
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATA Nº 28/2019

No dia quinze de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas e  vinte e três
minutos, no plenário da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, deu-se início a uma
sessão  ordinária.  Inicialmente,  o  1º  secretário,  vereador  Cristiano  Coller,  fez  a
chamada nominal para o registro de presença dos vereadores. Estavam presentes os
vereadores  Agenor  Boeno  (PT),  Cristiano  Coller  (REDE),  Émerson  Fernando
Lourenço (SOLIDARIEDADE), Enio Brizola (PT), Felipe Kuhn Braun (PDT), Jose
Gabriel  Chassot  (REDE),  Patrícia  Beck  (PPS),  Raul  Cassel  (MDB),  Semilda
Melher dos Santos (PP), Sergio Hanich (MDB), Vilmar Emilio Heming (PDT) e
Vladimir Lourenço (PP). Havendo quorum, o presidente Raul Cassel declarou aberta
a sessão. Os vereadores Gerson Peteffi e Jorge Luz estavam representando a Câmara
Municipal  no  1º  Fórum  Internacional  de  Segurança  Pública,  no  Teatro  Feevale,
conforme os  Requerimentos  nºs  448/2019 e  462/2019,  respectivamente.  Tendo em
vista a ausência do vice-presidente Gerson Peteffi, o vereador Enio Brizola assumiu a
2ª  Secretaria.  Em requerimento  verbal,  o  vereador  Felipe  Kuhn  Braun  solicitou  a
inversão de  pauta,  de  modo que  a  ordem do dia  fosse  votada  antes  da  leitura  do
expediente, o que foi aprovado. Da mesma forma, o vereador Sergio Hanich solicitou
que os representantes da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, agendados
para  aquela  tarde,  fizessem sua explanação logo após  a  ordem do dia,  o  que  foi
aprovado. Na sequência, o vereador Enio Brizola solicitou que o Sr. Gabriel Ferreira,
presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo, utilizasse a
tribuna  para  falar  sobre  o  protesto  contra  os  cortes  na  educação  e  a  respeito  da
campanha salarial da categoria. A solicitação foi aprovada pelo plenário. A seguir, a
vereadora Patrícia Beck relatou que não encontrou o contrato da empresa Previne
com  a  Fundação  de  Saúde  de  Novo  Hamburgo  no  portal  da  transparência.  A
vereadora relatou que essa empresa teve problemas em Estância Velha e solicitou
que o diretor-presidente da Fundação, Sr. Ráfaga Fontoura, disponibilizasse, naquela
sessão,  o  contrato  citado.  O  presidente  Raul  Cassel  solicitou  que  o  Sr.  Ráfaga
Fontoura prestasse esclarecimentos sobre o assunto durante o seu pronunciamento na
tribuna.  Após, atendendo ao que dispõe o § 1º do art. 120 do Regimento Interno, o
vereador Enio Brizola leu um texto filosófico. A seguir, de acordo com o art. 128 do
Regimento Interno, foi lida a ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 3/2019, de autoria da
vereadora Patrícia Beck, que “Institui o dia 12 de maio como Dia de Conscientização e
Enfrentamento  à  Fibromialgia,  no  calendário  do  município”.  Em  discussão,  a
vereadora Patrícia  Beck usou a  tribuna.  Em 1ª votação,  o projeto foi  aprovado.  O
vereador Raul Cassel manifestou sua opinião sobre o projeto. A vereadora Patrícia
Beck justificou o voto.  Emenda nº 4/2019 ao Projeto de Lei nº 3/2019, de autoria da
vereadora Patrícia Beck, que “Suprime o Art. 3º e renumera o Art. 4º para Art. 3º do
Projeto de Lei nº 3, de 08 de janeiro de 2019.” Em 1ª votação, foi aprovada. Moção nº
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7/2019, de autoria do vereador Enio Brizola, que “Manifesta Repúdio ao ato do Ministério
da Educação e Cultura – MEC, que bloqueou recursos para a educação.” Em discussão,
os vereadores Enio Brizola, Felipe Kuhn Braun e Patrícia Beck usaram a tribuna. Em votação
única,  nominal,  foi  aprovada  por  10  votos  favoráveis.  Os  vereadores  Agenor  Boeno,
Émerson  Fernando  Lourenço,  Enio  Brizola,  Felipe  Kuhn  Braun,  Jose  Gabriel
Chassot, Patrícia Beck, Semilda Melher dos Santos, Sergio Hanich, Vilmar Emilio
Heming e Vladimir Lourenço votaram SIM. O vereador Cristiano Coller estava ausente.
Os vereadores Gerson Peteffi e Jorge Luz estavam em representação. Redação Final do
Projeto  de  Lei  nº  99/2018,  de  autoria  do  vereador  Jorge  Luz,  que  “Dispõe  acerca  da
publicação oficial de uma lista de espera de cirurgias no Município de Novo Hamburgo”. Em
votação única, foi aprovada. Após, conforme o inciso I do art. 124 do Regimento Interno, a
ata da sessão anterior foi colocada em votação e foi aprovada.  A seguir,  o  presidente
comunicou que o vereador Cristiano Coller havia se ausentado por ter acontecido uma
situação grave com um familiar, e suspendeu a sessão por 10 minutos para averiguar.
Reaberta  a  sessão,  o  presidente  informou sobre  o  falecimento  do  jovem Cristiano
Gilberto Brenner Coller (filho do vereador Cristiano Coller) vítima de um acidente de
trânsito na BR-116. Tendo em vista o trágico acontecimento, o presidente sugeriu que
a sessão fosse encerrada e que as atividades programadas fossem transferidas para as
duas próximas sessões, o que foi aprovado por todos os vereadores. Após, às 15 horas
e dezessete minutos, o presidente Raul Cassel convocou os vereadores para a próxima
sessão ordinária,  a realizar-se no dia vinte de maio, às dezoito horas,  e encerrou a
sessão.

Jose Gabriel Chassot Vereador Raul Cassel

1º Secretário Presidente
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