pois 
quanto mais cedo as crianças de-
senvolverem esta conscientização 
do preservar e cuidar, maiores se-
rão as chances desta preservação 
acontecer, pois o futuro também 
está nas mãos delas.   

Alunos 
participam de 
atividades sobre 
o Meio Ambiente

LAGOA DOS 
TRÊS CANTOS

MORMAÇO

Ativdades são voltadas a copa

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MORMAÇO
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A Copa do Mundo, este ano 
realizada na Rússia, movimenta 
os amantes do futebol no mundo 
todo para acompanhar os jogos, 
principalmente da seleção brasi-
leira. A competição que chega à 
sua 21ª edição reúne 32 seleções 
de países de todos os continen-
tes. 

A cerimônia de abertura foi 
realizada nesta quinta-feira (14), 
às 11h30min Estádio Luzhniki, 
em Moscou, e logo após, às 12h, 
Rússia e Arábia Saudita iniciam 
os jogos pela fase de grupos. A 
final será disputada no dia 15 de 
junho, às 12h, no mesmo estádio 
do primeiro jogo.

A primeira partida do Brasil 
é no domingo (17), às 15h, con-
tra a seleção da Suíça na Arena 
Rostov, localizada na cidade de 
Rostov do Don.

Copa do Mundo 2018 teve início na quinta-feira (14) na Rússia

ESPECIAL DE CAPA

Grupo A
Rússia

Arábia Saudita
Egito

Uruguai

Grupo B
Portugal 
Espanha
Marrocos 

Irã

Grupo C
França

Austrália
Peru

Dinamarca

Grupo D
Argentina
Islândia
Croácia
Nigéria

Grupo E
Brasil
Suíça

Costa Rica
Sérvia

Grupo F
Alemanha

México
Suécia

Coreia do Sul

Grupo G
Bélgica
Panamá
Tunísia

Inglaterra

Grupo H
Polônia
Senegal

Colômbia
Japão

Grupos

Brasil x Suíça – domingo (17), às 15h, na Arena Rostov, em Rostov do Don
Brasil x Costa Rica – sexta-feira (22), às 9h, no Estádio São Petersburgo, em São Petersburgo

Sérvia x Brasil – quarta-feira (27), às 15h, no Estádio Spartak, em Moscou

Partidas da seleção brasileira na fase de grupos
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Abílio.
Vereador Vanderlei Kerber 

(PSD): requer que a Câmara de 
Vereadores coloque em prática o 
Projeto do Vereador Mirim, pois 
desde o ano de 2017 está sendo 
adiado sem haver uma justificati-
va dos departamentos responsá-
veis do porquê de sua inaplicação. 
Cabe salientar que em Não-Me-
-Toque e Victor Graeff este proje-
to está em funcionamento.

Vereador Eron de Almeida 
(PMDB): demanda da Secretaria 
de Agricultura a fim de que rea-
lize a poda das árvores em fren-
te ao Salão São Cristóvão. Eron 
requer que a Secretaria de Obras 
realize reparos na rua desta loca-
lidade, pois está na iminência de 
ocorrer a tradicional festa do Sa-
lão São Cristóvão. 

Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 11/2018: 

Estabelece o perímetro urbano do 
município de Tio Hugo e dá ou-
tras providências. Aprovado por 
unanimidade.

Comunicações Pessoais:
Vereador Élio 

Borges Padilha 
(REDE): comenta 
que quando foi pre-
sidente do Legisla-
tivo local, doou 2 
(dois) terrenos da 
Câmara no valor de 

R$ 40.000,00 cada um, além de 
aproximadamente R$ 46.000,00 
ao Poder Executivo, sendo que 
tais verbas deveriam ser desti-
nadas à aquisição de um equipa-
mento de Raios-x a ser fornecido 
ao Posto de Saúde, além do res-
tante da verba (os dois terrenos) 
ser destinada à construção de um 
prédio, exclusivo, da Câmara de 

Resumo dos trabalhos da 
Sessão Ordinária realizada em 11 
de junho de 2018, presidida pelo 
Vereador Presidente Alex Sandro 
Mendes da Bancada do PDT. 

Pedidos Verbais: 
Vereador Délcio Wiedthau-

per (PDT): requer que a Secreta-
ria de Assistência Social de Tio 
Hugo, por meio de seus cadas-
tros, procure os munícipes de bai-
xa renda visando ofertar doações, 
tais como alimento e vestuário, 
porquanto muitos desses acabam 
não procurando ajuda para ame-
nizar as necessidades mais pre-
mentes de subsistência. 

Vereador Abí-
lio Kuhn (PDT): 
requer que alguns 
munícipes de Tio 
Hugo, quando uti-
lizarem o SUS para 
agendar consultas 
ou cirurgias, que 

compareçam nas mesmas, pois é 
muito moroso conseguir atendi-
mento médico via o Sistema Úni-
co de Saúde, e há vagas limitadas, 
muitas das quais há cidadãos que 
realmente necessitam utilizá-las 
a fim de obter cuidados hospita-
lares. Abílio requer que o Poder 
Executivo de Tio Hugo informe 
a despeito dos Pedidos Verbais 
efetuados por esta Casa Legislati-
va, sobretudo em relação à cons-
trução da Casa Mortuária, sendo 
que a Câmara de Vereadores de-
volveu dinheiro no final do ano 
de 2017, mas o mesmo foi gasto 
no Natal Luz, frisando que o Ve-
reador Vanderlei Kerber doou um 
terreno para que a Casa Mortuária 
fosse construída; o gestor público 
deve rever melhor onde gastar os 
recursos, pois “só faz festa quem 
tem dinheiro sobrando”, frisa 

Câmara de Vereadores de Tio Hugo
Vereadores. No entanto não se 
sabe onde as verbas foram gastas, 
releva-se que o Chefe do Executi-
vo era o ex-prefeito Verno Muller.

Vereador Dél-
cio Wiedthauper 
(PDT): parabeni-
za as equipes das 
regiões locais que 
participaram do 
campeonato regio-
nal de futebol de 

salão de Tio Hugo, os jogos foram 
bem organizados e obtiveram um 
público em quantia significante. 
Délcio agradece aos Secretários 
de Obra e Agricultura, assim co-
mo os funcionários desses depar-
tamentos, pelo excelente trabalho 
realizado e pela presteza em aten-
der as demandas dos vereadores e 
munícipes.

V e r e a d o r 
Vanderlei Kerber 
(PSD): comen-
ta que sexta-feira 
esteve em conjun-
to com o Prefeito 
Gilso Paz, Vice-
-Prefeito Geder 

Follmer e com o Secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Claudir Machado, no município 
de Esteio, visando receber um 
trator e um rolo compressor, am-
bos fornecidos pelo intermédio 
do Deputado Federal Danrlei e 
seu assessor, João Grando, além 
do auxílio do atual Secretário de 
Agricultura do Estado do Rio 
Grande do Sul, Márcio Biolchi. 
Tais equipamentos são uma gran-
de conquista ao nosso município, 
pois serão de grande valia na rea-
lização de diversos serviços.

Vereador Élio Borges Pa-
dilha (PDT): comenta a respeito 
do ano em que Arlindo Kerber 
era prefeito, foi firmado entre ele 

e o Vereador Élio que iria ser im-
plantado o Vale Alimentação aos 
servidores do Poder Executivo. 
Durante a gestão do Prefeito Ver-
no Muller esta conquista foi colo-
cada em prática. Élio enfatiza que 
sempre defendeu o funcionalismo 
público local, demandando mais 
direitos e auxílios aos servidores, 
seja em suas remunerações, assim 
como em benefícios assistenciais, 
tal como o Plano de Saúde IPE. 

V e r e a d o r 
Eron de Almeida 
(PMDB): parabe-
niza os professores, 
diretora e alunos 
da escola Antônio 
Parreiras pela ex-
celente galinhada 

de tacho realizada neste final de 
semana, foi um sucesso de orga-
nização e público.

Ve r e a d o r a 
Arieli Cássia Leite 
(PSB): parabeniza 
o Vereador Vander-
lei pela conquista 
do trator com rolo 
compressor. Para-
beniza os organiza-

dores da escola Antônio Parreiras 
pelo almoço galinha de tacho, 
porquanto o evento foi um su-
cesso de público. Arieli enfatiza 
a necessidade de haver mais pro-
gramas de conscientização e pre-
venção ao consumo de drogas nas 
escolas locais. Ela releva que a 
melhor maneira de mudar o atual 
cenário político é votando corre-
tamente em quem sabe legislar, 
não no candidato mais popular 
ou carismático, precisamos mo-
dificar a atual legislação para ob-
termos as mudanças necessários 
nos setores de saúde, educação, 
direito penal, direito tributário e 
eleitoral.

Vereador Alex 
Sandro Mendes 
(PDT): congra-
tula o Vereador 
Vanderlei pela 
conquista dos ma-
quinários trator e 
rolo compressor, 

assim como aos organizadores 
da galinhada de tacho ocorrido 
por intermédio dos representan-
tes da escola Antônio Parreiras. 
Alex explana que recentemente 
uma munícipe procurou a Uni-
dade Básica de Saúde de Tio 
Hugo com seu filho em estado 
de influenza (doença, virose), no 
entanto o médico clínico geral se 
recusou a atendê-la, justificando 
que não havia servidor pediatra 
no momento, porém em casos de 
urgência é inegável que o funcio-
nário presente deva auxiliar de 
modo espontâneo e zeloso com a 
criança ou qualquer cidadão que 
rogue por cuidados hospitalares. 
Ninguém procura atendimento 
médico se não necessita; quando 
os atos públicos dizem respeito 
à saúde, qualquer segundo é cru-
cial, pois pode ser a diferença en-
tre a vida e a morte. A atual Secre-
tária de Saúde deve prevenir que 
tais fatos sejam reiterados pelos 
profissionais de saúde, porquanto 
são ações incompatíveis com os 
direitos mais prementes assegu-
rados pela Constituição Federal 
de 1988, sobretudo em razão do 
princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana, a qual é baluarte (prin-
cípio base) de um Estado Demo-
crático de Direito.

A próxima Sessão Ordinária 
acontecerá no dia 25/06/2018, 
às 09h, no Plenário da Câmara 
Municipal de Vereadores de Tio 
Hugo.
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Aos onze dias do mês de 
junho de dois mil e dezoito, 
às dez horas, reuniram-se os 
senhores vereadores, no ple-
nário da Câmara Municipal, 
para realizar a Sessão Ordiná-
ria. Com a presença de todos 
os vereadores, o senhor Presi-
dente deu início aos trabalhos 
em nome de Deus, saudando a 
todos aos presentes.

No Espaço do Pequeno 
Expediente:

Em inicial a Assessora Ju-
rídica fez a leitura dos projetos 
de lei nº. 053 e 054/18 os fo-
ram apresentados em plenário.

No Espaço do Grande 
Expediente:

1 – Indicação do Ver. Jose 
Remi Nascimento da banca-
da do PTB, o qual manifestou-
-se desejando sucesso ao novo 
Secretário da Agricultura em 

sua jornada de trabalho. Comen-
tou sobre a devolução de valores 
ao Município, sugeriu em parce-
ria com o CDL uma campanha 
de conscientização dos Muní-
cipes a realizar suas compras 
no comercio local. Colocou ao 
plenário que recebeu diversas 
reclamações de famílias em 
relação a festa junina da Esco-
la Municipal Jordana B. Mu-
niz no dia 09/06, onde tinham 
brinquedos locados e cobrados 
das crianças dentro do espaço 
publico da escola, onde muitas 
famílias não sabiam e não ti-
nham condições de pagar para 
suas crianças brincar. Solicitou 
oficio ao Controle Interno para 
que este veja a forma que foi es-
colhida e contratada a empresa 
que colocou os brinquedos na 
festa junina da Escola de Edu-
cação Infantil Jordana B. Mu-
niz, no dia 09 de maio de 2018, 
por qual motivo o Presidente do 

Câmara muniCipal de Vereadores de ibirapuitã

Legislativo estava cuidando do 
caixa destes brinquedos, e os 
valores arrecadados qual a sua 
destinação. 

2 – Indicação do Ver. Fer-
mino Antônio Gomes da ban-
cada do PMDB, o qual mani-
festou-se   sobre a sua licença na 
Câmara Municipal e seus traba-
lhos que realizou a frente da Se-
cretaria da Agricultura. Sugeriu 
estudos da Possibilidade da Pre-
feitura ceder uma hora de ensi-
ladeira a cada produtor rural que 
se interessar. Comentou emen-
da parlamentar no valor de R$ 
250.000,00 já depositada nos 
cofres municipais destinados a 
saúde, onde sugeriu estudos da 
contratação de mais um fisiote-
rapeuta para atuar junto a saúde. 
Manifestou-se sobre audiência 
com o Governador do Estado na 
ultima semana, referente a cons-
trução de um trevo na BR 386 
acesso ao nosso Município. 

3 – Indicação do Ver. Ro-
berto Carlos Martins da ban-
cada do PP, o qual sugeriu ao 
Poder Executivo estudos da 
possibilidade de realizar melho-
rias nos passeios publicas da ci-
dade. Sugeriu ainda estudos da 
possibilidade da pavimentação 
em frente a escola Jordana B. 
Muniz, levantou a possibilidade 
de uma parceria junto a câma-
ra de vereadores. Manifestou 
–se em relação a instalação dos 
brinquedos na festa junina da 
Escola Jordana B. Muniz e que 
participou e auxiliou como pai 
junto aos demais. Ainda colo-
cou sobre outras oportunidades 
das administrações que locaram 
brinquedos para eventos.  

Em Explicação Pessoal:
1 –  O Ver. Josil Morais 

solicitou ao Presidente instituir 
a Comissão de Ética na câmara 
para apurar os últimos seis pro-

nunciamentos do colega José 
Remi nas sessões ordinárias.

2 -  O Ver. José Remi 
solicitou ao Presidente qual a 
forma de contratação da As-
sessora Jurídica, visto esta, não 
estar a disposição para elaborar 
projetos de lei aos vereadores. 
Presidente ressaltou que a As-
sessora jurídica deve prestar 
outros trabalhos, como parece-
res em projetos e outros afins, 
que os projetos individuais ca-
da vereador deve apresentar o 
seu. 

3 – O Ver. Loreno mani-
festou-se sobre a falta de res-
peito dos colegas, nos pronun-
ciamentos quando da presença 
dos alunos e professores da 
Educação Especial. 

Nada mais havendo a 
constar encerro a presente ata 
assinando com os demais. Ibi-
rapuitã, 11 de junho de 2018.  

Inscreva-se nos cursos de Pós-Graduação em 
Santo Antônio do Planalto 

O município de Santo An-
tônio do Planalto está com as 
inscrições abertas até o dia 29 
de junho, com 30% de descon-
to, para quem deseja fazer Pós-
-Graduação. O local de encontro 
dos estudantes será no município, 
uma vez por mês em aulas pre-
senciais. Os cursos oferecidos 
são da Uniasselve. Escolha dois 
cursos que deseja se especializar, 
por uma mensalidade de apenas 
R$ 133.

 As inscrições deverão ser 
realizadas pela parte da manhã, 
na Secretaria de Educação do 
município. Mais informações 
entrar em contato pelo fone (54) 
3377-1821 ou Whatsapp (54) 
99917-1004, com Adriana. 

Confira os cursos
oferecidos:

Educação:
- Administração Escolar, 

Supervisão e Orientação;
- Alfabetização e Letramen-

to;
- Arte e Educação;
- Docência no Ensino Supe-

rior;
- Educação a Distância: 

Gestão e Tutoria;
- Educação de Jovens e 

Adultos;
- Educação Especial Inclu-

siva;
- Educação Especial: Defi-

ciência Auditiva;

- Educação Especial: Defi-
ciência Física;

- Educação Especial: Defi-
ciência Intelectual;

- Educação Especial: Defi-
ciência Visual;

- Educação Infantil e Anos 
Iniciais;

- Gestão Escolar;
- História e Cultura Afro-

-Brasileira;
- Libras – Língua Brasileira 

de Sinais;
- Ludopedagogia;
- Metodologia de Ensino de 

Ciências Biológicas;
- Metodologia de Ensino de 

Filosofia e Sociologia;
- Metodologia de Ensino de 

Geografia;
- Metodologia de Ensino de 

História;
- Metodologia de Ensino de 

Língua Portuguesa e Literatura;
- Metodologia de Ensino de 

Matemática;
- Neuropsicopedagogia;
- Orientação Educacional;
- Orientação Educacional: 

Teoria e Prática;
- Psicopedagogia;
- Psicologia Educacional;
- Supervisão Educacional;
- Treinamento Desportivo.

Contabilidade:
- Controladoria;
- Contabilidade;

Gestão:

- Administração de Pes-
soas;

- Administração Estraté-
gica;

- Administração Mercado-
lógica;

- Gestão de Cooperativa 
de Crédito;

- Gestão de Operações e 
Logística;

- Gestão e Educação Am-
biental;

- Gestão e Organização 
Esportiva;

- Gestão em Vendas;
- Governança de TI;
- Políticas e Gestão de 

Serviço Social.

Jurídica:
- Direito Penal.

Engenharia:
- Engenharia de Produção.

Saúde/Gestão:
- Gestão Hospitalar.

MBA:
- MBA em Gestão e Polí-

ticas Públicas Municipais;
- MBA em Gestão Empre-

sarial;
- MBA em Coaching;
- MBA em Gestão Públi-

ca;
- MBA em Finanças e Po-

lítica Fiscal;
- MBA em Gestão de Pro-

jetos.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

O município de Tio Hugo 
foi contemplado com um novo 
trator e um rolo compactador. A 
documentação para recebimen-
to das máquinas foi assinada 
na manhã desta sexta-feira (08) 
pelo prefeito Gilso Paz. O ato 
de assinatura e entrega oficial 
das máquinas foi realizado no 
Parque Assis Brasil em Esteio, 
região metropolitana de Porto 
Alegre e contou com a presença 
de autoridades estaduais e fede-
rais.

Além do prefeito, partici-
param do ato o vice Geder Foll-
mer, o secretário municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente, Jo-
sé Claudir Machado e o represen-
tante da Câmara de Vereadores 
de Tio Hugo, vereador Vanderlei 
Kerber. As novas máquinas farão 
parte da frota do município, for-
talecendo a prestação de serviço 
nas comunidades rurais tio hu-
guenses. A iniciativa foi articula-
da pela Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Irrigação com os 31 
deputados federais e os três se-
nadores que compõem a bancada 
gaúcha no Congresso Nacional.

Nos próximos dias o trator e 
o rolo compactador serão entre-
gues em Tio Hugo.

Documentação para recebimento foi assinada na sexta (08)

Administração Municipal de 
Tio Hugo é contemplada com 
novas máquinas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE TIO HUGO

TIO HUGO

CRÉDITO FOTOS: DIVULGAÇÃO/CRESOL ERNESTINA
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Nota Fiscal Gaúcha 2018 tem ganhadores de 
maio

O Programa Nota Fiscal 
Gaúcha 2018, realizou dia 25 de 
maio, o sorteio de âmbito mu-
nicipal, pela Secretaria Estadual 
da Fazenda. 

Os ganhadores de R$ 200 
(para cada ganhador), foram 
Jaime Lukrafka e Irton Ismar 
Altmann. A ganhadora de R$ 
100 foi Daniela Pitol dos San-
tos.

Confira as datas dos 
próximos sorteios do ano:

- 28/06;
- 26/07;

- 30/08;
- 27/09;
- 01/11;
- 29/11;
- 27/12.

Como concorrer?
O cadastro pode ser feito pe-

la internet ou no ponto de cadas-
tro no Setor de Fiscalização da 
Prefeitura Municipal. Não perca 
esta chance, acesse o site atra-
vés do link oficial do programa: 
https://nfg.sefaz.rs.gov.br/site/
index.aspx. Ou no Setor de Fis-
calização através de assinatura 

de autorização de cadastro. Para 
o cadastro, o contribuinte deve 
estar munido de Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), para 
quem possui, Carteira de identi-
dade, CPF e número de telefone 
para contato. Após este cadastro, 
exigir que o CPF seja incluído na 
nota fiscal eletrônica e estará par-
ticipando. 

Todas as informações sobre 
o Programa estão disponíveis 
em: https://nfg.sefaz.rs.gov.br ou 
entre em contato com o Setor de 
Fiscalização do município pelo 
fone (54) 3377 1800.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/VANDERLEI MARCELO LERMEN 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Prefeitura realiza campanha de doações para 
atingidos pelo temporal na região Norte

Ventos fortes e chuva tor-
rencial atingiram a região Nor-
te nos últimos dias e deixaram 
diversas pessoas desalojadas 
e desabrigadas, inclusive com 
óbitos.

Para minimizar a situação 
difícil dos atingidos a Prefeitura 

Municipal de Victor Graeff jun-
tamente com a Defesa Civil do 
Município realiza uma campanha 
para arrecadar donativos.

Serão arrecadados até a 
próxima sexta-feira, dia 22, ali-
mentos não perecíveis, colchões, 
roupas, cobertores, materiais de 

higiene e limpeza e materiais de 
construção.

Pontos de coleta
Os pontos de coleta são a 

Prefeitura Municipal, Secretaria 
de Saúde, CRAS e Secretaria de 
Agricultura.

VICTOR GRAEFF

Cresol Ernestina realiza 
sorteio da campanha 
Mês das Mães

No dia 30 de maio foi encer-
rada a campanha Mês das Mães 
Cresol com a realização do sor-
teio de uma cesta de flores e de 
um kit Boticário.

As ganhadoras foram
Cesta de flores: Maria Lucia 

Carvalho dos Santos
Kit Boticário: Morgana Lui-

za Dapper

A campanha foi realiza-
da no período de 16/04/2018 à 
30/05/2018, tendo como públi-
co alvo as mães associadas na 
Cresol. 

Concorreram aos prêmios 
as associações novas, quem 
adquiria o Cartão Card, quem 
efetivava seguro e as que rea-
lizavam operações de crédito 
pessoal.

CRÉDITO FOTOS: DIVULGAÇÃO/CRESOL ERNESTINA

Maria dos Santos foi premiadaMorgana Dapper recebeu o kit

Representantes da Corsan, 
Ministério Público, Administra-
ção Municipal de Victor Graeff 
e Não-Me-Toque discutiram na 
manhã de terça-feira, dia 12, so-
bre o saneamento básico nos dois 
municípios e na região.

O encontro realizado no Mi-
nistério Público de Não-Me-To-
que abordou diretamente a desti-
nação e tratamento de esgoto dos 
municípios a curto, médio e em 
longo prazo. A Corsan trabalha 

hoje com algumas soluções de 
destinação, sendo uma delas 
uma proposta regional para o 
tratamento, intenção essa que 
deve ser apresentada em au-
diência com os municípios da 
região, em nível de Comaja. 

Para o prefeito Cláudio 
Afonso Alflen a discussão deste 
tema é importante, porém será 
necessário encontrar alternati-
vas conjuntas que não onerem 
ainda mais os municípios. 

Reunião discutiu sobre o 
saneamento básico

VICTOR GRAEFF

GERAL
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- “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário 
e se aprovado for, que seja en-
viada correspondência ao Exe-
cutivo Municipal, indicando a 
construção de um banheiro pelo 
lado de fora do posto de saúde.”. 
Aprovada por unanimidade de 
votos.

9. Pedidos de autoria 
da Verª. Mirim PALOMA 
WOLETZER PIRES:

-Solicitou ao Executivo 
Municipal, a passagem do ca-
minhão do lixo em São José da 
Glória;

-Solicitou ao Executivo 
Municipal, melhorias na internet 
da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Marcílio Dias. 

Na oportunidade também 
foi definido que a próxima Ses-
são Ordinária Mirim será reali-
zada no dia 18 de julho de 2018 
(quarta-feira), às 14 horas e 15 
minutos, na Sede do Poder Le-
gislativo. 

- “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário e 
se aprovado for, que seja envia-
da correspondência ao Executi-
vo Municipal, via Secretaria de 
Obras, indicando que seja feito 
melhorias nas estradas do inte-
rior.”. Aprovada por unanimida-
de de votos.

7. Pedidos de autoria 
da Verª. Mirim GABRIELI 
MOURA DIAS:

-Indicação nº 007/2018 
- “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário 
e se aprovado for, que seja en-
viada correspondência ao Exe-
cutivo Municipal, indicando que 
seja criado um canil municipal e 
o dia da conscientização da pro-
teção e bem-estar do animal.”. 
Aprovada por unanimidade de 
votos.

8. Pedidos de autoria 
da Verª. Mirim RAQUEL SE-
RAFIN DA SILVA:

-Indicação nº 008/2018 

da Verª. Mirim TAINARA 
MONTEIRO:

-Indicação nº 004/2018 
- “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário 
e se aprovado for, que seja en-
viada correspondência ao Exe-
cutivo Municipal, indicando que 
sejam instaladas mais e novas 
lixeiras.”. Aprovada por unani-
midade de votos. 

5. Pedidos de auto-
ria do Ver. MURILO KOCH 
KUHN:

-Indicação nº 005/2018 
- “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário e 
se aprovado for, que seja envia-
da correspondência as empresas 
de telefonia VIVO e CLARO, 
indicando a instalação de gera-
dores de energia elétricas nas 
torres de Victor Graeff.”

6. Pedidos de auto-
ria da Verª. Mirim SAMIRA 
FERREIRA DE OLIVEIRA:

-Indicação nº 006/2018 

AULER:
-Indicação nº 002/2018 - 

“Requer à Mesa Diretora, depois 
de discutido pelo Plenário e se 
aprovado for, que seja enviada 
correspondência ao Executivo 
Municipal, indicando melhorias 
na iluminação pública de toda 
cidade de Victor Graeff.”. Apro-
vada por unanimidade de votos. 

3. Pedidos de autoria 
da Verª. Mirim RENATA GA-
BRIELE PETRI:

-Indicação nº 003/2018 
- “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário 
e se aprovado for, que seja en-
viada correspondência ao Exe-
cutivo Municipal, indicando que 
através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Assistência Social, 
sejam proporcionadas palestras 
motivacionais e preventivas so-
bre assuntos de interesses dos 
estudantes.”. Aprovada por una-
nimidade de votos. 

4. Pedidos de autoria 

Realizou-se no último 
dia 06 de junho (quarta-feira) 
do corrente ano a Sessão Ordi-
nária, de Ata nº 002/2018, sob 
a Presidência da Verª. Mirim. 
LAISA GABRIEL ALTHAUS, 
na Sede do Poder Legislativo, 
foram solicitados, as seguintes 
indicações e pedidos verbais 
dos vereadores e vereadoras mi-
rins dessa Casa de Leis, os quais 
passo a relatar:

1. Pedidos de autoria 
da Verª. Mirim LAISA GA-
BRIEL ALTHAUS:

-Indicação nº 001/2018 
– “Requer à Mesa Diretora, de-
pois de discutido pelo Plenário 
e se aprovado for, que seja en-
viada correspondência ao Exe-
cutivo Municipal, indicando 
que a biblioteca municipal seja 
localizada em um local de fácil 
acesso.”. Aprovada por una-
nimidade de votos. Em anexo 
cópia da indicação em questão. 

2. Pedidos de autoria do 
Ver. Mirim LUCAS GABRIEL 

Câmara de Vereadores Mirins de Victor Graeff

Maria Antônia Sebben Sal-
vi participou, no dia 26 de maio, 
do Festival de Beleza 2018, em 
Porto Alegre. A nicolauense de 
5 anos, filha de Simone Sebben 
Salvi e Douglas Barrilli Salvi, é 
irmã de Maria Gabriela Sebben 
Salvi (7 anos) vencedora do Lit-
tle Miss Universo 2018, venceu 
o Festival e foi eleita Miss Baby 
Rio Grande do Sul 2018. No 
mesmo evento, Maria Gabriela 
também foi agraciada Musa as 
Copa do Mundo 2018, na cate-
goria Mini Miss.

 Com o título, Maria Antô-
nia passa a representar o muni-
cípio de Nicolau Vergueiro e o 
Estado no concurso Miss Baby 
Brasil Mundial 2018. A menina 

que é modelo e atriz pela Esco-
la Costamilan Model's de Passo 
Fundo desde os 2 anos de idade 
e agenciada na Dois Tons de SP 
e Guri Guria de Porto Alegre, já 
faz teatro há mais de um ano e 
meio com profissional Beto Ma-
yer, fez aulas de passarela de 
miss com Anderson Sassi, pas-
sarela de moda com Clarice Cos-
tamilan, e cursa inglês na Escola 
Phoenix Idiomas de Passo Fun-
do, além de fazer ballet, acroba-
cia e street Dance na Escola de 
Danças Petipá.

A mãe Simone ressalta al-
gumas características de Maria 
Antônia. “Ela é sempre alegre, 
carismática, simpática, charmo-
sa e inteligente, guerreira desde 
o princípio. Não mede esforços 
para seguir seus sonhos”, conta 

Nicolauense é eleita Miss Baby RS 
Simone.

O pai Douglas, também 
destaca a força de vontade da 
menina. “Maria Antônia é um 
verdadeiro milagre para nós, 
pois desde o princípio foi uma 
guerreira nata”, pontua.

O prefeito de Nicolau 
Vergueiro Evandro Diehl pa-
rabeniza a modelo e sua famí-
lia pela conquista. “Para nós é 
uma grande honra e orgulho 
estarmos representados pela 
pequena Maria. Quero para-
benizá-la por esta conquista, 
já com a certeza de que muitas 
outras virão. Parabenizar tam-
bém os pais que correm lado 
a lado com ela em busca de 
seus objetivos. Contem sem-
pre conosco”, afirma o prefeito 
Evandro.

Maria é Musa da Copa

NICOLAU VERGUEIRO

CRÉDITO FOTOS: DIVULGAÇÃO/ARQUIVO PESSOAL

Concurso elegou as irmãs de Nicolau Vergueiro como Musas

Foi realizado no dia 25 de 
maio de 2018 o sorteio da No-
ta Fiscal Gaúcha, entrega dos 
cheques aos contribuintes sor-
teados no município de Ernes-
tina cadastrados na Nota Fiscal 
Gaúcha. Os valores foram de 
dois prêmios de R$ 150 e teve 
como sorteados os Sr. (a) Verno 
Valter Borghardt e Angelo Vi-
tório Cenci. O município ainda 
informa que para participarem 
dos sorteios mensais os contri-
buintes devem estar cadastrados 
no Programa Nota Fiscal Gaú-
cha e solicitar que seja colocado 
o número de seu CPF na nota 
no momento da compra feita 
no comércio local. Fazendo is-

to estarão ajudando a combater a 
sonegação fiscal e ainda concor-
rerão a prêmios no município de 
Ernestina e também nos sorteios 
da Nota Fiscal Gaúcha realizada 
pelo Estado do Rio Grande do 
Sul. Os contribuintes que quise-
rem fazer o seu cadastramento no 
Programa podem procurar o Setor 
Tributário do município, ou fazer 
diretamente o cadastro no site da 
www.sefaz.rs.gov.br.

Contribuinte de Ernestina: 
ajude a combater a sonegação, 
exija nota fiscal no momento da 
compra efetuada, peça para colo-
car o seu CPF, assim você com-
bate a sonegação e ainda ganha 
dinheiro.

Ernestina faz entrega de prêmios 
aos contribuintes participantes 
cadastrados na Nota Fiscal Gaúcha

ERNESTINA

O prefeito de Ibirapuitã 
Rosemar Hentges, juntamente 
com o secretário de Agricultu-
ra Wagner Schnornberger esti-
veram em Porto Alegre nessa 
sexta-feira (8) para receber um 
novo trator agrícola o qual o 
município foi contemplado.

O ato oficial de entrega 

ocorreu no Parque Assis Brasil, em 
Esteio, na presença de autoridades 
do âmbito estadual e federal.

A nova aquisição que irá 
pertencer à frota de maquinários 
da Secretaria de Agricultura foi 
articulada pelo ex-secretário da 
Agricultura do Estado e Deputado 
Estadual Ernani Polo.

Ibirapuitã é contemplado com novo 
trator agrícola

IBIRAPUITÃ
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cada. O edil também prometeu 
que se o executivo municipal 
cobrir as despesas dos mate-
riais, ele se compromete em 
realizar a mão de obra. 

5 . P e d i d o s 
da Ver. ADRIA-
NO RODRIGO 
MATTGE:

- S o l i c i t o u 
para a Associação 
Comercial, Indus-

trial e de Prestação de Serviços 
de Victor Graeff – ACIVG, a 
prestação de contas do 17º Fes-
tival Nacional da Cuca com lin-
guiça. 

-Solicitou ao Executivo 
Municipal, via Secretaria de 
Obras, a colocação de aproxi-
madamente 02 (duas) cargas de 
pedra na subida próxima a pro-
priedade da família Turella.

Na oportunidade também 
foi definido que a próxima 
Sessão Ordinária será realiza-
da no dia 20 de junho de 2018 
(quarta-feira), às 16 horas, na 
Sede do Poder Legislativo. Lo-
go após os trabalhos inerentes 
das Comissões (salvo em casos 
de convocação extraordinária).

ao Sr. Mauricio Howe, Presi-
dente da Associação Comer-
cial, Industrial e de Prestação 
de Serviços de Victor Graeff – 
ACIVG, com o objetivo de so-
licitar que o mesmo honre com 
a suas palavras e convoque uma 
reunião de avaliação do Festival 
Nacional da Cuca com Lingui-
ça. 

3 . P e d i d o s 
da Verª. ADRIA-
NA T. M. NEU-
HAUS:

-Solicitou ao 
Executivo Muni-
cipal, via Secre-

taria de Obras, solicitando ao 
novo Secretário de Obras Sr. 
Irton de Walle que o mesmo es-
tude a possibilidade de divulgar 
diariamente informações dos 
locais onde a Secretaria irá rea-
lizar os trabalhos daquele dia. 

4 . P e d i d o 
do Ver. VALDIR 
JOSÉ VIEIRA:

- S o l i c i t o u 
ao Executivo 
Municipal, que o 
mesmo analise a 

situação da casa da Sra. Rosane 
Gross, pois a situação é compli-

039/2018 - “Altera o Art. 1º da 
Lei 1.754, de 26 de dezembro 
de 2017 e dá outras providên-
cias.” 

Além disso também foram 
solicitados, os seguintes pedi-
dos verbais dos vereadores des-
sa Casa de Leis:

1.Pedido do 
Ver. MARCIO 
PINTO DA SIL-
VA:

-Solicitou ao 
Executivo Muni-
cipal, via Secre-

taria de Obras, a colocação de 
saibro na estrada rural em frente 
a propriedade do Sr. Valdemar 
Petri. Como se tem conheci-
mento de que se torna difícil 
a remoção das pedras que ali 
se encontram, o Edil faz esta 
solicitação de um maior empe-
dramento, para evitar o corte de 
pneus. 

2.Pedido do 
Ver. PAULO LO-
PES GODOI:

-Solicitou o 
encaminhamento 
de um expediente 

saúde pública e dá outras provi-
dências.”

Além disso também foi 
analisado e baixado para estudo 
na Comissões Permanentes da 
Casa, o seguinte Projeto de Lei, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal:

COFE (Comissão de Or-
çamentos, Finanças, Economia 
e Infraestrutura):

- Projeto de Lei Comple-
mentar nº 001/2018 - “Altera 
os artigos 349 e 480, acrescenta 
o inciso IV no Art. 65, altera a 
redação do item “F” DA TABE-
LA DO Anexo V, insere valores 
faltantes ao Item 1 da tabela da 
Planta de Valores Genéricos de 
Terrenos do Anexo I, inclui cri-
tério médio na tabela constante 
do item 1 Planta Genérica das 
Edificações, do Anexo I - B do 
Código Tributário. 

Também foi realizado a 
leitura, e foi encaminhado para 
as Comissões Permanentes da 
casa, o seguinte Projeto de Lei, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal:

- Projeto de Lei nº 

Realizou-se no último dia 
06 de junho (quarta-feira) do 
corrente ano a Sessão Ordiná-
ria, de Ata nº 012/2018, sob a 
Presidência do Ver. ADRIANO 
RODRIGO MATTGE, na Sede 
do Poder Legislativo, realizou-
-se a leitura, discussão e foi 
aprovado o seguinte Projeto de 
Lei, de autoria do Executivo 
Municipal:

Aprovado por 
Unanimidade:

- Projeto de Lei nº 
037/2018 - “Institui a premia-
ção para o 2º Festival da Can-
ção de Victor Graeff/RS e dá 
outras providências.”. 

Naquela oportunidade 
também foi realizada a leitu-
ra, discussão e foi aprovado o 
Anteprojeto de Lei, de minha 
autoria do Ver. ADRIANO R. 
MATTGE:

Aprovado por 
Unanimidade:

- Anteprojeto de Lei nº 
002/2018 - “Torna obrigatório 
à divulgação da lista de espera 
por procedimento na área de 

Câmara Municipal de Vereadores de Victor Graeff

Ambulatório de especialidades do Hospital 
Notre Dame Júlia Billiart é inaugurado em 
Não-Me-Toque

Foi inaugurado no sábado, 
dia 09, o novo ambulatório de 
especialidades do Hospital Notre 
Dame Júlia Billiart. Com 456m², 
o novo espaço destinado ao aten-
dimento conta com secretaria, 
agendamento, tesouraria, retira-
da de exames laboratoriais e de 
imagem, e novos consultórios de 
especialidades.

O novo ambulatório de es-
pecialidade tem como objetivo, 
melhorar a resolutividade como 
fator preponderante de agilidade 
ao atendimento do paciente. Ao 

chegar no ambulatório do Hos-
pital Notre Dame Júlia Billiart, o 
paciente terá a sua demanda aten-
dida de forma ágil objetiva. Para 
que isto aconteça, o ambulatório 
terá permanentemente, em ho-
rário comercial, um profissional 
médico para atendimento clínico 
e ambulatorial. E, vale ressaltar, 
com consultas a preço popular.

Outro diferencial do ambu-
latório de especialidade será o 
trabalho preventivo com enfoque 
na saúde da mulher, pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), mediante 

agendamento prévio. É objetivo 
do Ministério da Saúde promo-
ver a melhoria das condições 
de vida e saúde das mulheres 
brasileiras, mediante a garantia 
de direitos legalmente constituí-
dos e ampliação do acesso aos 
meios e serviços de promoção, 
prevenção, assistência e recupe-
ração da saúde em todo territó-
rio brasileiro. O Hospital Notre 
Dame Júlia Billiart, através do 
novo ambulatório passa a fazer 
parte desta rede de atendimento.

Com mais este investimen-
to, de aproximadamente R$ 670 
mil, o Hospital Notre Dame Jú-
lia Billiart reforça e consolida 
sua importância no município 
de Não-Me-Toque\RS e região. 
Diante da realidade que enfren-
ta a saúde, no Brasil, a institui-
ção busca oferecer um serviço 
diferenciado para a população. 
Deste montante de recursos in-
vestidos, 60% é verba federal, 
garantida através de projeto do 
deputado federal Giovani Che-
rini e 40%, recurso da mante-
nedora, Congregação de Nossa 
Senhora.Inauguração foi no sábado (9) e teve presença de autoridades

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO HOSPITAL NOTRE DAME JÚLIA BILLIART

GERAL

Copa Adair Joalheiro 
de categorias de base 
2018

As equipes de Santo Antô-
nio do Planalto e Multiesporti-
va – Lagoa se enfrentaram pela 
Copa Adair Joalheiro de catego-
rias de base 2018 na última ter-
ça-feira (13) em Santo Antônio 
do Planalto.

Confira os resultados:
Sub 9 – Acesap 15 x 02 

Multiesportiva - Lagoa
Sub 11 – Acesap 03 x 06 

Multiesportiva – Lagoa
Sub 13 - Acesap 03 x 08 

Multiesportiva - Lagoa
Sub 15 - Acesap 02 x 02 

Multiesportiva – Lagoa

Os próximos confrontos se-
rão divulgados em breve.

Inscreva-se no 
Campeonato Municipal 
de Futsal 2018

O CMD do município de 
Santo Antônio do Planalto abre 
as inscrições para o Campeo-
nato Municipal de Futsal 2018. 
As inscrições vão até o dia 02 
de julho. Os interessados deve-

rão retirar a ficha na Secretaria de 
Educação do município ou com o 
coordenador de Esportes (Tuta).

Dúvidas poderão ser escla-
recidas pelos fones (54) 99699-
8683/ (54) 99977-7889.

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

ESPORTE
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A 8    rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol 7 de Ernestina 
será no sábado (16)

No último sábado, dia 9, foi realiza-
da a 7ª rodada do Campeonato Municipal 
de Futebol 7 de Ernestina. O jogador Lu-
cas Luis da Costa, da equipe Tupã Granja 
foi o destaque da rodada.

Confira os resultados da 
7ª rodada

1º jogo: Tupã Granja 4 x 2 Amantes 
do Gole

2º jogo: Pesadelo 1 x 1 UFC/JG Au-
to Center

3º jogo: Baixada 2 x 0 União
4º jogo: Tupã 50 3 x 0 São Paulo
5º jogo: Galácticos 2 x 1 Beira 

D’Água

Goleadores até a 
7ª Rodada

Felipe – Baixada – 9 gols
Cassio – União – 6 gols
Claudinei – São Paulo – 5 gols
Cristiano – Pesadelo – 5 gols
Fabio B. – Baixada – 5 gols
Ronan – Amantes do Gole – 5 gols
Lucas – Tupã Granja – 4 gols 
Lucas – Galácticos – 4 gols
William – Beira D’água – 4 gols

Próximos confrontos
Os jogos da 8ª rodada serão dispu-

tados no próximo sábado, dia 16, a partir 
das 13h15min.

1º jogo: Baixada x Amantes do Gole
2º jogo: Tupã Granja x União
3º jogo: Beira D’Água x UFC/JG 

Auto Center
4º jogo: Tupã 50 x Galácticos
5º jogo: São Paulo x Pesadelo

O Campeonato Municipal de Fut-
sal 2018 de Lagoa dos Três Cantos che-
ga à sua 5ª rodada neste sábado, dia 16. 
A 3ª rodada foi disputada no domingo, 
dia 3 e a 4ª rodada teve jogos na sexta-
-feira, dia 8. Confira os resultados das 
últimas partidas.

Resultados da 3ª rodada
1° jogo: E. C. Oriental 06 x 03 E. 

C. Kronenthal
Súmula da partida:
Gols E. C. Oriental: Gilmar (03), 

Eduardo (02) e Thales
Gols E. C. Kronenthal: Mateus 

(02) e Samuel
Amarelos E. C. Kronenthal: Simio-

ne e Jandaiel
Vermelho E. C. Kronenthal: Simio-

ne
 
2° jogo: King’s Beer 04 x 02 Su-

premo
Súmula da partida:
Gols Kin’s Beer: Gilvan, Cassiano, 

Rodrigo e Ricardo
Gols Supremo: Juliano e Lucas
Amarelos King’ Beer: Jordan 

Schumann e Rodrigo
 
3º jogo: Marrecos 01 x 09 Não Vai 

Que é Fria
Súmula da partida:
Gol Marrecos: Jairo
Gols Não Vai Que é Fria: Alisson 

(04), Marcelo, João, Mauriston, Joce-
mar e Jaime

OBS: Não Teve Cartões

Resultados da 4ª rodada
1º jogo: King’s Beer 03 x 01 Mar-

recos
Súmula da partida:

Gols King’s Beer: Jordan Schu-
mann, Ricardo e Lucas

Gol Marrecos: Gabriel
Amarelo King’s Beer: Ricardo

2º jogo: E. C. Oriental x Não Vai 
Que é Fria

Súmula da partida:
Gols E. C. Oriental: Thales (02) e 

Adriel
Gols Não Vai Que é Fria: Jaime, 

Marcelo e Deyvison
Amarelos E. C. Oriental: Gilmar e 

Thales
Amarelos Não Vai Que é Fria: Mar-

celo, Marquinhos e Mauriston
Vermelho E. C. Oriental: Thales

3º jogo: Supremo 06 x 01 E. C. Kro-
nenthal

Súmula da partida:
Gols Supremo: Juliano (03), Fabi-

nho, Rafael e Guinter
Gol E. C. Kronenthal: Mateus
OBS: Não Teve Cartões

Goleador: Eduardo (E. C. Oriental) 
- 07 gols

Goleiro (defesa menos vazada) - 
Não Vai Que é Fria e King’s Beer – 08 
gols sofridos

Disciplina: Supremo – 01 Cartão

Próxima rodada
A 5ª rodada será realizada no sába-

do, dia 16, a partir das 19h15min, com as 
seguintes partidas:

1º jogo: E. C. Kronenthal x Não Vai 
Que é Fria

2º jogo: King’s Beer x E. C. Orien-
tal

3º jogo: Supremo x Marrecos

a

ERNESTINA

Lucas Costa é o destaque da 7ª rodada

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE ERNESTINA

Campeonato de Futsal 2018 de Lagoa 
dos Três Cantos chega à 5    rodadaa

LAGOA DOS TRÊS CANTOS



Ernestina, 15 de junho de 2018 Ano XVIII   Edição 858| 15

A tarde de sábado, dia 9, foi 
de final do Campeonato Regional 
Copa dos Campeões. Os jogos 
entre as equipes de Tio Hugo e 
Mormaço, nas categorias princi-
pal e veterano, foram disputadas 
no campo da Associação Esporti-
va e Recreativa Tio Hugo.

O primeiro jogo da tarde, da 

categoria veterano, teve como 
ganhador o time de Mormaço, 
que venceu a partida pelo placar 
de 2 a 1 sobre a equipe de Tio 
Hugo, que ficou com o segundo 
lugar na categoria. O terceiro lu-
gar foi para a equipe de Nicolau 
Vergueiro.

Já pela categoria principal, 

os jogadores do município de 
Tio Hugo sagraram-se campeões 
ao vencer o time de Mormaço 
por 1 a 0, com um gol de pênalti. 
Em terceiro lugar ficou a equipe 
da cidade de Ibirapuitã.

A premiação de troféu e 
medalhas foi entregue aos joga-
dores após os jogos.

Copa dos Campeões tem vencedores

Destaques
Veteranos 
Campeão: Mormaço
2º lugar: Tio Hugo
3º lugar: Nicolau Vergueiro

Goleador: André Diehl, de 
Tio Hugo com 05 gols 

Defesa menos vazada: Tio 
Hugo com 06 gols sofridos 

Equipe disciplina: Morma-
ço com 02 cartões amarelos

Principal 
Campeão: Tio Hugo
2º lugar: Mormaço
3º lugar: Ibirapuitã 

Goleador: Ronan Diehl, de 
Tio Hugo com 04 gols 

Equipe disciplina: Ibirapui-
tã, com 13 cartões amarelos 

Defesa menos vazada: Tio 
Hugo com 04 gols sofridos

Atleta destaque revelação 
do campeonato: Darlan da Silva 
de Ibirapuitã 

Resultado das finais
Veteranos 
Tio Hugo 01 x 02 Mormaço

Principal 
Tio Hugo 01 x 00 Mormaço

As fotos das equipes fina-
listas e da premiação podem ser 
conferidas no site www.jornalo-
mensageiro.com.br.

Entre os veteranos, a equipe de Mormaço foi a campeã

Tio Hugo levou o título na categoria principal

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/JORNAL O MENSAGEIRO

ESPORTE

Campeonato Municipal de Futsal e Vôlei de Victor Graeff terá 
jogos na sexta (15) e sábado (16)

Foi disputada a nona roda-
da do Campeonato Municipal de 
Futsal e Vôlei de Victor Graeff no 
sábado, dia 9, com jogos de vôlei, 
futsal feminino e principal.

 
Confira os últimos 

resultados
 
9ª rodada, sábado, dia 9
Vôlei 
Sempre Vôlei 0 x 2 Chock 

Fundescar     

Elas.com 2 x 1 Vôlei Mania            
Beijo Ombro 0 x 2 Viva Vô-

lei 

Futsal feminino            
Chape Futsal 0 x 0 Meninas 

na Trave   

Futsal categoria principal 
Cotrijal 0 x 6 Unidos da Bo-

la 
Holz Bem 2 x 9 Os Guris
Limitados 1 x 7 Arsenal

Planaltense 5 x 2 Rancho/
Xurupita 

 
Próximas rodadas

A décima rodada será dis-
putada na sexta-feira, dia 15, a 
partir das 19h15min, com jogos 
da categoria veterano e principal 
de futsal.

 
10ª rodada, sexta-feira, dia 

15 
Juventus x Deutsche – vete-

rano
Os Guris x Largados – prin-

cipal 
Farrapos x Rancho - vetera-

no
Resenha x Limitados - prin-

cipal
 
No mesmo fim de semana, 

no sábado, dia 15, a partir das 
15h15min, acontecem os jogos 
de futsal feminino e vôlei com os 
seguintes confrontos:

11ª rodada, sábado, dia 16
Meninas na Trave x FBI – 

futsal femino
Stampa x Vôlei Mania – vô-

lei 
Viva Vôlei x Chock Fundes-

car – vôlei 
Beijo Ombro x Elas.com – 

vôlei 

O campeonato segue até o 
mês de agosto, quando aconte-
cem os jogos finais.

VICTOR GRAEFF

A semeadura do trigo 
avançou na última semana e a 
perspectiva de estabelecimento 
das lavouras é muito boa em 
função da umidade e das con-
dições climáticas favoráveis até 
o momento, apesar dos trans-
tornos causados pelo tempo-
ral ocorrido na madrugada da 
terça-feira (12/06). De acordo 
com o Informativo Conjuntural 
divulgado pela Emater/RS-As-
car nesta quinta-feira (14/06), 
a área cultivada com o cereal 
atinge 45% da área no Estado, 
sendo que nas regiões adminis-
trativas da Instituição de Santa 
Rosa e Ijuí esse percentual ul-
trapassa pouco mais de 60%.

Produtores que cultivam 
trigo avaliam positivamente a 
atual cotação do produto, que 
na semana atingiu os R$ 41,07 
pela saca de 60 quilos. “Espe-
cula-se que, uma vez mantido, 
tal valor poderá garantir peque-
na rentabilidade para a ativida-
de nesta safra”, comenta o dire-
tor técnico da Emater/RS, Lino 
Moura.

A cultura da canola está 
em final de implantação, restan-
do poucas áreas a serem semea-
das. As lavouras apresentam boa 
emergência e os produtores con-
tinuam a realizar a aplicação de 
herbicidas pelo grande volume 
de azevém e aveia já emergido na 
cultura. “As condições de clima 
ameno vêm favorecendo o cres-
cimento das plantas, proporcio-
nando rápido acúmulo de matéria 
seca nas lavouras. A cultura em 
seus estágios iniciais tem boa re-
sistência a variações climáticas, 
mas com a boa umidade e tempe-
ratura, o desenvolvimento inicial 
deve garantir produtividades su-
periores às obtidas na safra pas-
sada”, explica Moura.

A cevada também está em 
implantação no RS, especialmen-
te na calota Norte do Estado. Pro-
dutores realizam tratos culturais, 
e as primeiras áreas em desenvol-
vimento se encontram com bom 
padrão. Na próxima edição do In-
formativo Conjuntural, a Emater/
RS-Ascar divulgará os primeiros 
dados da lavoura no RS.

Clima favorece implantação 
das culturas de inverno no RS 

Coordenadores regionais de Defesa 
Civil visitam Victor Graeff

Na sexta-feira, dia 08, o 
coordenador municipal de De-
fesa Civil de Victor Graeff e se-
cretário de Administração Mar-
cos Viera recebeu a visita do 
major Ricardo Mattei Santos 
e do sargento Adair Miranda, 

da Coordenadoria Regional de 
Proteção e Defesa Civil de Passo 
Fundo (CREPDEC 2).

Durante a visita foram deba-
tidas questões como as ações de 
Defesa Civil no município, plano 
de contingência e outros.

VICTOR GRAEFF

AGRICULTURA



Ernestina, 15 de junho de 2018

CRAS promoveu palestra sobre violência contra a mulher

VICTOR GRAEFF

Na tarde de terça-feira, dia 12, o 
Centro de Referência da Assistência 
Social de Victor Graeff (CRAS VG) 
promoveu, juntamente com a acadê-
mica de Direito da UPF Paola Neuls, 
uma conversa sobre violência contra 
a mulher.

O trabalho de conscientização 
foi realizado no Centro de Convi-
vência do Idoso e de acordo com o 
CRAS, o momento teve como intuito 
estimular a reflexão sobre o tema. As 
participantes esclareceram suas dúvi-
das e relataram situações as quais fo-
ram orientadas pela palestrante.

Participaram do diálogo os gru-
pos do CRAS, terceira idade e comu-
nidade em geral.A acadêmica de Direito da UPF Paola Neuls foi a palestrante Participaram os grupos do CRAS, terceira idade e comunidade
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