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14ª Mateada da Cidadania

Coprel realiza reunião e atividade 
do Coprel na Escola em Ernestina 
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Assinaturas

Coprel realiza reunião e atividade do Coprel na Escola em 
Ernestina 

A Coprel esteve em Ernes-
tina na quarta-feira, dia 16, com 
atividades nas escolas e realizan-
do reunião. O projeto Coprel na 
Escola foi realizado durante a 
manhã e à tarde os cooperantes 
participaram da reunião onde foi 
escolhido o conselho consultivo. 
As atividades aconteceram no 
Salão Evangélico de Ernestina.

O Coprel na Escola contou 
com a participação de alunos das 
séries iniciais do Ensino Funda-
mental que receberam informa-
ções sobre a Coprel, e também 
sobre a Triway Internet e Telefo-
nia. A peça teatral "A Luz e a Es-
curidão" foi apresentada ao final 

da atividade.
273 pessoas participaram 

da reunião, receberam infor-
mações da Coprel sobre inves-
timentos e projetos sociais da 
cooperativa, apresentados pelo 
presidente Jânio Vital Stefanel-
lo, o secretário Décio Floss, e 
os facilitadores das unidades de 
energia e telecom, Herton Azzo-
lin e Luis Fernando Volpato. 

Segundo divulgado pela 
Coprel, desde 2013, a coope-
rativa investiu 2,4 milhões nas 
redes de energia que atendem 
diretamente os cooperantes de 
Ernestina. 

A eleição do Conselho Con-

sultivo reelegeu os cooperantes 
Arno da Silva de Esquina Penz, 
e Leomar Valderi Ebertz, de Fa-
xinal, como titulares; e ainda Ge-
raldo Francisco Schimanko, da 
localidade de Três Lagoas, como 
suplente. Schimanko também é 
conselheiro fiscal da Coprel Ge-
ração e Desenvolvimento. 

Estiveram presentes na re-
união diversas lideranças, em-
presários, representantes das 
cooperativas do município, e re-
presentando o poder executivo, 
a secretária de Educação Ingrid 
Worst, e o conselheiro Arno da 
Silva que também é vice-prefeito 
de Ernestina. 273 cooperantes participaram da reunião na quarta-feira (16)

REGIÃO
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O município de Victor 
Graeff esteve representado no 
XVI Seminário Sul-Brasileiro de 
Previdência Pública, que acorreu 
em Gramado, nos dias 7, 8 e 9 de 
maio. 

Participaram do seminário 
o secretário Municipal de Admi-
nistração Marcos Vieira e a res-
ponsável pelo setor de Recursos 
Humanos da Prefeitura, Joice 
Gauer, ambos membros do Con-
selho Municipal de Previdência, 
além da contadora da Prefeitu-
ra Adriana Azevedo e a agente 
Administrativa Adelise Sanders, 
membros do comitê de investi-
mentos do RPPS.

Foram abordados temas 
como: gestão, governança e ad-
ministração da Previdência dos 
servidores públicos; E-social; 

Reforma da Previdência; revisão 
e atualização de aspectos jurídi-
cos da legislação e benefícios no 

Victor Graeff representado no 
XVI Seminário Sul-Brasileiro de Previdência 
Pública 

VICTOR GRAEFF

Representantes do município estiveram em Gramado

regime próprio; Conselhos no 
regime próprio, além de Investi-
mentos e finanças, entre outros. 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

A Secretaria de Assis-
tência Social e o CRAS Mãos 
Amigas de Tio Hugo já estão 
recolhendo donativos para a 
Campanha do Agasalho 2018. 
Os cidadãos interessados em 
participar da campanha devem 
levar as doações até a sede das 
repartições no bairro São Cris-
tóvão de segunda a sexta-feira 
das 8h às 12h e das 13h às 17h, 
ou nos pontos de doação:

- Prefeitura Municipal
- Unidade Básica de Saúde
- Banrisul
- Cotrijal
A coordenação da Cam-

panha do Agasalho 2018 soli-

cita aos cidadãos interessados em 
doar roupas ou calçados, para que 
os mesmos estejam limpos e aptos 
para serem utilizados por outras 
pessoas. O inverno está chegando 
e algumas famílias não possuem 
condições financeiras para com-
prar roupas e materiais que lhes 
protejam do frio; desta forma, é 
importante que aqueles que pude-
ram ajudar doem, e ajude a tornar 
o inverno de outras pessoas mais 
quente e aconchegante.

A entrega dos donativos ás 
famílias carentes será realizada 
em data a ser marcada. Para mais 
informações o fone para contato é 
3338-9266.

Assistência Social 
está recolhendo peças 
para a Campanha do 
Agasalho 2018

TIO HUGO
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Câmara Municipal de Vereadores de Ernestina
Sessão Plenária Ordinária 

de 14.05.2018

Presidente: Mauricio 
Adriano Goedel 

Demais vereadores pre-
sentes: Ari Antonio Mel-
lo, Arnildo da Silva Lenz, 
Douglas Dorr, Everton José 
Goedel, Juares Lutz, Junior 
Nickorn, Leonir de Souza 
Vargas, Vena Francisca Bau-
mgratz. 

Grande expediente: 
O Vereador Leonir de Sou-

za Vargas, do PDT, comentou 
sobre Vereador Leonir de Sou-
za Vargas, do PDT, justificou 
os pedidos de providências 
que havia feito, nos quais so-

licitava patrolamento e empe-
dramento na estrada de acesso 
à propriedade do senhor Ivo 
Sossmeier, como também so-
licitava a pintura de todas as 
faixas de pedestres no períme-
tro urbano do município, com 
uma tinta apropriada. 

O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, justificou o 
pedido de providências no qual 
solicitava reforma do calça-
mento com a correção dos des-
níveis, na Rua da Cohab, pró-
ximo à residência do senhor 
Ivandro dos Santos, dizendo 
que quase nada seria gasto de 
material, e que com a mão-de-
-obra o município já contava.

Comunicações:

Prefeito Municipal para que 
destinasse parte do valor que 
foi devolvido ao final de 2017 
pela Câmara para aplicação na 
construção da referida sala de 
vídeo, e convidou os vereado-
res para subscreverem o seu 
pedido. Finalizando, solicitou 
que o Executivo Municipal 
providenciasse os devidos re-
paros nos dois acessos prin-
cipais à cidade, pois ambos 
estavam bastante danificados, 
com buracos grandes na pista, 
o que já havia causado danos 
em alguns veículos.

A próxima Sessão Plená-
ria Ordinária será no dia 21 
de maio, às 18 horas.

Não houve orador.

Ordem do dia: 
Sem matéria.

Explicações pessoais:
O Vereador Leonir de 

Souza Vargas, do PDT, agra-
deceu ao Secretário Rodrigo 
e sua equipe pelo atendimento 
de pedido seu, no qual solici-
tou patrolamento na estrada de 
acesso à propriedade de Vicen-
te e Olga Musscopp, na locali-
dade de Coxilha Seca. Falou 
sobre o resultado da licitação 
pública onde a empresa vence-
dora fará a instalação de treze 
pontos de bueiros no municí-
pio. Comunicou a realização 
de outra licitação pública que 

ocorreria naquela semana para 
recuperação de estradas. 

O Vereador Everton José 
Goedel, do PTB, agradeceu 
ao Prefeito, ao Vice-Prefeito, 
ao Secretário de Obras e sua 
equipe de funcionários que 
realizaram as melhorias no 
Parque de Rodeios Romeu 
Antonio Goedel. Convidou 
a todos para um Galeto com 
Massa que aconteceria na co-
munidade da Esquina Penz, 
promoção esta da Escola Os-
valdo Cruz, com o fim de ar-
recadar recursos para a cons-
trução de uma sala de vídeo 
e outras melhorias na escola. 
Disse que estaria elaborando, 
juntamente com a Diretora da 
referida escola, um pedido ao 

Poder Legislativo de Santo Antônio do Planalto homenageou o Trabalhador 
Destaque 2017

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Em sessão solene realizada 
no dia 14 de maio de 2018, no 
Plenário da Câmara de Vereado-
res foi entregue a Menção Honro-
sa “Trabalhador Destaque 2017” 
ao Senhor Amar Muller, dando 
cumprimento ao que dispõe a Re-
solução nº 002/2005.

Nesta sessão, presidida pelo 
vereador Rodrigo João Maier es-
tiveram presentes todos os verea-
dores, o prefeito municipal, o vi-
ce-prefeito municipal, familiares 
e vizinhos do homenageado, bem 
como demais lideranças e pessoas 
da Comunidade.

Esta Menção Honrosa “Tra-
balhador Destaque” é concedida 
anualmente pela Câmara de Ve-
readores em homenagem ao Dia 

do Trabalhador, a um trabalhador 
do Município que se destaca no 
desempenho de sua função.

Neste ano foi escolhido o 
Sr. Amar Muller (78) para rece-
ber esta homenagem, casado com 
a Dona Érica Maria Haack (70), 
tem duas filhas, Deise Simone, 
casada com Rodrigo da Silveira 
e Merlin Aline, casada com Auri 
Arnt. Tem três netos: Júlia da Sil-
veira, Laura Arnt e Lucas Arnt.

Por toda a sua vida sempre 
praticou a Agricultura de Subsis-
tência, cultivando soja, milho e 
trigo, o restante comercializa para 
ter uma renda extra. Atualmente 
reside na cidade, mas se desloca 
quase que diariamente para sua 
propriedade onde segue nas ta-

refas rotineiras que não consegue 
abandonar.

É adepto de um bom chimar-
rão em companhia da sua esposa e 
seus passatempo favorito é assis-
tir um jogo de futebol, sendo sua 
grande paixão e fanatismo o Grê-
mio e o América Futebol Clube do 
nosso município, onde foi um dos 
fundadores, e também adora pas-
sar o tempo livre com os netos.

Destaca-se na comunidade 
por ser uma pessoa participativa, 
esportista, rodeado de amigos e 
assim acompanha e colabora para 
o desenvolvimento do município. 
Hoje com 78 anos de idade, possui 
uma saúde e vitalidade de um jo-
vem o que pode lhe proporcionar 
muitos anos de vida. Amar Muller recebeu a homenagem de Trabalhador Destaque

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/CÂMARA DE VEREADORES DE SAP
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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.)
Boa fase para ganhar dinheiro. Po-
de ter ideias inovadoras. Facilida-
de para conversar e convencer as 
pessoas. Acordos favorecidos. No 
amor, sua simpatia e seu bom pa-
po vão facilitar as conquistas e a 
relação.

- Touro (21 abr. a 20 mai.)
Os astros dão mais determinação 
para lutar pelo que quer. Sorte nas 
finanças. Troca de ideias e negocia-
ção favorecidas. Paixão inesperada 
pode surgir, ainda mais com alguém 
da turma. Com seu amor, fale o que 
sente.

- Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)
Treinamento ou curso vai ajudar no 
seu crescimento pessoal e pro-
fissional. Boa semana para rever 

seus gastos e guardar dinheiro. No 
campo sentimental, o clima está se-
dutor. Valorize o par. Fortes emo-
ções na paquera.

- Câncer (21 jun. a 21 jul.)
Pessoas mais experientes podem 
ajudar a conseguir o que quer. Mu-
danças favorecidas. Os astros avi-
sam que o trabalho em equipe será 
uma boa opção. Seu poder de atra-
ção vai esquentar o clima no amor. 
Desejos a mil.

- Leão (22 jul. a 22 ago.)
Você vai mostrar sua eficiência no 
serviço. Quem procura emprego 
pode ter boa oportunidade. Vi-
da social agitada. Na vida a dois, 
reforce a cumplicidade e fale dos 
seus sonhos. Sucesso na conquis-
ta. Pode pintar romance secreto.

- Virgem (23 ago. a 22 set.)
Semana boa para trocar experiên-
cias, ensinar e aprender o que pu-
der. Você tem tudo para assumir 
novas responsabilidades no tra-
balho. Convívio com colega pode 
despertar paixão. A dois, saia da 
mesmice e aposte em programas 
românticos.

- Libra (23 set. a 22 out.)
Os astros vão despertar seu dese-
jo de promover mudanças. Boa ho-
ra para se livrar de tudo o que não 
serve mais. Pode conseguir ganhar 
uma grana extra. Com seu charme 
em alta, a conquistas deve ser fácil. 
Fase criativa no sexo.

- Escorpião (23 out. a 21 nov.)
Sociedade com pessoa experiente 
recebe boas vibrações dos astros. 

Habilidade para conversar e con-
vencer. Pode fazer acordos van-
tajosos. Se está só, o desejo de 
viver uma relação duradoura deve 
aumentar. Na união, saia da rotina.

- Sagitário (22 nov. a 21 dez.)
A semana é favorável para sair, se 
divertir e buscar a companhia de 
pessoas queridas. No entanto, 
deverá ter mais cuidado com sua 
grana – não gaste mais do que po-
de. No amor, pode ter surpresas 
incríveis.

- Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)
Você terá pique para concluir tare-
fas pendentes no serviço. Pode fir-
mar sociedade ou fazer parceria van-
tajosa. Facilidade de entrosamento 
com colegas e clientes. Namoro 
recente pode ficar mais sério. Vida 

a m o -
rosa em 
ótima fase.

-Aquário (21 jan. a 19 fev.)
Ligação com parentes pode ficar 
mais forte. Sintonia com chefes e 
colegas de trabalho. Pode ganhar 
dinheiro com algo feito em casa. 
Se você está a fim de alguém, jo-
gue charme. Os astros avisam que 
pode surpreender quem ama com 
atitudes ousadas.

- Peixes (20 fev. a 20 mar.)
Use sua boa lábia para vender seu 
peixe, fazer acordo ou se dar bem 
em entrevista de emprego. Pode 
retomar um projeto antigo. Encon-
tros incríveis na paquera. Alguém 
do passado pode balançar seu co-
ração. A dois, estimule o diálogo.

- Joana Knoff Longoni 01/05
- Mafalda Bruinsma 02/05
- Tatiane A. Kroessin 02/05

- Ereni Altmann 04/05
- Attilio Antonio Gionco 05/05
- Guilherme Drehmer 05/05

- Lucas Ryan Deuner Pfod 02/05
- Merlin Aline Muller Arnt 05/05
- Denis Homero Freitag 07/05

- Ilmo Valter Deuner 07/05
- Rafael De Negri 07/05

- José Alberi dos Santos 08/05
- Olivio Shultz 08/05

- Armindo Ebertz 09/05
- Frederico Luiz Neuls 09/05

- Terezinha Winter 09/05
- Carmen Bortolini 10/05

- Solange Maria Lamm 10/05
- Jussara Wollmer 11/05

- Leonice Oliveira da Anuncia-
ção 11/05

- Nilça Bule Gnuch 11/05

Aniversariantes do mês de maio!
- Daniela B. Adames 12/05

- Fatima Rosimeri Corrêa 12/05
- Marciano De Negri 12/05
- Tabata dos Santos 12/05

- Valdino Morais 13/05
- José Celeste De Negri 14/05

- Dionatan Narciso 16/05
- Roque Pontin 16/05

- Ivo lamm 17/05
- Mara Bauels Adames 17/05

- Eliseu Provenci 18/05
- Sérgio Kroessin 19/05
- Vitório A. Lodi 19/05

- Maria Claudete Morais 20/05
- Kevin Born 21/05

- Martim Augusto Kern 21/05
- Natã Henrique Deuner Teixeira 

21/05
- Lucindo Worst 22/05
- Eduardo Perin 23/05

- Franciele Mateus Muller 24/05
- Noeli Maria Marquetti 24/05

- Amanda Vieira 25/05
- Elena Meira 27/05

- Giordan Vieira 27/05
- Mirta F. Deuner 27/05

- Claudir Irschlinger 28/05
- Derli Borba 28/05

- Edson Oldair Scharlau 28/05
- Magali B. Borges 28/05

- Nicolas Prestes de Moura 28/05
- Romeu Gilberto Petry 30/05
- Jéssica Grevenhagem 31/05
- Rejane Scharlau Bortoluzzi 

31/05
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Foi realizado em Victor 
Graeff nos dias 14 e 15 de maio, 
o curso “Planejamento e Apli-
cação de Recursos do Sistema 
Único de Saúde – SUS”.

A capacitação realizada no 
Centro de Eventos Municipal 
buscou munir seus participantes 
de conhecimento para que apli-
quem com eficiência os recur-
sos em suas cidades.

Participaram da qualifica-
ção 12 servidores, entre eles os 
secretários de Saúde e de Ad-
ministração, representantes do 
controle interno, contabilidade, 
licitações, recursos humanos, 
Centro de Referencia e Assis-
tência Social e Secretaria de 
Saúde.  

Na pauta da qualificação a 
Lei 141/2012 alterada em 2017, 
que dispõe sobre o SIOPS, além 
das políticas da atenção básica, 

recursos federais, estaduais e mu-
nicipais, entre outros pontos de-
batidos. 

O curso de 10 horas de carga 
horária foi Ministrado por César 
Frantz Machado - Graduado em 

Servidores participaram de curso sobre 
Planejamento e Aplicação dos Recursos do SUS

VICTOR GRAEFF

Direito (UNIDF-DF), Especia-
lista em Bioética (UNB DF), 
Especialista em Direito Sanitário 
(FIOCRUZ-DF), Especialista em 
Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho (IMED-RS). 

Cerca de 12 servidores participaram da qualificação

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Prefeito Rodrigo e vereadores participam de 
reunião da AVASB e AMASBI durante Exposol 

MORMAÇO

Vereadores e prefeitos da 
região do Alto da Serra do Bo-
tucaraí estiveram reunidos na 
noite do último sábado, 5/5, em 
Soledade. A AVASB e AMAS-
BI aproveitaram a realização da 
Exposol 2018 – Feira Interna-
cional para realizar uma reunião 
em conjunto, quando foram de-
liberados diferente assuntos de 
ambas as entidades.

O prefeito de Mormaço, 
Rodrigo Jacoby Trindade, pre-
sidente da AMASBI, afirma 
que foi importante unir as duas 
entidades. “Todos lutamos por 

uma mesma região, então acho 
importante esta união que só tem 
a render bons frutos. Foi um en-
contro produtivo, que aproximou 
as lideranças, promovendo um 
bom diálogo”, avaliou.

Entraram na pauta do en-
contro assuntos como rodovias, 
necessidade da duplicação da 
BR 386. Também contou com 
a presença de representantes da 
UERGS Botucaraí, que solici-
taram apoio em três demandas 
suas: recursos para montagem de 
laboratórios, contratação de mais 
professores e ampliar o prazo de 

cessão de uso do prédio onde fun-
ciona a Unidade.

O presidente da AMASBI 
relata que também foi discutido 
sobre a insatisfação de alguns 
municípios com o atendimento 
prestado pelo Hospital de Carida-
de Frei Clemente. 

O vereador Edson Schroe-
der aproveitou para convidar 
os presentes para participarem 
de uma audiência pública sobre 
combate ao abuso sexual infantil. 
O encontro vai acontecer no dia 
18 de maio, no Salão da Comuni-
dade Luterana, em Mormaço.

Reunião na Exposol 2018 foi em conjunto da AMASBI e AVASB

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASCOM EXPOSOL

Alvarás de localização devem ser 
renovados até final de maio

A Secretaria de Adminis-
tração da Prefeitura de Nicolau 
Vergueiro informa a todos os 
estabelecimentos comerciais, 
industriais e prestadores de ser-
viços do município que deve ser 
efetuada a renovação dos alvarás 
de localização para o exercício 
de 2018. O documento deve ser 
feito junto ao setor tributário da 

Prefeitura, sendo obrigatória a 
apresentação do Alvará de Pre-
venção e Proteção Contra In-
cêndios (APPCI) e também da 
Licença Ambiental, se a ativida-
de exigir.

O prazo final para renova-
ção é 31 de maio de 2018, após 
essa data será cobrado juro e 
multa. 

NICOLAU VERGUEIRO

A Unidade Básica de Saúde 
do Centro esteve de portas aber-
tas para aplicar as doses da vaci-
na contra a gripe no chamado Dia 
D de Imunização. 

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Saúde, somente 
neste sábado foram aplicadas 200 
doses da vacina, ou seja, todas 
as doses restantes no estoque da 
UBS. 

Recebem as doses os gru-
pos prioritários, que são: crian-
ças de seis meses a menores de 
cinco anos; gestantes; puérperas 
(mulheres no período até 45 dias 
após o parto); profissionais da 
saúde; professores; indígenas; 
indivíduos com 60 anos ou mais 
de idade; adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos de idade sob me-
didas socioeducativas; população 
carcerária e funcionários do siste-
ma prisional, além de portadores 

de doenças crônicas não trans-
missíveis e outras condições 
clínicas especiais independente 
da idade. 

A aplicação da vacina vai 
somente até 1º de junho nos 
postos de saúde. 

VICTOR GRAEFF

Na quarta-feira, dia 16, os 
servidores da Prefeitura Muni-
cipal de Victor Graeff,  Adriano 
Kaiser, Bruna Scharlau e  Patricia 
dos Santos, participaram no mu-
nicípio de Estação do Seminário 
de Educação Fiscal.

O evento foi realizado no 
Auditório do Sicredi, durante 
parte da manhã e tarde. 

O seminário teve por ob-
jetivo oportunizar uma reflexão 

acerca do financiamento do se-
tor público, apresentando algu-
mas ferramentas de incremento 
das receitas para o Estado, Mu-
nicípios e entidades ligadas às 
áreas da Educação, Finanças, 
Saúde e Desenvolvimento So-
cial, através do programa Nota 
Fiscal Gaúcha (NFG), visando 
uma mudança cultural através 
da abordagem de temas de edu-
cação fiscal.

Servidores participaram do 
1    Seminário Regional de 
Educação Fiscal

o

VICTOR GRAEFF

Dia D de vacinação contra 
a gripe aplica 200 doses em 
Victor Graeff

Dia D foi no sábado (12)

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF
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Atividades do Cras

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

O Cras do município de 
Santo Antônio do Planalto realiza 
diversas atividades, entre eles, no 
mês de maio, foram confecciona-
dos pelo grupo de adolescentes, 
lindos portas retratos e panos de 
cozinha para presentear as suas 
mães. A atividade tem acompa-
nhamento da oficineira Iara Ca-
margo, e trabalhou coordenação 
motora e criatividade de cada um.

Em abril, além das intensas 
oficinas de artesanato, os grupos 
participaram de aulas de violão 
no Cras, com novos conheci-
mentos, produções, descobertas 
e interações. Ainda no mês, as 
crianças e adolescentes desen-
volveram atividades relacionadas 
a Páscoa, com a confecção de 
guirlandas, guloseimas e caça aos 
ninhos. Confira nas fotos os mo-
mentos de cada atividade.

Dentre as oficinas os participantes praticam música, como o grupo de violão

Atividades são envolventes Jovens confeccionam materiais

CRÉDITO FOTOS: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

Na quinta-feira, dia 10, 
uma parceria entre as Secre-
tarias Municipais de Saúde e 
Educação, abordou em uma pa-
lestra o papel da Rede Proteção 
a Criança e Adolescente. 

A capacitação foi realizada 
durante a noite no auditório da 
EMEF Leonel de Moura Brizo-
la e contou com a presença dos 
professores da rede municipal, 
auxiliares de ensino, estagiários, 
conselheiros tutelares, agentes 
de saúde e mais representantes 
da Secretaria de Saúde. 

A capacitação destacou a 
importância de todos cumpri-
rem seu papel dentro da Rede 
para que se tenha eficiência na 

solução dos problemas de violên-
cia e outros.

O palestrante da noite, Ge-
túlio Junior, salientou como é im-
portante não encontrar culpados, 
mas sim soluções para esses pro-
blemas e que todos os envolvidos 
devem trabalhar em conjunto.  
Getúlio ainda abordou formas de 
identificar e conversar com as fa-
mílias dos estudantes que sofrem 
com a violência. 

As escolas e a própria re-
de de proteção devem atuar em 
ações que contribuam para que 
nossas crianças e adolescentes 
permaneçam e queiram ficar nas 
escolas e, assim, possam garantir 
um futuro melhor. 

Papel da Rede 
Proteção a Criança e 
Adolescente foi tema 
de capacitação 

Capacitação foi realizada na Escola Leonel de Moura Brizola

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF
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Câmara muniCipal de Vereadores de niColau Vergueiro

Aos dez dias do mês de 
maio de dois mil e dezoito, às 
dezenove horas, reuniram-se na 
Sede da Câmara Municipal de 
Vereadores em Nicolau Verguei-
ro, Estado do Rio Grande do Sul, 
os seguintes vereadores: José 
Clair de Lima, Selmar Iradi Mus-
skopf 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 Derlene Fátima 
Goetz, do PP. A senhora presi-
denta Ana Paula Stumpf, decla-
rou abertos os trabalhos da Ses-
são Ordinária. A Presidenta pediu 
ao secretário que fizesse a leitura 
da Ata. O vereador José Clair de 
Lima pediu para que fosse pas-
sada a leitura da ata. Leitura da 
Pauta n. 014/2018. Em discussão 
a Pauta, ninguém se manifestou. 
Em votação, aprovada por unani-
midade. 

Pequeno expediente: 
Inscrita a vereadora Ana 

Paula, solicitou o envio de ofício 
ao Prefeito Municipal, a fim de 
que compareça na Câmara para 
explicar melhor as questões so-
bre o Projeto de Lei que trata das 
cestas básicas, pois é um assun-
to polêmico e que está gerando 
muita discussão no Município. 
Em discussão, ninguém se ma-
nifestou. Em votação, aprovado 

por unanimidade. Inscrito o ve-
reador Odeli, solicitou o envio de 
dois ofícios – 1) À Secretaria de 
Educação e Cultura pois no últi-
mo dia 28 ocorreu o 4º Encontro 
de Corais. Em discussão, se ma-
nifestou o vereador José Clair, 
solicitando que os ofícios fossem 
enviados em nome do Legisla-
tivo. Em votação, aprovado por 
unanimidade. 2) Ao Coral Muni-
cipal Sementes da Terra, em no-
me da Coordenadora Noeli e do 
professor Luis, pela participação 
no encontro, que contou com 08 
Municípios da região, tendo sido 
servido, após, jantar, evento mui-
to bonito. Em discussão, ninguém 
se manifestou. Em votação, apro-
vado por unanimidade. Inscrito o 
vereador Vilmar solicitou o envio 
de ofício ao Prefeito Municipal, 
para que envie a cópia da ata das 
Comissões das cestas básicas, já 
que estão com um projeto um 
pouco polêmico, a fim de toma-
rem conhecimento sobre o teor. 
Em discussão, se manifestaram 
os vereadores Gustavo, Vilmar, 
Gilani, José Clair e Ana Paula. 
Em votação, aprovado por unani-
midade. Inscrito o vereador Gus-
tavo solicitou o envio de ofício 
ao Prefeito Municipal para que 
forneça cópias de notas fiscais de 
reformas e concertos de máqui-
nas neste ano, bem como orça-
mentos comparativos de preços 

e comprovantes de peças que fo-
ram trocadas, para fins de fiscali-
zação. Em discussão, ninguém se 
manifestou. Em votação, aprova-
do por unanimidade. 

Grande expediente: 
Inscrita a vereadora Ana 

Paula falou sobre as cestas bá-
sicas, face o Projeto de Lei não 
estar sendo bem aceito e ser polê-
mico. Discorreu que muito se fa-
la sobre a valorização do comér-
cio local, mas que a concessão do 
vale alimentação em dinheiro vai 
fazer com que muito desse valor 
saia do Município. Acrescen-
tou que o valor sugerido de R$ 
100,00 não possibilita a compra 
dos 17 itens que vem no “ran-
chinho”, sendo prejudicial para 
o funcionalismo. Disse, ainda, 
que o valor é incompatível com 
as quantias fixadas por outros 
Municípios da região, não sendo 
viável a alteração da cesta básica 
pelo cartão. Por fim, disse que o 
projeto prevê que o Prefeito pode 
dar aumento, mas não obriga a 
concessão, tendo muitas questões 
para pensar, não sendo possível 
tomar uma decisão no impulso, 
pois a responsabilidade recairá 
sobre os ombros dos vereadores. 
Inscrito o vereador Gustavo dis-
correu sobre a fala de algumas 
sessões passadas, onde alguns 
vereadores se posicionaram so-

bre a questão do estudo, achan-
do que se sentiram minimizados, 
mas que sempre afirmou que 
estudo não significa caráter, ape-
nas achando que as pessoas de-
vem se aprimorar. Exemplificou 
contando sobre o ex-vereador, 
Sr. Gelson José Taufer. Afirmou 
que nunca disse que o estudo de-
termina caráter, mas que muitas 
vezes já aconteceu de projetos e 
indicações serem aprovados por 
indicação e não por entendimen-
to sobre o assunto. 

Matérias em pauta: 
Matérias em primeira 

discussão. Projeto de Lei n. 
006/2018: Institui o Programa 
Municipal de Alimentação do 
Servidor Público Municipal de 
Nicolau Vergueiro – RS. Em 
discussão, se manifestou a verea-
dora Ana Paula e pediu vistas do 
Projeto. O Pedido de vistas foi 
aprovado por unanimidade. In-
dicação n. 003/2018: Que sejam 
colocadas placas, nas ruas que 
não possuem, com os seus res-
pectivos nomes, bem como nas 
avenidas e nos novos terrenos 
loteados, que sejam colocados 
nomes de pessoas que já passa-
ram pelo Município e fizeram 
história. Em discussão, ninguém 
se manifestou. A indicação ficou 
baixada para melhores estudos da 
Casa. 

Explicações pessoais: 
Inscrito o vereador José 

Clair disse que já estava com 
saudade, pois se passaram qua-
se 50 dias desde que se licen-
ciou. Agradeceu e parabenizou 
a vereadora Carine pelo trabalho 
prestado, dizendo que está de 
volta, à disposição para tudo o 
que for preciso em prol do Mu-
nicípio. Inscrito o vereador Odeli 
comentou que esteve na Secre-
taria de Educação, onde o Se-
cretária lhe passou a relação dos 
atletas que já estão com a ficha, 
já tendo 90 inscritos. Disse que 
chegou a hora dessa gurizada se 
ocupar, pois vêem coisas com-
plicadíssimas pelas ruas, ficando 
feliz pelo começo da Escolinha. 
Parabenizou a todas as mães pelo 
seu dia no próximo dia 10. Em 
votação a ata, aprovada por una-
nimidade. 

Não havendo mais nada a 
tratar, a Presidenta Ana Paula 
Stumpf, convocou os vereadores 
para a próxima Sessão, a reali-
zar-se no dia 14 de maio de 2018, 
com início às dezenove horas, 
na sede da Câmara Municipal 
de Vereadores, na Avenida Vinte 
de Março, n. 1064, em Nicolau 
Vergueiro. Declarou encerrados 
os trabalhos da sessão, dos quais 
lavrou-se a presente ata que lida 
e achada conforme irá assinada.

Desde o dia 09 estão aber-
tas as inscrições de estudantes 
no programa do Passe Livre 
Estudantil em Mormaço. Po-
dem se cadastrar estudantes que 
utilizam transporte acadêmico 
para instituições de fora do mu-
nicípio.

No ano de 2017, primeiro 
ano que o município aderiu ao 

programa foram contemplados 
29 estudantes, que tiveram re-
torno financeiro. 

O prazo para se inscrever 
vai até dia 30 de maio.

Mais informações podem 
ser obtidas junto a Secretaria 
de Administração da Prefeitura 
Municipal de Mormaço, com os 
secretários Adilson ou Zulmar.

Abertas as inscrições para 
estudantes interessados 
em aderir ao passe livre em 
Mormaço

MORMAÇO

Prefeitura de Ibirapuitã realizou leilão público
A Prefeitura Municipal de 

Ibirapuitã realizou, no dia 30 de 
abril, um leilão público de bens 
patrimoniais da municipalida-
de, no Parque de Máquinas da 
Secretaria de Obras e Viação. O 
objetivo do leilão foi dar des-
tino aos bens inutilizados pelo 
município por ser inviável fi-
nanceiramente sua recuperação, 
por estarem ociosos e pela aqui-
sição de máquinas novas.

Entre os 16 lotes colocados 
à disposição dos interessados, 
estavam maquinários agrícolas, 
máquinas pesadas, um cami-
nhão e um veículo utilitário.

De acordo com o leiloei-

ro oficial, Leandro Ferronato, as 
avaliações dos itens somaram 
um total de R$257.400,00 (va-
lores iniciais). Com a venda no 
leilão, os arremates tributaram 
aos cofres públicos um valor de 
R$348.800,00, ou seja, um rendi-
mento de 35,51 % das avaliações.

Segundo o prefeito Rosemar 
Hentges, deste valor arrecada-
do serão utilizados pouco mais 
de R$ 146 mil para quitação de 
contrapartida de aquisição de má-
quinas, e cerca de R$ 93 mil da 
ampliação da Unidade Básica de 
Saúde. O restante permanecerá 
à disposição dos cofres públicos 
para eventuais necessidades.

Confira a lista dos bens
Fiat/Doblô TH Amb.; Trator 

Agricola New Holland; Trator 
Agrícola Mahiandra; Retroesca-
vadeira Randon RK-406B – 4x2; 
Retroescavadeira JCB 214E; Pá 
Carregadeira New Holland 12B; 
Pá Carregadeira FiatAllis 1900B; 
Motoniveladora Caterpillar 140B; 
Caminhão Ford/Cargo 1517 E; Se-
gadeira de Tambores Mc. Noguei-
ra; Enfardadeira Mc. Nogueira; 
Enleirador Mc. Semeato ES 280; 
Plantadeira Agric. Max Seedline; 
Enxada Rotativa Encanteiradora 
Lavrale; Distribuidor Semeador 
TR Triton; Distribuidor de Adu-
bos e Calcários DSE Ipacol;

IBIRAPUITÃ
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trabalho na farmácia básica da 
Unidade de Saúde, nesse senti-
do, o administrador público de-
ve atuar de modo imparcial, não 
valorando aspectos políticos ou 
pessoais, porquanto os interesses 
públicos e sociais devem ser os 
balizadores do gestor adminis-
trativo.

Vereador Alex 
Sandro Mendes 
(PDT): requer 
da Secretária de 
Obras no intento 
de que seja cons-
truída uma valeta 
na lavoura do mu-

nícipe Derli Bortolomedi, loca-
lizada da localidade Lemes, pois 
há a necessidade de escoamento 
das águas provenientes das chu-
vas.

Vereador Lú-
cio Nelson Bruins-
ma (PDT): deman-
da da Secretária 
de Obras para que 
seja realizado o 
patrolamento e o 
empedramento da 

estrada localizada entre à resi-
dência do munícipe Ilário Kern 
e a VRS 810 (até a oficina do 
Fula). Lúcio corrobora com o 

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

Pedidos Verbais: 
Vereador Élio 

Borges Padilha 
(REDE): requer 
que o Poder Exe-
cutivo de Tio Hugo 
entre em contato 
com a Prefeitura 
de Ibirapuitã a fim 

de firmar um convênio visando 
disponibilizar transporte entre os 
Municípios de Ibirapuitã e Tio 
Hugo, pois a empresa UNESUL 
LTDA não realizará mais esse 
itinerário, contudo, há munícipes 
das localidades Linha Macha-
do, Gramado dos Paz, Comu-
nidade Divino Espírito Santo e 
Linha Graeff que necessitam de 
transporte para deslocar-se até 
o centro de Tio Hugo em razão 
de incumbências públicas ou 
particulares. Élio demanda que 
o Prefeito Gilso Paz, em conjun-
to com sua Secretaria de Saúde, 
recontrate a munícipe Vera, pois 
ela desempenhava um excelente 

Câmara de Vereadores de Tio Hugo

pedido Verbal do Vereador Élio 
Padilha a respeito da necessidade 
de haver transporte desde o mu-
nicípio de Ibirapuitã até a sede de 
Tio Hugo.

Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 01/2018: 

Altera o artigo 12, capitulo II, 
da Lei nº 559/2009, que estabe-
lece o Sistema de Classificação 
de Cargos e Funções da Câmara 
Municipal de Tio Hugo, crian-
do cargo de Quadro de Funções 
Gratificadas da Câmara Munici-
pal de Tio Hugo. Aprovado pela 
maioria.

Comunicações Pessoais:
Ve r e a d o r a 

Silvana Cardoso 
(PDT): felicita to-
das as Mães pelo 
seu dia comemo-
rativo em12 de 
maio, pois “sem 
elas tudo se torna 

mais difícil”. Silvana convida a 
comunidade tio-huguense para 
participar da Tradicional Festa 
que ocorrerá dia 27 do corrente 
mês, na Localidade do Divino 
Espírito Santo.

Vereador Délcio Wiedthau-

per (PDT): parabe-
niza todas as Mães, 
em especial a sua, 
pelo seu dia come-
morativo datado 
em 12 de maio. 
Délcio comenta 
sobre o projeto de 

lei da Câmara de Vereadores que 
cria dois FGs (Funções Gratifica-
das) ao Poder Legislativo, sendo 
ele contrário ao interesse públi-
co, pois é um gasto desnecessá-
rio ao erário público.

Ve r e a d o r a 
Arieli Cássia Leite 
(PSB): agradece a 
Deus por ter rece-
bido a dádiva de ser 
Mãe, pois ser Mãe 
é amar incondicio-
nalmente. Arieli 

agradece o excelente trabalho 
realizado pelos funcionários do 
Posto de Saúde local, sobretudo 
as enfermeiras, os médicos e de-
mais que atuam diretamente com 
as gestantes. Ela também agrade-
ce ao Prefeito Gilso por atender 
seu pedido verbal em relação ao 
incentivo do esporte às crianças, 
pois foi contratado o munícipe 
Tiago para melhor fomento das 
atividades desportivas.

Vereador Alex 
Sandro Mendes 
(PDT): comenta 
que recentemente 
foi a Brasília, em 
conjunto com os 
vereadores Vander-
lei, Délcio, Élio e 

Silvana, no evento foi informado 
a respeito da possibilidade que 
o vereador detém para elaborar 
projetos que impactem no orça-
mento do Poder Executivo, sal-
vo aqueles que ingiram na folha 
salarial dos funcionários. Alex 
parabeniza todas as Mães pelo 
seu dia comemorativo em 12 de 
maio.

Vereador Élio Borges Padi-
lha (REDE): agradece ao aten-
dimento prestado pelos servido-
res do município de Ibirapuitã, 
sobretudo à funcionária Tânia, 
e aos servidores tio-huguenses, 
principalmente à funcionária Le-
da, pois recentemente necessitou 
utilizar os serviços atinentes ao 
âmbito hospitalar.

A próxima Sessão Or-
dinária acontecerá no dia 
28/05/2018, às 09h, no Plenário 
da Câmara Municipal de Verea-
dores de Tio Hugo.
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No dia 19 de maio, o Gi-
násio Evangélico será ponto de 
encontro para a 14ª Mateada da 
Cidadania do município de Santo 
Antônio do Planalto. A exemplo 
das edições anteriores, a expecta-
tiva é de que a comunidade parti-
cipe e se envolva com as diversas 
atividades proporcionadas duran-
te o dia.

A edição anterior, de 2017, 
mesmo em um dia chuvoso, não 
espantou a comunidade, que par-
ticipou da XIII Mateada da Ci-
dadania no Pavilhão Evangélico 
durante toda tarde, contando com 
a participação de autoridades lo-
cais.

Diversidade nas atividades 
de 2017

A Câmara Municipal de Ve-
readores e Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio esporam es-
tande representando o legislati-
vo e executivo. Para as crianças, 
houve pinturas de rosto, desenhos 
em balões, brinquedos, pintura de 
unhas e cabelos com material es-
pecial. As mulheres puderam ter 
a tarde para corte de cabelo, ma-
nicure. No local também foram 
expostos os artesanatos locais, e 
produtos coloniais, estande para 
massagem, estandes voltados pa-
ra a saúde, com o projeto de ex-
tensão da Universidade Luterana 
do Brasil (Ulbra) Campus Carazi-
nho com os cursos e Biomedicina 
e Estética e Cosmetologia, na rea-
lização de testes de tipagem san-
guínea, limpeza de pele e aplica-
ção de protetor solar para as mãos 
e rosto para o público presente 

gratuitamente. O Grupo de Saú-
de Mental expôs seus trabalhos 
através das oficinas terapêuticas, 
onde desenvolvem habilidades 
manuais como o artesanato e cos-
tura em tecido.

Os bancos do município 
também esporam seus trabalhos 
junto à comunidade, além do 
estande da Secretaria da Agri-
cultura e Emater, e exposição de 
orquídeas e da Polícia Rodoviária 
Federal com o desenvolvimento 
do Projeto Cinema Rodoviário, 
realizado há cerca de cinco anos 
em eventos. O projeto é voltado 

para a mudança de comportamen-
to no trânsito com momento lúdi-
co proporcionado pelo Mascote 
Camaradinha Rodoviário. Estive-
ram presentes o responsável pela 
educação para o trânsito na 14ª 
PRF de Sarandi, Carlos Alberto 
Rezende Teixeira e o policial Ro-
doviário Federal José Alberi dos 
Santos.

As apresentações artísticas 
ficaram por conta das invernadas 
do CTG Porteira do Planalto e 
Roda de Gaita com gaiteiros de 
diversos municípios. Foi realiza-
do os sorteios do Programa Nota 

Atividades são desenvolvidas para envolver toda a comunidade, desde as crianças

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Participe da 14    Mateada da Cidadania
Premiada, a ganhadora da cautela 
azul, da categoria geral, foi Julia-
na Demari, como prêmio um tele-
visor de led. Na cautela amarela, 
categoria estudantes, o prêmio foi 
um tablete, e o ganhador foi Gui-
lherme Felipe Ulrich. Foi realiza-
da também a divulgação da esco-
lha do slogan de Educação Fiscal 
do município. A ganhadora foi a 
aluna do 4º ano A, Nubia Karol 
Auler, como pseudônimo Ninfa 
do Universo, com o slogan “Fis-
calização todo dia progresso com 
cidadania”. A aluna recebeu um 
tablet, e a professora orientadora 

Liciane Cristina Deune, recebeu 
um mimo. No Ponto de Cadastro 
do Setor da Fiscalização do muni-
cípio, foi realizado cadastros para 
participação dos contribuintes no 
Programa Nota Fiscal Gaúcha.

Programação para este ano
No ano de 2018 as ativida-

des terão início às 13h30min, no 
Ginásio Evangélico confira:

- Instituto Mix (Corte de 
Cabelo-Unhas-Sobrancelhas Pos-
tiças);

- Brinquedos para as Crian-
ças (Sesc);

- Grupo Folclórico de Dança 
Tradicionais;

- Apresentações Artísticas;
- Grupo de Dança Alemã 

Tanzen Ist Leben (NMT);
- CTG Porteira do Planalto;
- Coral;
- Vários Serviço da Ulbra; 
- Verificação de Pressão Ser-

viços de Estética e Cosmética, 
Biomedicina, Enfermagem;

- Entrega de Sementes;
- Entrega de Mudas de Plan-

tas;
- Brechó da Defesa Civil;
- Feira do Produtor e Artesa-

nato;
- Orientação sobre Gordura 

Saudável e Não Saudável;

Nota Fiscal Gaúcha:
- 1º Sorteio da Nota Premia-

da 2018
- Educação Fiscal - Tributi-

nha – Adesivos
- Nota Fiscal Gaúcha - Ponto 

de Cadastro
- Oficina para crianças.

CRÉDITO: ARQUIVO/JORNAL O MENSAGEIRO

a
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Aos quatorze dias do mês 
de maio de dois mil e dezoito, 
às dez horas, reuniram-se os se-
nhores vereadores, no plenário 
da Câmara Municipal, para rea-
lizar a Sessão Ordinária. Com a 
presença de todos os vereadores, 
o senhor Presidente deu início 
aos trabalhos em nome de Deus, 
saudando a todos aos presentes.

No Espaço do 
Pequeno Expediente:
Em inicial a secretaria fez a 

leitura das correspondências da 
semana. Após a Assessora Jurí-
dica fez a apresentação do Proje-
to de Resolução nº. 03/18.

No Espaço do 
Grande Expediente:

1 – Indicação do Ver. José 
Vantuir P. Klar da bancada do 
PDT, o qual manifestou-se em 
relação a pronunciamento do Sr. 
Prefeito Municipal em programa 
de radio no ultimo sábado. Ma-
nifestou-se sobre áudio editado 

de seu pronunciamento, o qual 
foi usado em redes sociais.     

2 – Indicação do Ver. Josil 
Morais da bancada do PMDB, 
o qual solicitou ao chefe dos ser-
viços urbanos seja feita a revita-
lização das praças nos bairros da 
cidade, assim dando melhor apa-
rência. Ainda solicitou a cons-
cientização das pessoas quanto 
a depositar lixos em arroio que 
corta o Bairro Floresta, na cida-
de.

3 – Indicação do Ver. José 
Remi Nascimento da bancada 
do PTB, o qual manifestou-se 
em relação ao pronunciamen-
to do Sr. Prefeito Municipal em 
programa de radio no ultimo sá-
bado. Solicitou relatório com co-
pias das notas anexas, de todos 
os gastos com os tratores da Pre-
feitura nos anos de 2017 e 2018. 
Frisou a falta de resposta a sua 
solicitação, onde solicitou no-
vamente a remessa de oficio ao 
Poder Executivo, solicitando re-
latório dos veículos da Prefeitura 

Câmara muniCipal de Vereadores de ibirapuitã

Municipal que fazem o transpor-
te escolar diário, e o trajeto cada 
veiculo faz, também copia dos 
laudos de vistoria obrigatório 
de todos os veículos que fazem 
o transporte escolar no Municí-
pio.  Ainda solicitou relatório 
dos valores arrecadados com o 
leilão do Município, no ultimo 
dia 30/04/2018. O plenário por 
unanimidade aprovou a remessa 
dos ofícios.

4 – Indicação do Ver. José 
Maurício Padilha da bancada 
do PDT, o qual solicitou a Se-
cretaria de Educação/Setor dos 
Esportes deem inicio aos cam-
peonatos Municipais. Solicitou 
patrolamento no bairro Horizon-
te, principalmente na Rua que 
passa na residência do Sr. Chico. 
Analisando os comentários refe-
rente as diárias no Poder Legis-
lativo, sugeriu ao Presidente e 
colegas Vereadores, se criar pro-
jeto de lei na casa, quando em 
viagens apenas com o pagamen-
to de ressarcimento das despesas 

efetuadas na mesma. 

Em Ordem Do Dia:
1 –   Projeto de lei nº. 

043/18 o qual autoriza a con-
tratar por tempo determinado 
um auxiliar de saúde bucal e da 
outras providencias, em votação 
o projeto foi aprovado por una-
nimidade. 

2 – Projeto de lei nº. 044/18 
o qual autoriza a efetuar contrato 
temporário com um secretario de 
escola e da outras providencias, 
em votação o projeto foi aprova-
do por unanimidade. 

3 – Projeto de Resolução 
nº. 03/18 o qual autoriza a ce-
dência do uso do veiculo da Câ-
mara e da outras providencias, 
em votação o projeto foi aprova-
do por unanimidade. 

Em Explicação Pessoal:
1 - O Ver. Presidente colo-

cou sobre a participação da Câ-
mara na Marcha em Defesa dos 
Município em Brasília de 21 a 

24/05, onde o Ver. João Pedro e 
Antônio Carlos irão se fazer pre-
sente junto ao Presidente, o ple-
nário por unanimidade aprovou 
a participação dos colegas. 

2 -  O Ver. Barbosa mani-
festou-se em relação ao cenário 
político, a nível Nacional. 

3 – O Ver. José Vantuir ma-
nifestou-se em relação a viagem 
dos colegas a Brasília, onde de-
sejou uma boa viajem e partici-
pação no evento.

4 – O Presidente tendo em 
vista a assinatura em projeto de 
lei e estar com o prazo esgotado, 
convocou aos colegas vereado-
res nos termos regimentais, para 
uma sessão extraordinária no dia 
de hoje para analise e votação do 
Projeto de Lei nº. 038/18, após 
cindo minutos de intervalo desta 
Sessão Ordinária.

Nada mais havendo a cons-
tar encerro a presente ata assi-
nando com os demais. Ibirapui-
tã, 14 de maio de 2018.  

Base Nacional Comum Curricular é tema de 
encontro

Na terça-feira, dia 15, a as-
sessora Pedagógica Municipal 
Bruna Scharlau juntamente com 
a equipe pedagógica, participou 
na IMED em Passo Fundo de 
um encontro sobre a Base Nacio-
nal Comum Curricular (BNCC), 
realizado pelo Arranjo de Desen-
volvimento da Educação Norte 
Gaúcho. 

O evento contou com a par-
ticipação de representantes de 
mais de 30 municípios do norte 
do estado e permitiu o aprofun-
damento sobre as Competências 
Gerais da BNCC, através de dis-
cussões por salas temáticas.

A Base Nacional Comum 
Curricular define os conhecimen-
tos, as competências e as habi-
lidades a serem desenvolvidas 
pelos estudantes. A BNCC deve 

nortear os currículos dos siste-
mas e redes de ensino dos esta-
dos brasileiros, como também as 
propostas pedagógicas de todas 

as escolas públicas e privadas 
de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, 
em todo o Brasil.  

Evento aconteceu na IMED de Passo Fundo

VICTOR GRAEFF

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Troca-Troca de 
Sementes: 
Pedidos devem ser 
efetuados até o dia 
1    de junho

A Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente de Tio Hu-
go comunica que está aberto o 
período para pedidos de semen-
tes de milho e de sorgo através 
do programa Troca-Troca de 
sementes. O prazo para reali-
zar os pedidos será encerrado 
no dia 1º de junho de 2018. O 
programa desenvolvido em par-
ceira pelo estado e o município 

oferece sementes para plantio as 
quais poderão ser pagas após a 
colheita. 

Os interessados devem com-
parecer na sede da secretaria no 
bairro Rabello de segunda a sexta 
em horário de expediente (das 8h 
às 12h e das 13h às 17h).

Para mais informações e 
dúvidas o telefone para contato é 
3338-9313

o

TIO HUGO
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Vone Floricultura e Decoração reinaugura espaço

GERAL

Há mais de 20 anos, no po-
rão de casa, com algumas flores, 

mudas, plantas, Evani Lamm ini-
ciou a floricultura em sociedade 

com sua irmã, Delci Gnich. Al-
gum tempo depois, os negócios 
foram para a sala de casa, e com 
participação na feira da cidade 
a divulgação fez com que a co-
munidade passasse a conhecer a 
Delvone Floricultura de Ernesti-
na.

Quando a floricultura já es-
tava bem encaminhada, a socie-
dade das irmãs se desfez e Evani 
seguiu sozinha, ainda na sala de 
casa. Com o passar do tempo e 
a expansão dos negócios, a Vo-
ne Floricultura e Decoração foi 
transferida para o local onde atua 
permanece até hoje.

Para marcar mais uma con-
quista, no fim de semana dos 
dias 12 e 13 de maio, foi come-
morada a reinauguração do esta-
belecimento. Durante o sábado e 

domingo de Dia das Mães o lo-
cal ficou aberto para atender os 

clientes durante o dia todo, com 
coquetel e sorteio de brindes.

Floricultura em seus primeiros anos de comércio Durante a reinauguração, o Dia das Mães elevou as vendas

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ARQUIVO PESSOAL CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO

A Sicredi Integração de Es-
tados RS/SS, uma das 115 Coo-
perativa do Sistema Sicredi, co-
memora nesta segunda-feira, dia 
14 de maio, 37 anos de fundação 
marcados por sucesso e cresci-
mento. Com sede em Passo Fun-
do, a cooperativa iniciou suas 
atividades nesta mesma cidade, 
com o trabalho de 20 agropecua-
ristas da região. Atualmente a 
cooperativa conta com uma área 
de atuação que abrange dois esta-
dos brasileiros – Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina, atendendo 
mais de 40 mil associados em 07 
municípios e 12 agências. “Acre-
dito que o principal segredo pa-
ra o sucesso é o engajamento de 
todos os associados, entendendo 
o papel de dono do Sicredi e sa-
bendo que quanto mais ele par-
ticipar, seja no dia a dia do em-
preendimento ou utilizando os 

produtos e serviços do Sicredi, 
mais a cooperativa crescer e mais 
retorno ele tem”, comentou o 
presidente da Sicredi Integração 
de Estados RS/SC, Ari Rosso, 
ao comemorar os números que a 
cooperativa tem apresentado por 
meio dos resultados.

São mais de R$ 97 milhões 
de patrimônio líquido, R$ 406 
milhões em operações de crédito, 
R$ 533 milhões de recursos to-
tais e um resultado de R$ 18,68 
milhões. Nestes 37 anos, além 
de alcançar excelentes resultados 
financeiros, a cooperativa man-
tém atuação diferenciada junto 
às comunidades, com ações de 
sustentabilidade que promovem 
a cultura da cooperação e contri-
buem para o desenvolvimento da 
região.

“Vale lembrar que em 2017, 
no auge dos nossos 36 anos, 

a cooperativa inaugurou duas 
agências em solo catarinense, 
iniciando suas atividades no Es-
tado, a partir da aprovação do 
Banco Central do Brasil para a 
expansão de área”, conclui Ros-
so.

O Sicredi é uma instituição 
financeira cooperativa compro-
metida com o crescimento dos 
seus associados e com o desen-
volvimento das regiões onde 
atua. O modelo de gestão valori-
za a participação dos 3,7 milhões 
de associados, que exercem o 
papel de dono do negócio. Com 
presença nacional, o Sicredi 
possui 117 cooperativas em 21 
estados*, possui mais de 1,5 mil 
agências e gera 22,8 mil empre-
gos diretos em 1.212 municípios 
no país. Em 199 municípios bra-
sileiros, o Sicredi é a única insti-
tuição financeira presente.

Comemoração com os 
associados

Durante todo o dia do ani-
versário (14/05), as equipes de 
colaboradores das 12 agências da 

cooperativa recepcionam os as-
sociados em clima de celebração, 
servindo um coquetel e o bolo de 
aniversário aos associados que 
passarem pelo local.

Sicredi Integração de Estados RS/SC comemora 37 anos

REGIÃO

Agência de Ernestina recepcionou associados com um coquetel

CRÉDITO: DANIELE BECKER TEIXEIRA/JORNAL O MENSAGEIRO
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priedade do Sr. Jair Schmidt, na 
localidade de São Jose do Umbú.

-Solicita que seja encami-
nhado uma homenagem, em nome 
da Câmara de Vereadores, ao idea-
lizador da Câmara de Vereadores 
Mirins, Sr. Paulo Castelar Alflen. 

-Solicita ao Executivo Mu-
nicipal, reparos nos brinquedos da 
Praça Tancredo de Almeida Neves 
que se encontram em más condi-
ções. 

-Solicita ao Executivo Mu-
nicipal, via Secretaria de Obras, 
que seja aproveitada a época para 
realizar os cachimbamentos nas 
estradas principais e secundárias 
do interior de nosso município. 

-Solicita ao Executivo Mu-
nicipal, via Secretaria competente, 
que seja realizada a limpeza do 
bueiro, em frente a propriedade do 
Sr. Décio Marmidt.

-Solicita o encaminhamento 
de um expediente a Corsan, soli-
citando reparos na rede de encana-
mento em frente a propriedade do 
Sr.Olindo Markus, saída para São 
José do Umbú, local onde possui 
um vazamento. 

4. Pedidos do Ver.  PAU-
LO LOPES GODOI:

-Solicita ao Executivo Mu-
nicipal o empedramento da estre-
baria na propriedade do Sr. Sérgio 
Von Muhlen, pois está prejudican-
do os trabalhos da bacia leiteira. 

 -Solicita ao Executivo Mu-
nicipal, que a administração avalie 
o horário de fechamento da tesou-
raria da prefeitura, que atualmente 
está encerrando o expediente as 13 
horas, o Edil tem conhecimento de 
que é um procedimento normal, 
porém sugere que este profissio-
nal inicie o expediente meia hora 
mais tarde que os demais, para 
que fique recebendo os impostos 
do município pelo menos até as 
13h30min, pois da forma como es-
tá procedendo hoje está causando 
muitos problemas, principalmente 
para a população do interior.

5. Pedidos do Ver. 
ADRIANO R. MATTGE:

-Solicita ao Executivo Mu-
nicipal, via Secretaria de Obras, 
reparos gerais imediatos, nas es-
tradas do interior de nosso muni-
cípio.

-Solicita o encaminhamento 
de um expediente ao CTG Gal-
dino Marques, parabenizando a 
entidade pela realização do 1º 
Rodeio Artístico do CTG Galdino 
Marques.

Também foi apresentada pe-
la Câmara de Vereadores a Moção 
de Pesar nº 004/2018, pelo fale-
cimento da Sra. LORENA DE 
FÁTIMA BARTH, Ex-Vereadora 
desta Casa de Leis, durante a 8ª 
Legislatura 2001-2004, cujo fale-
cimento ocorreu no dia 09 de maio 
de 2018. 

Na oportunidade também 
foi definido que a próxima Ses-
são Ordinária será realizada no 
dia 28 de maio de 2018 (segunda-
-feira), às 18 horas e 30 minutos, 
na Sede do Poder Legislativo. 
Logo após os trabalhos inerentes 
das Comissões (salvo em casos de 
convocação extraordinária).

advindo da alienação do bem imó-
vel, referente à venda das terras 
pertencentes à Escola Municipal – 
Padre Feijó, na localidade de São 
José do Umbu”. 

5. Requerimento nº 
031/2018 de autoria do Ver. AU-
GUSTO JULIANO LISKA que 
“Requer à Mesa Diretora, depois de 
discutido pelo Plenário e se apro-
vado for, que seja enviada corres-
pondência ao Executivo Municipal, 
solicitando que o mesmo entre em 
contato com a empresa Coprel, 
para fazer a iluminação dos dois 
trevos da RST 223, sendo estes o 
trevo que dá acesso ao município, 
e o trevo que dá acesso ao interior 
de Linha Jacuí; Além disso tam-
bém solicita que a administração 
municipal providencie iluminação 
pública no terreno (praça comu-
nitária) entre a Rua Edvino Pedro 
Loeff e a Rua Vereador Carlos de 
Negri.” 

6. Requerimento nº 
032/2018 de autoria do Ver. PAU-
LO LOPES GODOI que “Requer 
ainda a Mesa Diretora, depois de 
discutido pelo Plenário e se apro-
vado for, que seja enviada corres-
pondência ao Executivo Munici-
pal, solicitando cópias do Processo 
Licitatório nº 001/2018, referente 
a compra de gêneros alimentícios 
para as escolas municipais.”. 

Além disso também foram 
solicitados, os seguintes pedidos 
verbais dos vereadores dessa Casa 
de Leis, os quais passo a relatar:

1. Pedidos da Verª. 
ADRIANA T. M. NEUHAUS:

-Ao Executivo Municipal, via 
Secretaria de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo, a Edil solicita 
saber como são feitas as distribui-
ções das merendas escolares (car-
ne). Além disso, requer saber por 
que durante uma semana inteira só 
teve melancia de cardápio durante 
o turno da tarde na Escola Munici-
pal Marcílio Dias. A vereadora res-
saltou que essas informações foram 
repassadas por algumas mães. 

-Solicita ao Executivo Muni-
cipal, via Secretaria de Obras que 
sejam tomadas as devidas provi-
dências ao que diz respeito a entra-
da de acesso ao pátio da prefeitura, 
na Rua 17 de Março, que tange a 
poeira. A Edil indica que uma ca-
mada de brita no local, já iria ame-
nizar o problema. 

2. Pedidos do Ver. VAL-
DIR JOSÉ VIEIRA:

-Solicita o encaminhamento 
de um ofício de parabenização ao 
jovem empreendedor Gabriel De 
Goes, que mesmo estando no quar-
tel, dispõe de uma empresa que 
presta serviços a Administração 
Municipal, chegando a um valor 
aproximado de R$15.000,00 em 
serviços desde o início do ano.  

3. Pedidos do Ver. MAR-
CIO PINTO DA SILVA:

-Solicita ao Executivo Mu-
nicipal via Secretaria de Obras, o 
patrolamento no trecho entre a pro-
priedade do Sr. Rosalvo Muhl até a 
divisa do município, sentido Arroio 
Grande. Também solicita o patrola-
mento do trecho entre a proprieda-
de do Sr. Moacir Schons, até a pro-

- Projeto de Lei nº 037/2018 - 
“Institui a premiação para o 2º Fes-
tival da Canção de Victor Graeff/
RS e dá outras providências.”

Naquela oportunidade tam-
bém foram discutidos, analisados 
e aprovados os seguintes requeri-
mentos dos vereadores dessa Casa 
de Leis, os quais passo a relatar:

1. Requerimento nº 
026/2018, de autoria do Ver. MAR-
CIO PINTO DA SILVA, que “Re-
quer à Mesa Diretora, depois de 
discutido pelo Plenário e se apro-
vado for, que seja encaminhado ao 
Executivo Municipal, o presente 
requerimento solicitando incen-
tivo à pecuária de leite e de corte 
do município, através de auxílio no 
pagamento de corte e silagem.”. 

2. Requerimento nº 
027/2018, de autoria dos verea-
dores PAULO LOPES GODOIS, 
MARCIO PINTO DA SILVA E 
VALDIR JOSÉ VIEIRA que “Re-
querem a Mesa Diretora, depois de 
discutido pelo Plenário e se apro-
vado for, que seja enviada corres-
pondência ao Executivo Municipal, 
via Secretaria de Administração, no 
sentido de seja remetido ao Poder 
Legislativo cópia dos Processos de 
Licitações, requisição de empenho, 
empenhos, notas fiscais e compro-
vação da realização dos serviços, 
referentes as seguintes licitações: 
Convites do Ano 2017 os de nú-
meros 003/17 (Caminhão – IKX 
6738), 005/17 (Motoniveladora 
2010), 006/17 (Assessoria – Gestão 
Projetos), 007/17 (Caminhão IKX 
6774), 010/17 (Iluminação Públi-
ca); Dispensas do Ano 2017 os de 
números 02/17 (Retroescavadeira 
LB 110), 07/17 (Rolo-Compacta-
dor), 019/17 (Serviços Técnicos – 
Área Elétrica), 031/17 (Fiat Strada 
IRV8594), 035/17 (Caminhão IKX 
6728); Inexigibilidade nº 005/17 
(Elaboração – Novo Código Tri-
butário – R$ 17.500,00); Convite 
nº 002/18 (Fiat Ducato IVS 8687), 
Tomada de Preços nº 003/18 (As-
sessoria Contábil – R$ 48.000,00) e 
Dispensas do ano 2018 as de núme-
ros 013/18 (Caminhão PAC – IVN 
8845) e 019/18 (Retroescavadeira 
LB 110)”. 

3. Requerimento nº 
028/2018, de autoria do Ver. PAU-
LO LOPES GODOI que “Requer a 
Mesa Diretora, depois de discutido 
pelo Plenário e se aprovado for, que 
seja enviada correspondência para 
ao Tribunal de Justiça – Comarca 
de Não Me Toque, Cartório, para 
o ordenamento da Nota de Expe-
diente 17, referente ao Procedi-
mento Especial de Jurisdição Con-
tenciosa – Ação Civil Pública nº 
112/1.10.0002214-2, do Ministério 
Público contra o Servidor Público 
– MARCOS ROBERTO PETRI, 
data da propositura 16/12/2010”.

4. Requerimento nº 
029/2018, de autoria do Ver. VAL-
DIR JOSÉ VIEIRA que “Requer a 
Mesa Diretora, depois de discutido 
pelo Plenário e se aprovado for, que 
seja enviada correspondência para 
ao Executivo Municipal, no sentido 
de solicitar ao Poder Público, que 
seja enviado ao Poder Legislativo 
cópia do Extrato Bancário e ou a 
comprovação do saldo financeiro 

- Projeto de Lei nº 027/2018 
- “Autoriza o município de Victor 
Graeff a outorgar escritura pública 
de doação.”. 

- Projeto de Lei nº 028/2018 
- “Autoriza o município de Victor 
Graeff a outorgar escritura pública 
de doação.”. 

- Projeto de Lei nº 029/2018 
- “Autoriza o município de Victor 
Graeff a outorgar escritura pública 
de doação.”

COFE (Comissão de Orça-
mentos, Finanças, Economia e In-
fraestrutura):

- Projeto de Lei nº 021/2018 
- “Autoriza o poder Executivo Mu-
nicipal a fazer Concessão de Direi-
to Real de Uso de Bem Imóvel do 
Distrito Industrial.”. 

- Projeto de Lei nº 022/2018 
- “Inclui nova Ação no Anexo III 
– Planejamento Orçamentário no 
PLANO PLURIANUAL (PPA) 
– Lei Municipal nº 1.733/17 e no 
Anexo I – Relação Cadastral de 
Ações de Governo nas DIRETRI-
ZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 
Lei Municipal nº 1.740/17, na Se-
cretaria Municipal de Saúde e As-
sistência Social e dá outras provi-
dências.”. 

- Projeto de Lei nº 023/2018 
- “Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal, abrir um crédito especial 
no valor de R$79.281,32 (setenta e 
nove mil, duzentos e oitenta e um 
reais e trinta e dois centavos) desti-
nado a execução de Ações relacio-
nadas a Atenção Básica nos termos 
da Portaria MS 748/2018 e dá ou-
tras providências.”. 

- Projeto de Lei nº 024/2018 
- “Autoriza o município de Victor 
Graeff a outorgar escritura pública 
de doação.”. 

- Projeto de Lei nº 026/2018 
- “Autoriza o município de Victor 
Graeff a outorgar escritura pública 
de doação.”.  

Naquela oportunidade tam-
bém foi realizada a leitura, e foram 
distribuídos nas Comissões Perma-
nentes da Casa, os seguintes Proje-
tos de Lei, de autoria do Executivo 
Municipal:

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

- Projeto de Lei nº 035/2018 
- “Autoriza a inscrição da “Secre-
taria Municipal de Educação, Cul-
tura, Desporto e Turismo de Victor 
Graeff” no CNPJ – Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídicas da Se-
cretaria da Fazenda do Brasil, e dá 
outras providências.”

- Projeto de Lei nº 036/2018 
- “Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a contratar por tempo deter-
minado para atender à necessidade 
de excepcional interesse público, 
02 (Dois) Auxiliar de Serviços Ge-
rais, nos termos da Lei Municipal 
nº 530/2002, e dá outras providên-
cias.”

Realizou-se no último dia 14 
de maio (segunda-feira) do cor-
rente ano a Sessão Ordinária, de 
Ata nº 010/2018, sob a Presidên-
cia do Ver. ADRIANO RODRIGO 
MATTGE, no Pavilhão da Socie-
dade Esportiva Aliança de Linha 
Jacuí, realizou-se a leitura, discus-
são e foram aprovados os seguin-
tes Projetos de Lei, de autoria do 
Executivo Municipal:

Aprovados por unanimidade:
- Projeto de Lei nº 019/2018 

- “Autoriza o município de Victor 
Graeff a outorgar escritura pública 
de doação.”

- Projeto de Lei nº 031/2018 
- “Autoriza o município a celebrar 
Termo de Fomento com a Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Victor Graeff – APAE e 
dá outras providências.”

- Projeto de Lei nº 032/2018 
- “Autoriza o município a celebrar 
Termo de Fomento com a Asso-
ciação Victorense de Estudantes 
Universitários - AVEU e dá outras 
providências.”

- Projeto de Lei nº 033/2018 
- “Autoriza o município a celebrar 
Termo de Fomento com a Associa-
ção Esportiva Rio Grande – AERG 
e dá outras providências.”

- Projeto de Lei nº 034/2018 
- “Autoriza o município a celebrar 
Termo de Fomento com o CTG 
Galdino Marques e dá outras pro-
vidências.”

Aprovados pela maioria 
dos votos:

- Projeto de Lei nº 020/2018 
- “Autoriza o poder Executivo 
Municipal a conceder auxílio fi-
nanceiro sob forma de apoio cul-
tura à Associação Comunitária 
Victorense de Comunicação e dá 
outras providências.”. Recebendo 
o Voto Contrário dos Vereadores 
PAULO LOPES GODOI e AU-
GUSTO JULIANO LISKA.

- Projeto de Lei nº 030/2018 
- “Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a abrir Crédito Suplemen-
tar no valor de R$10.000,00 (Dez 
mil reais), destinado ao repasse de 
Contribuição a ACIVG e dá outras 
providências.”. Recebendo o Voto 
Contrário do Ver. PAULO LOPES 
GODOI. 

Aprovado pela maioria dos 
votos com emenda modificativa 
nº 001/18:

- Projeto de Lei nº 025/2018 
- “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a contratar temporaria-
mente, para atender a necessidade 
de excepcional interesse público 
04(quatro) Motorista/Operador de 
Máquinas.”. Recebendo o Voto 
Contrário do Ver. VALDIR JOSÉ 
VIEIRA. Emenda Modificativa Nº 
001/18, aprovada pela maioria dos 
votos recebendo o voto contrário 
do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA.

Além disso também foram 
analisados e baixados para estu-
do nas Comissões Permanentes 
da Casa, os seguintes Projetos de 
Lei, de autoria do Executivo Mu-
nicipal:

CCJ (Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Bem-Estar Social):

Câmara Municipal de Vereadores de Victor Graeff
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Dia Internacional 
da Família

No dia 15 de maio foi 
celebrado o dia interna-
cional da família, que pos-
samos refletir mais sobre 
o significado de família e 
conviver mais tempo com 
a mesma, resgatando o es-
pírito de diálogo, união, 
companheirismo e frater-
nidade.

 
Dia do Desafio

No próximo dia 30 de 
maio, possamos tirar um 
tempinho de nosso dia a 
dia, para fazermos ativi-
dades físicas pelo menos 
15minutos. É o dia de se 
desafiar. E que essas ativi-
dades integrem seu coti-
diano nos próximos anos, 
afim de melhorar sua saú-
de física e mental.

Rádio Líder FM
Quero parabenizar a 

Rádio Líder FM e todos 
os meus colegas pelos 29 
anos de uma das maiores 
emissoras do Estado do 
Rio Grande do Sul. Gran-
des profissionais e a cre-
dibilidade na informação. 
Que muitos anos venham 
pela frente!

Jackson Gonçalves

Prefeito Alflen participou de 
reunião da AMAJA em 
Saldanha Marinho

VICTOR GRAEFF

A AMAJA (Associação 
dos Municípios do Alto Jacuí) 
realizou uma reunião na manhã 
de quinta-feira, dia 10 de maio, 
junto a Prefeitura Municipal de 
Saldanha Marinho.

Victor Graeff esteve re-

presentado no encontro pelo pre-
feito Cláudio Afonso Alflen e pe-
la secretária de Educação Natalia 
Wilhelmsen.

A reunião foi coordenada 
pelo presidente da AMAJA e pre-
feito de Boa Vista do Cadeado, 

Fábio Mayer Barasuol, presiden-
te do COMAJA e prefeito de Sal-
danha Marinho, Volmar Telles do 
Amaral, e pelo secretário Execu-
tivo da AMAJA, João Schemmer.

Entre os assuntos em pauta, 
o diretor da CDP (Consultoria em 
Direito Público) Gladimir Chie-
le, falou sobre a Lei 13.655/2018, 
que trata sobre a segurança jurí-
dica dos gestores públicos. Tam-
bém teve espaço na reunião para 
representantes do SESC apresen-
tarem as oportunidades de servi-
ços que podem ser agregados aos 
municípios, como por exemplo, 
eventos culturais e esportivos 
para a população. Além disso a 
reunião foi pautada pela munici-
palização da educação.

Os prefeitos da região tam-
bém receberam informações refe-
rentes a XXI Marcha à Brasília, 
que acontece na próxima semana, 
de 21 a 24 de maio.Cláudio Alflen e Natalia Wilhelmsen representaram o municipio

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

Carreteiro das Invernadas reúne 
grande público

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

No dia 05 de maio, a In-
vernada Artística do CTG Por-

teira do Planalto, do município 
de Santo Antônio do Planalto 

realizou o Carreteiro das Inver-
nadas. O momento organizado 
pelas Categorias Dente de Leite, 
Pré-mirim, Mirim e Juvenil, jun-
tamente com as coordenadoras 
Andrea, Juliana, Michele e Luísa, 
professor Jadison Ribeiro, Patrão 
Carlos Freitas reuniu grande pú-
blico.

A animação ficou por con-
ta da dupla soledadense Alemão 
Gaiteiro e Renato. A coordenado-
ra e mãe de uma das integrantes, 
Andrea Mann agradece a todos 
que prestigiaram o evento, aos 
pais que doaram e trabalharam 
para que o Carreteiro acontecesse 
da melhor forma possível.

Invernada do CTG Porteira do Planalto organizou o evento

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ANDREA MANN
MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
EXTRATO DE EDITAL Nº 012/2018

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA

TORNA PÚBLICO que o Gabarito Preliminar será divulgado 
no dia 21/05/2018, a partir das 14h (Horário de Brasília), no Mural de 
Publicação da Prefeitura Municipal e nos sites www.objetivas.com.br 
e www.victorgraeff.rs.gov.br. PERÍODO DE RECURSOS DE GA-
BARITO PRELIMINAR E VISTA DE PROVA PADRÃO: dias 22, 
23 e 24/05/2018, pelo site www.objetivas.com.br. A leitura de car-
tões será realizada no dia 24/05/2018 (quinta-feira), às 9h (Horário 
de Brasília), na Objetiva Concursos. O Edital encontra-se divulgado 
no Mural de Publicação da Prefeitura Municipal e nos sites www.
objetivas.com.br e www.victorgraeff.rs.gov.br. Victor Graeff, em 18 
de maio de 2018. Claudio Afonso Alflen - Prefeito Municipal.

VICTOR GRAEFF

EDITAL Nº 046/2018 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
Nº 009/2018 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR INTERESSE PÚBLICO 
DE MOTORISTA/OPERADOR DE MÁQUINAS

O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF, Estado do Rio Grande 
do Sul, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a realização 
de Processo Seletivo Simplificado, para a contratação de Motorista/
Operador de Máquinas. INSCRIÇÕES: As inscrições para a referida 
função serão recebidas junto ao Centro Administrativo Municipal, 
sito na Avenida João Amann, nº 690, centro, Victor Graeff/RS, das 
07:30 horas as 13:30 horas no período de 18 de maio a 23 de maio de 
2018. Maiores informações pelo telefone (54) 3338-1242/1273 e pelo 
site: www.victorgraeff.rs.gov.br. Victor Graeff/RS. Cláudio Afonso 
Alflen - Prefeito Municipal

VICTOR GRAEFF
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No sábado, dia 12 as equi-
pes do Flor da Serra e Furacão do 
Marmeleiro venceram as semifi-
nais do Campeonato Municipal 
de Campo 2018, do município de 
Santo Antônio do Planalto. Neste 
sábado, dia 19, será a disputa da 

Conheça os finalistas do 
Campeonato Municipal de 
Campo 2018

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

final às 15h no Campo do Amé-
rica.

Antes do jogo para definir 
o campeão do Campeonato, ha-
verá às 14h, um amistoso Sub 
20. Traga sua família e acom-
panhe.

Informativo da Câmara Municipal 
de Vereadores de 

Santo Antônio do Planalto
Resumo dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia 14 de maio de 2018  

Presidida pelo Vereador Rodrigo João Maier/PDT

Projeto de lei aprovado 
por unanimidade:

- Nesta sessão foi apro-
vado por unanimidade o Pro-
jeto de Lei Complementar nº 
01/2018, de 03 de maio de 
2018, que: “Estabelece nor-
mas de caráter transitório, 
para pagamento do Imposto 
sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana – IPTU, 
exercício de 2018, Taxas Cor-

relatas”.

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 pró-
xima Sessão Ordinária será 
realizada no dia 21 de maio 
de 2018, às 19:00 horas.

Final do Campeonato será no sábado, dia 19

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

Campeonato Municipal de Futsal e 
Vôlei é aberto oficialmente

A Administração Munici-
pal de Victor Graeff mais uma 
vez realiza o Campeonato Mu-
nicipal de Futsal e Vôlei.

A primeira rodada ocorreu 
com jogos da categoria princi-
pal no sábado, dia 12 de maio, 
no Ginásio Municipal

Confira os resultados
Planaltense 05 x 01 Larga-

dos
Holz Bem 05 x 03 Cotrijal
Arsenal 05 x 00 Unidos da 

Bola
Os Guris 09 x 02 Resenha

A segunda rodada ocorre 
na sexta-feira, dia 18, a partir 
das 19h, com os seguintes jo-
gos:

Resenha x Cotrijal – Prin-
cipal

Juventus x Deutsch – Ve-
terano

Farrapos x Rancho – Ve-
terano

Limitados x Rancho – Prin-
cipal

A terceira rodada ocorre no 
sábado, dia 19, a partir das 19h. 
Confira as partidas:

Meninas na Trave x FBI – 

categoria Futsal Feminino
Elas.com x Stampa – cate-

goria Vôlei
Vôlei Mania x Cock Fun-

descar - Vôlei
Sempre Vôlei x Beijo no 

Ombro - Vôlei

Campeonato iniciou com jogos de futsal da categoria principal

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE VICTOR GRAEFF

VICTOR GRAEFF

Campanha de vacinação 
contra a febre aftosa segue 
até final de maio

Teve início no dia 1º de 
maio a campanha de vacinação 
contra a febre aftosa. Os pro-
dutores rurais do município de 
Ibirapuitã que possuem bovinos 
e bubalinos em suas proprieda-
des, devem se dirigir a sede da 
secretaria de Agricultura, junto 
a Prefeitura Municipal, para so-
licitar a doses da vacina. 

Após a vacinação, o pro-
dutor deve procurar a inspe-
toria veterinária do município 
para a comprovação. Está sujei-
to a multa o produtor que não 
imunizar seu rebanho. O cria-
dor que aplicou a vacina e não 
declarou ao órgão responsável 
de defesa agropecuária também 
pode ser multado.

IBIRAPUITÃ IBIRAPUITÃ

Pedido 
de mudas 
frutíferas

 A Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de Ibirapuitã 
comunica a todos os produtores 
rurais do município, que está 
aberto o período para pedidos de 
mudas frutíferas. Os interessados 
devem fazer sua solicitação na 
sede da Secretaria, em horário de 
expediente (das 7h às 13h), até o 
final do mês de maio. 
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Tô na área!

Felipe Carvalho
e-mail: felipea-carvalho@live.com

Convocação
Toda convocação da se-

leção para a Copa do Mun-
do vem carregada de con-
testações, isso é natural até 
porque não se pode agradar 
a todos. Em 2002 o Brasil 
clamava por Romário, Feli-
pão não o convocou e mes-
mo assim conquistou o penta 
campeonato. Neste ano, o 
maior clamor foi em relação 
a Arthur principalmente, e 
a Luan. Jogadores que tive-
ram destaque na campanha 
do Grêmio na Libertadores 
2017 e que não foram cha-
mados por Tite. A explicação 
sobre Luan é mais plausível, 
o técnico brasileiro disse que 
optou por Taison por ser um 
jogador que possui melhor re-
composição e por ser um ata-
cante que joga nas beiradas, 
ao contrário do gremista que 
joga mais como um atacante 
central e um meia criativo. Já 
em relação a Arthur, nenhuma 
das justificativas é válida; Ti-
te levará Renato Augusto pela 
confiança de longa data que 
possui no meio campista, mas 
o momento do ex-jogador do 
Corinthians que está na Chi-
na e que recentemente amar-
gou a reserva na sua equipe é 
ruim. O fato é que Arthur me-
recia ser convocado por tudo 
aquilo que jogou e ainda está 
jogando. O jogador que já foi 
vendido ao Barcelona é um 
volante requintado que possui 
muita qualidade para avali-

zar o estilo de jogo montando 
por Tite, que preza pela pos-
se da bola. Arthur teve gran-
des atuações na Libertadores 
2017, neste ano mantém o 
mesmo nível, porém, para de-
cepção de quase todo o Bra-
sil Tite optou por confiança 
pessoal do que pelo futebol, 
infelizmente para o futebol 
brasileiro.

Favoritos
Brasil, Alemanha, Espa-

nha e França surgem como as 
principais forças da Copa do 
Mundo da Rússia. A Argenti-
na vem logo atrás, um pouco 
mais atrás ainda estão Ingla-
terra, Bélgica e até Portugal. 
Essas são as grandes forças 
do mundial deste ano, as ou-
tras equipes trabalham para 
fazer bonito na Copa e chega-
rem o mais longe possível. A 
seleção brasileira possui um 
grande favoritismo, maior do 
que em 2014 quando chegou a 
competição fragilizada. Mes-
mo com ausência de Daniel 
Alves o Brasil é uma seleção 
muito forte, possui atletas que 
chegam em altíssimo nível, 
casos de Alisson, Marcelo, 
Casemiro, Coutinho, William, 
Firmino e Douglas Costa. Das 
últimas 3 edições do Mundial 
(2006, 2010 e 2014) essa é a 
que o Brasil tem mais chan-
ces de ganhar, por ter um time 
maduro e tarimbado. Nossa 
seleção chega forte para bus-
car o hexa.

Acesap terá confrontos em casa

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

No dia 12 de maio, as equi-
pes da Acesap (Sub09, Sub11, 
Sub13, Sub15) participaram da 
Copa Adair Joalheiro 2018 na ci-
dade de Alto Alegre. 

Confira os resultados:
Sub 09: 
Sementinha 01 x 10 Acesap
Sub 11: 
Sementinha 03 x 04 Acesap
Sub 13: 
Sementinha 09 x 03 Acesap
Sub 15: 
Sementinha 04 x 02 Acesap

No sábado, dia 26 de maio, 
os confrontos das equipes serão 
em Santo Antônio do Planalto, 
contra as equipes do município 
de Mormaço.

Próximas partidas serão disputadas no dia 26

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DE SAP

Quarta rodada do Campeonato Municipal de 
Futebol 7 de Ernestina será no sábado (19)

O Campeonato Municipal 
de Futebol 7 de Ernestina teve a 
terceira rodada no último fim de 
semana, dia 12. O destaque da ro-
dada foi Diego Gabriel Neuhaus 
da equipe Tupã 50.

Confira o resultado 
dos jogos

Galácticos 2 x 1 União
UFC/JG Auto Center 1 x 2 

Amantes do Gole
Tupã 50 2 x 0 Tupã Granja
Baixada 5 x 2 São Paulo
Pesadelo 1 x 1 Beira D´água

A próxima rodada será dis-
putada no sábado, dia 19. Veja os 
confrontos:

Tupã Granja x São Paulo
Galácticos x UFC/JG Auto 

Center
Baixada x Pesadelo
União x Amantes do Gole
Tupã 50 x Beira D’água

Confira quem são os golea-

dores e a classificação do cam-
peonato ao final da terceira roda-
da:

Goleadores:

Felipe – Baixada – 7 gols
Cristiano - Pesadelo - 4
Fabio B. – Baixada - 3
Claudinei - São Paulo - 3
Willian - Beira D'água – 3

Destaque da 3ª rodada é Diego Gabriel Neuhaus do Tupã 50

ERNESTINA

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

A Secretaria Municipal de 
Agricultura abriu as inscrições 
para os produtores que preten-
dem adquirir sementes de mi-
lho através do Programa Troca-
-troca. O agricultor interessado 
poderá solicitar sementes de 
milho convencional, sendo que 
o total permitido para cada agri-
cultor é de quatro sacas, sendo 
o valor por saca de R$ 113,76.

Por meio do Programa 
Troca-troca do governo esta-

dual, o produtor recebe um sub-
sídio de 28% para todas as se-
mentes oferecidas e o pagamento 
acontece somente no mês de abril 
do próximo ano. 

Para se inscrever é necessá-
rio nome, número do CPF, varie-
dade da semente e a quantidade 
de sacas. As inscrições são feitas 
por meio da assinatura de uma 
nota promissória na Secretaria da 
Agricultura, que fica em frente ao 
Banco do Brasil.

Abertas as inscrições para 
compra da semente de milho 
do programa Troca-troca

VICTOR GRAEFF
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Nesta terça-feira, dia 15 de 
maio, foi lançado oficialmente 
em todo o Brasil o Dia do Desa-
fio 2018. A secretária de Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer de 
Tio Hugo, Marilene Marquetti 
e a servidora pública municipal 
Denir Mühl, participaram do lan-
çamento da atividade em evento 
realizado no Sesc Carazinho. O 
Dia do Desafio propõe que nes-
sa data todas as pessoas realizem 
pelo menos, 15 minutos conse-
cutivos de qualquer tipo de ativi-
dade física, com intuito de tornar 
isso habitual na vida de todos. 
Em 2018, mais de 3 mil cidades 
do Continente Americano (492 

no estado no estado do Rio Gran-
de do Sul) participarão do Dia do 
Desafio.

Neste ano Tio Hugo com 
aproximadamente 2.800 habi-
tantes irá duelar com a cidade de 
Cristal do Sul que possui cerca 
de 2.900 habitantes e fica loca-
lizada na região norte do estado, 
próxima a Frederico Westphalen. 
O objetivo é mobilizar o maior 
número de pessoas possíveis para 
que realizem atividades físicas, 
quem registrar os maiores núme-
ros de envolvimento da comuni-
dade vence o duelo.

A SMECEL está elaborando 
um planejamento que será execu-

tado no dia 30 de maio. Este terá 
como objetivo mobilizar toda a 
comunidade, desde os estabeleci-
mentos comerciais até as escolas 
e demais instituições do municí-
pio. Tio Hugo possui boa estru-
tura para a prática da atividade 
física; já que os cidadãos contam 
com quatro academias ao ar li-
vre espalhadas pela cidade, bem 
como ginásios que comportam 
diversas modalidades esportivas. 

A expectativa para 2018 é 
superar os números do ano pas-
sado. Em 2017, 887 pessoas 
participaram do Dia do Desafio, 
cerca de 32,56 % da população 
tio-huguense.

Lançamento do Dia do Desafio 2018 aconteceu nesta terça feira 15

TIO HUGO

Representantes participaram do lançamento no Sesc Carazinho

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DETIO HUGO


