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  O Poder Legislativo Municipal de Águas de Chapecó reuniu a 
Edilidade ordinariamente às dezenove horas do dia vinte e sete de abril de 
dois mil e quinze, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, tendo por 
finalidade a realização da quarta e última reunião do mês. Conduziu as 
atividades da ordem do dia o Vereador Presidente, Sr. Valmor Follmann, 
contando ainda com a participação dos Vereadores Anildo Machado, Ari Ladi 
Mohr, Ivanildo Trier, Jaime Pacheco dos Santos, Jatir Dal Magro, Lari José 
Baierle,  Rachel Elma Mohr Steiernagel e Valmor Alves de Oliveira. Colhidas as 
assinaturas no livro de presenças, apurou-se pelo comparecimento unânime dos 
Srs. Vereadores, quando em seguida, o Vereador Presidente informou aos 
demais Pares, que na forma regimental, a Ata da Sessão anterior permaneceu 
à disposição junto à Mesa, não fazendo jus a nenhuma manifestação 
retificatória de parte dos Vereadores, sendo de imediato lançada em votação 
e resultando aprovada pela unanimidade dos presentes, logo a seguir abonada 
pela Mesa Diretora. 
  Iniciando os trabalhos da ordem do dia, passou-se ao tratamento 
da matéria provinda do Executivo Municipal, a dispor unicamente acerca do 
envio à Casa, do Projeto de Lei Municipal nº. 006/2015, que altera dispositivos 
constantes da Lei Municipal nº. 80/74 de 25 de fevereiro de 1974, que 
organiza a prestação do serviço de veículos de aluguel no âmbito do Município 
de Águas de Chapecó e dá outras providências. Instrumento esse, que após 
apresentado, seguiu à análise e posterior manifestação da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
  Ato contínuo, informou o Vereador Presidente, que deu entrada 
na Mesa, advindo das Comissões Permanentes da Casa, o processo contendo a 
prestação de contas da Contabilidade geral do Município, relativas ao exercício 
de dois mil e treze, para a devida deliberação plenária, na forma do que dispõe 
a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Casa. Informou assim o 
Vereador Presidente, que na forma regimental, a votação se fará de maneira 
individual e secreta, solicitando com isso, a apresentação do parecer prévio 
advindo do tribunal de contas do estado, juntamente com os pareceres das 
Comissões Permanentes da Casa. Devidamente apresentados os pareceres, 
procedeu-se logo a seguir ao processo de votação em Plenário, quando fez-se 
distribuir cédulas impressas a todos os Vereadores, que por sua vez 
deslocaram-se a sala anexa, depositando ao final, seus votos em urna sobre a 



mesa. Findo o processo de votação, o Sr.  Presidente convidou os Vereadores 
Rachel Steiernagel e Valmor Alves de Oliveira, para apurar os votos recebidos, 
quando ao final, puderam estes, verificar um número de sete votos pela 
aprovação do processo, um voto nulo e um voto contrário, declarando assim, o 
Vereador Presidente, aprovadas as contas anuais da prefeitura municipal de 
Águas de Chapecó, relativas ao exercício de dois mil e treze, por maioria de 
votos. 
  Por não haver matéria oriunda das Comissões Permanentes da 
Casa, a Mesa Diretora passou a receber as indicações de autoria dos Srs. 
Vereadores, a dispor inicialmente acerca de reivindicação firmada pelo 
Vereador Anildo Machado, para que o Departamento Municipal de Obras e 
Serviços Rurais promova o nivelamento, reposição do cascalho e a compactação 
do leito da via, na estrada geral e nos acessos ás propriedades, 
compreendendo as comunidades de Linha Lambari, Nossa Senhora das Graças, 
Saltinho do Uruguai, linha Alves e Lageado Bonito. 
  Bem assim, indicação firmada pelos Vereadores Valmor Follmann e 
Ari Ladi Mohr, para que o Departamento Municipal de Obras e Serviços Rurais 
providencie com brevidade, os trabalhos de recuperação da estrada e de um 
pontilhão existente na via de acesso à propriedade dos Srs. Elton Nicolai e 
Dário Nicolai, moradores da comunidade de linha do Salto. 
  Aprovadas as indicações, informou o Vereador Presidente que 
serão oportunamente encaminhadas as autoridades de competência, ao passo 
em que pleiteou pela apresentação do expediente recebido pela Mesa, de 
interesse do Plenário, a dispor unicamente acerca de ofício de autoria do 
Departamento Municipal de Educação, com o qual encaminha à Casa, solicitação 
de espaço em sessão ordinária, para exposições relacionadas ao Plano 
Municipal de Educação, cuja matéria deverá tramitar na Câmara dentro em 
breve. 
  Finda a matéria da ordem do dia, passou-se ao expediente da 
palavra livre aos Vereadores, inicialmente subindo a tribuna o Vereador 
Ivanildo Trier, dizendo-se honrado em ter a presença dos representantes da 
comunidade escolar de linha Maidana na sessão, dizendo-lhes que o momento é 
bastante oportuno, pois presente na oportunidade o Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Regional de Palmitos, ao qual foi entregue reivindicação para 
obras de ampliação e reforma dos banheiros alocados no Ginásio de Esportes 
da comunidade de Maidana, vez que o prédio pertence ao Estado, sendo 
inviável ao Município alocar recursos próprios no imóvel. Por outro lado, 
comentou com respeito a necessidade de os moradores vizinhos a rodovia 



municipal de Gramados a Maidana, conscientizarem-se acerca da necessidade 
de mudanças e alocações das cercas próximas à via pública, uma vez que as 
obras de pavimentação asfáltica terão início já na semana em curso, e 
carecerão da retirada das cercas à que se possa promover as devidas limpezas 
das vias laterais. 
  Com a palavra o Vereador Valmor Alves de Oliveira, inicialmente 
saudou aos moradores da comunidade de Maidana, que presentes à Sessão, 
reivindicaram por obras e serviços no prédio público do Ginásio de Esportes da 
comunidade, sendo na oportunidade, encaminhado o referido pleito ao Governo 
do Estado, através da SDR de Palmitos. Por outro lado, valeu-se da presença 
do Chefe do Executivo Municipal, para reforçar reivindicação apresentada na 
última sessão, a versar sobre a necessidade de uma reavaliação do Plano 
Diretor vigente, de maneira a proporcionar a redução das dimensões 
estabelecidas para os lotes urbanos, e por conseguinte, as condições de 
desmembramento de imóveis que possuem escritura pública e o proprietário 
interessado possa realizar obras e alienar parte de seus imóveis, valendo-se 
dos programas habitacionais hoje vigentes, que possibilitam o acesso ao 
crédito de maneira facilitada e subsidiada. Ainda, aproveitou-se da presença 
do Sr. Prefeito Municipal, para cobrar-lhe que, por ocasião do processo 
seletivo instaurado para a contratação de pessoal para atender interesses do 
município, possas ser contratados servidores com a tarefa exclusiva de dar 
viabilidade e prosseguimento aos serviços de edificação dos passeios públicos 
na área urbana do município, mediante o oferecimento da mão-de-obra 
necessária, cabendo aos proprietários interessados o fornecimento dos 
materiais, anseio da comunidade segundo o Vereador. 
  Pela ordem, manifestou-se a Vereadora Rachel Elma Mohr 
Steiernagel, que inicialmente relatou aos demais, acerca de sua participação no 
sexto encontro estadual das mulheres parlamentares do Estado, realizado na 
cidade de Balneário Camboriu, nos dias quinze a dezessete de abril, contando 
com a participação de inúmeras autoridades públicas defensoras das políticas 
voltadas às mulheres, cujo evento contou com a participação e organização da 
União dos Vereadores do Estado e da Escola do Legislativo, discutindo-se 
programas e projetos de inserção das mulheres no panorama político. Informa 
assim a Vereadora Rachel, que vários foram os encaminhamentos realizados na 
oportunidade, todos de relevante valia no atual cenário político-administrativo. 
Por outro lado, teceu comentários relacionados à data comemorativa de vinte e 
um de abril, citando figuras ilustres da história política nacional, mencionando 
Tiradentes e Tancredo Neves, atribuindo-lhes relevantes préstimos ao 



fortalecimento da democracia nacional e ao quadro político vigente. Na 
oportunidade ainda, parabenizou aos idosos do município, que participaram dos 
Jogos de Integração Regional da Terceira Idade, no município de Caibi, onde 
lograram vencer diversas modalidades das quais participaram, classificando-se 
para a fase estadual dos jogos da terceira idade a realizar-se na cidade de 
Criciúma no mês de maio próximo. Valeu-se assim, a parabenizar aos atletas, a 
comissão técnica organizadora e aos demais envolvidos nas competições. Por 
fim, saudou a todos os trabalhadores do município, notadamente aos 
Servidores da Municipalidade, pela passagem da data em comemoração ao 
trabalhador, no próximo dia primeiro de maio, parabenizando a todos e 
desejando que sejam cada vez melhor preservados os históricos direitos 
trabalhistas conquistados pelos trabalhadores. 
  Por seu tempo, subiu à tribuna o Vereador Anildo Machado, que 
inicialmente reportou-se aos membros da comunidade escolar de linha 
Maidana, dizendo-lhes que o momento é oportuno a que reivindiquem por seus 
pleitos diretamente ao Governo do Estado, na pessoa do Secretário da SDR, 
que na oportunidade presente, recebeu as reivindicações dos presentes, 
comprometendo-se em levá-las ao conhecimento do Estado, postando-se desde 
logo o Vereador Anildo, a disposição para cobrar providências tocante a 
instrumentalização do pleito. Por outro lado, teceu comentários relacionados a 
indicação de sua autoria apresentada na oportunidade, a versar sobre a 
necessidade de se promover a reparação das estradas gerais da comunidade 
da grande Lambari, alegando que as fortes chuvas que ocorreram 
recentemente, expuseram o cascalho, sendo necessário o nivelamento e a 
compactação da via, á proporcionar condições veiculares adequadas. Outrossim 
agradeceu a presença do Secretário de Estado do Desenvolvimento regional 
por sua estada na Casa, conhecendo dos anseios dos municípios que integram a 
área de abrangência da Secretaria e aproximando o Governo do Estado de 
seus administrados. Finalizou sua manifestação saudando a todos os 
trabalhadores pela passagem do dia do trabalho no próximo dia primeiro do 
mês de maio. 
  Usou da palavra na sequência o Vereador Jatir Dal Magro, que 
parabenizou a iniciativa dos moradores da comunidade de Maidana, por suas 
iniciativas em cobrar providências relacionadas aos anseios da comunidade 
junto aos seus governantes, da mesma maneira dizendo acreditar que a 
oportunidade da estada na Casa, do Representante da Secretaria Regional de 
Palmitos facilitou o andamento das tratativas em torno do pleito, vez que 
encarregou-se o Secretário em conduzir pessoalmente o processo, 



compromissando-se em visitar a comunidade e conhecer do problema dentro 
em breve. Ademais, valendo-se do comparecimento do Secretário de Estado, 
cobrou providências relacionadas aos serviços de recuperação da Rodovia SC 
283, no trecho que parte do município em direção a Chapecó, dizendo tratar-
se de compromisso governamental estabelecido em épocas de campanha 
eleitoral, porém, na prática, não formalizado, expondo ao risco os usuários da 
mencionada via, graças as péssimas condições de conservação em que se 
encontra a longa data. 
  Na ordem das manifestações, subiu a tribuna o Vereador Ari Ladi 
Mohr, que primeiramente saudou em especial aos moradores da comunidade de 
linha Maidana presentes à sessão, ao passo em que passou a comentar com 
respeito a indicação de sua autoria, a versar sobre a necessidade dos serviços 
de recuperação de um pontilhão existente na estrada que dá acesso às granjas 
de produção de suínos de propriedade dos Srs. Elton Nicolai e Dário Nicolai, 
localizadas na comunidade de linha do Salto. Eis que ressalta o Vereador Ari, 
tratar-se de uma propriedade de elevada produção, onde necessário o trânsito 
constante de veículos de maior porte, responsáveis pela entrega de insumos e 
pelo escoamento das produções, em cujo local é frequente o transtorno, pois o 
pontilhão existente na estrada de acesso é subdimensionado e não oferece as 
condições viáveis ao escoamento das águas, que por sua vez, invadem o leito da 
pista de rolamento inviabilizando o tráfego. Informa, outrossim o Vereador, 
que os proprietários já procuraram pelos serviços junto aos órgãos 
responsáveis, disponibilizando-se em adquirir e fornecer as galerias 
necessárias a proporcionar a adequada edificação da ponte, sem que atendidos 
pelo Poder Público. Enfatiza o Vereador, que os proprietários manifestaram o 
interesse em ampliar as suas atividades no município, porém, necessitam com 
urgência promover as condições adequadas de acesso ás suas instalações de 
trabalho, sob pena de inviabilidade de novos investimentos, razões pelas quais, 
acredita o Vereador, que a situação mereça especial atenção por parte do 
Executivo Municipal. Por outro lado, comentou com respeito a necessidade de o 
Poder Público dispensar melhor atenção a comunidade da parte alta do bairro 
Novo Horizonte, especialmente no que diz respeito ao acesso e a coleta do lixo 
doméstico, eis que aquela região não vem sendo atendida por tais serviços. 
Informa assim, que a comunidade disponibiliza-se em promover a coleta e a 
separação do lixo, desde que o Município providencie o transporte e a 
destinação final dos materiais. Finalizou sua manifestação convidando a todos 
para o evento festivo que a comunidade religiosa da Igreja Luterana da 



comunidade de Maidana fará realizar no próximo dia dezessete de maio, com 
extensa programação festiva durante o dia do evento. 
  Presentes à sessão o Chefe do Executivo Municipal, Prefeito 
André Max Tormen e o Secretário de Desenvolvimento Regional de Palmitos, 
Mário Peitter, puderam ambos expor e informar aos Vereadores e demais 
presentes, com respeito aos projetos de cada alçada, abrindo-se um espaço às 
indagações e a troca de informações de interesse dos presentes. 
  Findas as manifestações todas, usou da palavra mais uma vez o 
Vereador Presidente da Casa, Valmor Follmann, que agradeceu inicialmente a 
presença do Secretário de Estado Mário Peiter, desejando-lhe sucesso à 
frente da pasta a que responsável, cobrando-lhe desde logo, por um especial 
empenho, no atendimento ao pleito da comunidade escolar de linha Maidana, 
dizendo tratar-se de reivindicação justa e necessária. Por outro lado, reforçou 
as reivindicações apresentadas pelo Vereador Ari Ladi Mohr, dizendo respeito 
aos serviços de reparação das condições de acesso às granjas de produção de 
suínos dos irmãos Dário e Elton Nicolai, estabelecidos na comunidade de linha 
do Salto, dizendo da mesma forma tratar-se de uma propriedade que 
movimenta um valor econômico considerável e que por conseguinte, precisa de 
uma especial atenção por parte do Poder Público Municipal. Tocante aos 
trabalhos de coleta do lixo residencial na parte alta do bairro Novo Horizonte, 
de igual modo entende o Vereador, tratar-se de uma situação de saúde pública, 
que almeja por medidas administrativas iminentes, pois a comunidade 
encontra-se desassistida dos serviços públicos básicos. Outrossim, reivindicou 
ao Executivo Municipal, que seja estudada a viabilidade do transporte público 
das crianças daquele bairro até as creches e instituições de ensino. Ainda 
comentou com respeito ao interesse de empresários da região em restabelecer 
as condições de uso da área do antigo frigorífico existente na comunidade de 
linha Gramados, bastando para tal, a realização de obras de infraestrutura no 
acesso ao local, inviabilizadas em razão das precárias condições em que se 
encontra atualmente um pontilhão existente na estrada de acesso. Com isso, 
nada mais tendo a tratar, agradeceu a todos por suas presenças, marcou a 
próxima Sessão Ordinária para às dezenove horas do dia quatro de maio de 
dois mil e quinze, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal e encerrou os 
trabalhos da presente. 


