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Transparência e
valorização do trabalho
das comissões
Com o objetivo de aperfeiçoar os serviços prestados à comunidade, a Mesa Diretora 2017, composta por Patricia Beck (presidente),
Naasom Luciano (vice), Felipe Kuhn Braun (1ª° secretário) e Vladi
Lourenço (2ª secretário), propôs a adoção de ações coordenadas durante os quatro anos da Legislatura. A Gestão Compartilhada, nome
dado ao projeto, inclui vários atos de reformulação dos trabalhos do
Legislativo a fim de aprimorá-los.
A atual administração ampliou o papel das oito comissões permanentes da Casa para propiciar à comunidade oportunidade de participação nos debates a respeito dos projetos em tramitação. Desta
forma, a transparência e o princípio da publicidade, expressos
no artigo 37 da Constituição Federal, estão sendo cumpridos
e respeitados. Em 2017, todos os encontros das comissões passaram a ser realizados em uma sala especial, localizada no 4ª
andar, adaptada para receber a comunidade.
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Atividades das Comissões
Período - 01/01/2017 a 30/11/2017
Comissões

Reuniões Tramitações

em

Números
Audiências Públicas

7

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

48

101

24/fev: Prestação de contas do Executivo referente ao 3º quadrimestre de 2016 (Cofin)

Comissão de Competitividade, Finanças,
Orçamento, Economia e Planejamento

26

31

07/mar: Situação do Colégio Estadual Senador Alberto Pasqualini
(Coedu)

Comissão de Obras, Serviços Públicos e
Mobilidade Urbana

24

38

20/abr: Realização de eventos comunitários em espaços públicos da
cidade (Cofin)

Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia

21

17

Comissão de Saúde

18

9

Comissão de Direitos Humanos, Cidadania
e Defesa do Consumidor

14

6

Comissão de Meio Ambiente

9

5

Comissão de Segurança Pública

5

1

04/mai: Situação dos moradores de rua de Novo Hamburgo (Codir)
30/mai: Prestação de contas do Executivo referente ao 1º quadrimestre de 2017 (Cofin)
17/ago: Destinação da Casa Lar da Menina e Semsa (Frente Parlamentar em Defesa do Patrimônio Histórico de Hamburgo Velho)
24/ago: Novo Plano Municipal de Resíduos e os impactos para os
catadores (Comam)
29/set: Prestação de contas do Executivo referente ao 2º quadrimestre de 2017 (Cofin)

Seminários
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02/jun: Impactos do Tratamento de Esgoto
sobre a Qualidade da Água (Comam)
09/nov: Seminário Municipal de Habitação
(Comam e Coosp)

4

5

Julho

Setembro

Comissões em sessão plenária

06/12 - Apresentação do Relatório das

Dezembro

va apoio aos professores estaduais

09/11 - Coedu reforça na Assembleia Legislati-

à regularização fundiária

09/11 - Seminário debate caminhos de acesso

Novembro

26/10 - Em meio à Mostratec, Comissão de
Meio Ambiente debate o trabalho de castração
de animais no Município

26/10 - Coedu entrega demanda de professores estaduais à Assembleia Legislativa

18/10 - Coedu faz visita a 14ª Feirarte na Asbem

Outubro

29/09 - Comissão de Competitividade, Finanças, Orçamento, Economia e Planejamento
convoca audiência para prestação de contas do
2ª quadrimestre

situação da EEEF Kurt Walzer

* Confira um resumo das atividades externas das comissões, eventos e
participações decisivas do parlamentares no rumo da cidade

31/08 - Comissão de Segurança acompanha

debate sobre nova proposta de gestão de resíduos em Novo Hamburgo
31/08 - Comissão especial visita produtores
rurais em Lomba Grande

24/08 - Comissão de Meio Ambiente realiza

ao Trabalho do Pequeno Agricultor de Lomba
Grande (Requerimento nª 932/2017)

16/08 - Criada Comissão Especial de Apoio

Agosto

apresenta processo de matrículas para crianças de 0 a 3 anos
10/07 - Reivindicação da Comissão de Obras
resulta em abertura de rua em Canudos após 20
anos de apelos da comunidade
10/07 - Comissões especiais também poderão
propor audiências públicas

06/07- Em reunião com a Coedu, SMED

lodo na Roselândia

29/06 - Comam investiga depósito irregular de

05/06 - Comissão especial entrega sugestão de
projeto que trata da regulamentação dos aplicativos para transporte individual

promovem Seminário sobre os Impactos do Tratamento de Esgoto na Qualidade da Água

02/06 - Comissão de Meio Ambiente e Feevale

Junho

Linha do Tempo

Comissões

Orçamento, Economia e Planejamento convoca
audiência pública de prestação de contas do Poder
Executivo referente ao 1ª quadrimestre de 2017

30/05 - Comissão de Competitividade, Finanças,

22/05 - Criada Frente Parlamentar em defesa da realização de eleições diretas para Presidente da República
(Requerimento nª 541/2017)

e Defesa do Consumidor promove audiência pública
sobre situação dos moradores de rua

04/05 - Comissão de Direitos Humanos, Cidadania

Maio

13/04 - Criada Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul (Requerimento nª 402/2017)
20/4 - Comissão de Competitividade, Finanças, Orçamento, Economia e Planejamento realiza audiência pública sobre eventos comunitários em espaços públicos

Abril

Aplicativos de Transporte Individual (Requerimento nª°221/2017)
22/03 - Aprovado o Projeto de Resolução nª 5/2017,
da Mesa Diretora, que denomina Sala Sandra Hack o
espaço das comissões
30/03 - Sala Sandra Hack é oficialmente inaugurada

15/03 - Criada Comissão Especial pela Regulamentação de

vo, é apresentado à Comissão de Educação
10/03 - Mesa Diretora apresenta Comissões Permanentes a instituições de Novo Hamburgo
13/03 - Criada Frente em Defesa do Patrimônio Histórico de Hamburgo Velho (Requerimento nª 205/2017)

07/03 - Projeto Vereador Mirim, da Escola do Legislati-

Março

13/02 - Criada Frente Parlamentar em Defesa da
Previdência Social (Requerimento nª°79/2017)
22/02 - Criada Frente contra a Privatização da Trensurb (Requerimento nª°114/2017)

de autoria da Mesa Diretora, que altera o Regimento
Interno da Casa (Resolução nª 8/2009) abrindo ao
público as reuniões das comissões
07/02 - Cojur retoma trabalhos
09/02 - Comissões analisam projeto que institui o
Observatório da Segurança Cidadã

06/02 - Aprovado Projeto de Resolução nª 1/2017,

os cargos para cada uma das comissões permanentes

01/02 - Durante sessão plenária, foram definidos

Fevereiro

permanentes para 2017

01/01- Escolhidos os integrantes das comissões

Janeiro

Comissão de Constituição,
Composição
Justiça e Redação

Composição

Presidente Naasom Luciano
Relator Raul Cassel
Secretário

Felipe Kuhn Braun

Reuniões: segundas-feiras, às 17h

T

odos os projetos que tramitam na Câmara, bem como
suas emendas, recebem parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. À Cojur cabe opinar
sobre o aspecto constitucional, legal e
regimental das proposições. O grupo
de trabalho deve manifestar-se sobre o
aspecto gramatical e lógico das matérias, além de deliberar sobre as razões
dos vetos do Executivo. A comissão
deve ainda elaborar a redação final
das propostas aprovadas com emendas
parlamentares.
Ao longo de 2017, a Cojur analisou
mais de 100 proposições. Em maio, a
comissão reuniu-se com representantes da Guarda Municipal para tratar
da readequação de nível da categoria.
Como resultado das reivindicações,
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os vereadores encaminharam ao Executivo uma série de indagações por
meio de um pedido de providências,
pedindo esclarecimentos sobre os dois
projetos que tramitavam na Casa. Foram diversos encontros até a aprovação do Projeto de Lei nª 110/2017 e
do Projeto de Lei Complementar nª
12/2017, que tratam, respectivamente,
da revisão do vencimento básico e da
extensão da gratificação permanente
de risco de vida para todos os ocupantes do cargo.
Os integrantes da comissão também
reuniram-se com o secretário da Fazenda, Gilberto dos Reis, para tratar
de projeto que alterou a Lei Orçamentária 2017. No encontro, o secretário
frisou que não tinha como executar o
orçamento, pois, entre outros proble-

mas, havia um deficit de R$ 40 milhões em relação à previsão inicial.
A proposta da Prefeitura
ampliava de 5% para 25%
o limite para se aumentar
por decreto as transferências financeiras a entidades da administração
indireta. O texto também
tirou a obrigatoriedade
de se enviar à Câmara

um projeto de lei para cada
remanejamento de verbas,
inclusive aquelas dentro de
uma mesma atividade. Os
integrantes do grupo aceitaram os argumentos de
Reis, mas decidiram redigir
emenda que obriga a Prefeitura a enviar uma cópia
de cada decreto que altera o
orçamento. Por sugestão de
Inspetor Luz, o percentual
para ampliação das despesas
ficou fixado em 20%.

Projetos de Sugestão
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é que define se o
projeto segue ou não para votação em Plenário. Para não barrar e arquivar propostas de vereadores consideradas inconstitucionais, mas de
interesse da comunidade, a Mesa Diretora, por meio do PR nª 13/2017,
instituiu o Projeto de Sugestão, que é a proposição possível quando a
matéria discutida for inconstitucional por vício de origem – ou seja,
não puder ser ser apresentada por um parlamentar.
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Comissão de Competitividade,
Finanças, Orçamento,
Economia e Planejamento

Composição

Presidente Naasom Luciano
Relator Enio Brizola
Secretário Nor Boeno

Reuniões: segundas-feiras, às 14h

S

ob a responsabilidade da Comissão de Competitividade, Finanças, Orçamento, Economia
e Planejamento está a avaliação de uma
série de matérias de grande impacto
para os cidadãos hamburguenses: Plano
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Além disso, compete ao grupo
opinar sobre os balancetes e balanços da
Prefeitura e da Mesa; analisar proposições que fixem os vencimentos do funcionalismo; fiscalizar a Previdência do
Município; além de sugerir a adoção de
medidas que tornem Novo Hamburgo
mais competitiva economicamente.
O PL nª 80/2017, que institui o Plano Plurianual 2018-2021, começou a
tramitar no Legislativo em 3 de julho,
sendo analisado pela Cofin em 18 e
31 de julho. A matéria estima, para os
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quatro anos, um valor total de receita
e investimento de R$ 5,3 bilhões. A comissão tratou do projeto de lei em duas
reuniões, sendo o último encontro motivado por relatório encaminhado pelo
Observatório Social do Brasil (OSB) de
Novo Hamburgo, que levantou uma série de questionamentos sobre os dados
apresentados no projeto.
Por sua vez, a tramitação do Projeto
de Lei nª 103/2017, que instituiu a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
servindo de base para a elaboração da
LOA para 2018, teve início no dia 4 de
setembro. A peça descreve metas fiscais
de receita e destrincha despesas em metas prioritárias de atuação e programas
de gestão da Administração Direta, suas
autarquias e do Legislativo. A matéria
entrou na pauta da Cofin no dia 18 de
setembro, seguindo para votação em

plenário no mesmo dia e, em segundo
turno, em 25 de setembro.
Já a Lei Orçamentária Anual (LOA),
prevista pelo Projeto de Lei nª 128/2017,
foi apreciada nos dias 4 e 6 de dezembro. A peça prevê valores totais de R$
1,3 bilhão, discriminando a aplicação
dos recursos em projetos e atividades.
A Câmara de Novo Hamburgo contará,
para o próximo ano, com orçamento
de R$ 17,5 milhões – 1,33% do total
da receita estimada para o Município.
O montante para a Casa Legislativa é
R$ 3,5 milhões inferior ao inicialmente projetado pelo Legislativo. A matéria
começou a tramitar na Casa no dia 1ª
de novembro e foi debatida pela Cofin
em 20 e 27 de novembro. Nas reuniões,
foram discutidos alguns apontamentos
levantados pela equipe financeira da
Casa a respeito dos limites percentuais
reservados para a abertura de créditos
suplementares.
Para a LOA, os vereadores puderam
participar diretamente da construção
orçamentária por meio da indicação de
emendas ao projeto de lei. O Executivo

reservou o valor de R$ 1,4 milhão para
ser utilizado em sugestões parlamentares.
Outra proposta importante que passou por análise da Cofin foi o Projeto
de Lei Complementar nª 11/2017, apresentado pelo Poder Executivo, que sugeriu uma série de alterações no Código
Tributário Municipal, tais como criação
das taxas de Limpeza Urbana e Manejo
de Resíduos Sólidos – substituindo a
Taxa de Coleta Domiciliar e revisando
a base de cálculo – e de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final de
Resíduos de Serviços de Saúde e Congêneres – no lugar da Taxa de Prevenção
contra Incêndios, Combate ao Fogo e
Socorros Públicos. O trâmite na Casa
Legislativa teve início no dia 30 de
agosto. Em reunião realizada no dia 18
de setembro, o secretário da Fazenda,
Gilberto dos Reis, junto a um grupo
de servidores da Prefeitura, apresentou
aos vereadores as alterações sugeridas.
O presidente da Cofin, Naasom Luciano, agradeceu a participação dos parlamentares e sugeriu a realização de uma
sessão extraordinária para apreciação
da proposta em tempo hábil para publicação. Para que as mudanças pudessem ser aplicadas no próximo ano
fiscal, a lei deveria ser publicada até o
dia 30 de setembro. Graças ao pronto atendimento dos parlamentares, a
lei pôde ser publicada, sob o número
3058/2017, em 29 de setembro.
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Obras, Serviços Públicos
e Mobilidade Urbana

Composição

Presidente Sergio Hanich
Relator Fernando Lourenço
Secretário Gerson Peteffi

Reuniões: quartas-feiras, às 13h30
Conquistas
O início das obras de abertura da rua
Emílio Corneli Filho, via que liga as
ruas Vidal Brasil e Gustavo Leopoldo
Feltes, entre os bairros Hamburgo Velho
e Canudos, contou com os esforços da
comissão, que se uniu à comunidade

para fazer coro à demanda de anos pela
regularização do trecho de 25 metros.
Acompanhados de membros do Executivo, Sergio Hanich e Fernando
Lourenço se dirigiram ao local no
dia 10 de julho para informar aos
moradores sobre o asfaltamento e a
canalização da via.

COOPERATIVAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

E

ntre as atribuições da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana está
a análise sobre a criação, extinção e
transformação de cargos e funções; organização de serviços públicos; além do
cumprimento do Plano Diretor da cidade, fiscalizando e denunciando ao Poder
Executivo eventuais transgressões.
Ao longo do ano, 38 matérias passaram pelo crivo dos parlamentares.
Alguns textos exigiram um olhar mais
atento do grupo. Um deles foi o Projeto
de Lei nª 111/2017, que propôs a criação da Gratificação de Responsabilidade
Técnica (GRT) para arquitetos, biólogos,
engenheiros e geólogos do Executivo e
da Comusa. O adicional corresponde
a 45% do vencimento padrão do cargo
ocupado. Outra questão que constituiu
pauta frequente na comissão foi a valorização dos guardas municipais. Ainda
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em março, o grupo se reuniu com integrantes da corporação e da Prefeitura.
Na ocasião, foram sugeridas alterações
no PL nª 105/2016, que acabou retirado
pelo Executivo. Em seu lugar, duas novas matérias foram apresentadas, revisando o vencimento do cargo e ampliando
a gratificação de risco de vida a todos
os guardas, indo ao encontro das reivindicações da categoria. Essas mudanças
resultaram nas Leis nª 3066 e 3067/2017.

A Coosp e a Comam propuseram à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação a realização de seminário para aprofundar o tema da regularização fundiária, abordado no Projeto de Lei nª 108/2017, enviado pelo
Executivo. O evento, desenvolvido pela Prefeitura e pelo Legislativo, lotou
o plenário no dia 9 de novembro, com membros de associações, cooperativas e pessoas interessadas em garantir seu direito social à moradia digna.
A organização da
atividade exigiu várias reuniões preparatórias entre vereadores, integrantes do
Executivo e servidores de ambos os poderes, realizadas na
Sala das Comissões.
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Comissão de Educação, Cultura,
Desporto, Ciência e Tecnologia

Composição

Presidente Issur Koch
Relator Gabriel Chassot
Secretário Felipe Kuhn Braun

Reuniões: segundas-feiras, às 15h

A

Comissão de Educação,
Cultura, Desporto, Ciência
e Tecnologia tem por incumbência sugerir medidas e opinar
sobre proposições atinentes à educação, cultura, esporte, patrimônio
histórico, desenvolvimento artístico,
científico e tecnológico.
O grupo de trabalho participou
ativamente das discussões
acerca do projeto que alterou a Lei Municipal nª
2.015/2009, que dispõe
sobre a Gestão Democrática no Ensino Público, ou
seja, trata das eleições para
diretores nas escolas municipais. Antes da apreciação
em plenário, foram realizadas diversas reuniões
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com integrantes do Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo (SindProfNH) e da Secretaria Municipal de Educação (Smed). Entre as
principais mudanças estão a extensão
do mandato de três para quatro anos,
com o intuito de favorecer a concretização de projetos e ações, e a eleição
exclusiva para o cargo de diretor, com

o mais votado nomeando posteriormente seu vice – em estabelecimentos com
mais de 600 alunos. As eleições diretas,
realizadas concomitantemente nas escolas do Município, contam com o voto
de dois segmentos: professores e
servidores, cujas
manifestações correspondem agora
a 70% do resultado final, e pais e
alunos, com peso
de 30%. Com a alteração, só podem
votar os alunos a

partir de 16 anos. Já os pais, para terem
direito a voto, devem comprovar participação em ao menos um dos debates
promovidos entre os candidatos.
A Coedu também participou de reunião sobre o sistema de sorteio de vagas
para novos alunos nas Escolas Municipais de Educação Infantil. A ideia do
encontro era tornar mais transparente o
processo de matrículas para 2018.
Os integrantes da comissão engajaram-se ainda na questão dos professores estaduais. Os representantes do
grupo, acompanhados pela presidente do Legislativo hambuguense, Patricia
Beck, fizeram a entrega de uma carta à
Assembleia Legislativa com revindicações dos professores estaduais de Novo
Hamburgo, que vêm sendo prejudicados
com o parcelamento do salário. O ato foi
realizado na reunião ordinária da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle do Parlamento estadual.
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Comissão de Saúde

Vladi Lourenço
Enfermeiro Vilmar
Secretário Gabriel Chassot
Presidente

Composição

Relator

Reuniões: segundas-feiras, às 16h30

C

ompete à Comissão de Saúde
propor e opinar sobre problemas relacionados à higiene
e à saúde pública. Em 2017, o grupo
de trabalho promoveu uma série de
encontros para debater e buscar soluções especialmente para a falta de
atendimento à população.
Os parlamentares integrantes da comissão acompanharam a realização de
sindicâncias instauradas para investigar
possíveis irregularidades em três mortes
registradas entre os meses de maio e junho em unidades geridas pela Fundação
de Saúde Pública de Novo Hamburgo
(FSNH).
A Cosde também se reuniu com a diretora de Saúde da Prefeitura, Maristela
Saul, e a enfermeira Missali Dieter com
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o objetivo de apurar a falta de curativos
especiais na rede pública, destinados
a pacientes com lesões crônicas e ostomizadas. Em outro encontro, a diretora
Maristela prestou esclarecimentos sobre
o novo sistema para a liberação de transporte de usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS) para exames, consultas e
tratamentos em outros municípios. A
diretora da FSNH, Cláudia Schenkel,

foi convocada também a prestar esclarecimentos sobre o sistema de escala de
funcionários nas farmácias comunitárias das Unidades Básicas de Saúde e de
Saúde da Família geridas pela autarquia.
O atendimento em oncologia também
foi pauta recorrente da Comissão de Saúde. Em julho, o relator da comissão, ve-

reador Enfermeiro Vilmar, reuniu-se em
Porto Alegre com o secretário estadual
adjunto da Saúde, Francisco Paz, para
solicitar a otimização do atendimento
oncológico no Município. A proposta
apresentada pelo parlamentar inclui a re-

pactuação do acordo entre os
cinco municípios da região
atendidos pela Oncologia
SUS do Hospital Regina,
bem como um aumento do
repasse feito pelo Estado.
Em novembro, o grupo recebeu representantes da mesa
diretora do Conselho Municipal de Saúde. O encontro
teve como objetivo buscar
soluções para a dificuldade do Município em atender ao prazo legal de 60
dias para o primeiro atendimento a
pacientes diagnosticados com câncer. Os conselheiros afirmam que há,
hoje, 150 pessoas aguardando o início do tratamento.
Entre os projetos analisados pela
Cosde destaca-se justamente o
PL nª 88/2017. O texto, assinado por todos os parlamentares,
reforça o respeito ao prazo de
60 dias para o início do tratamento de pacientes com câncer.
Outra matéria apreciada foi o
Substitutivo ao Projeto de Lei
nª 26/2017, que dispunha sobre
o ingresso de animais domésticos e de estimação em hospitais, clínicas e ambientes terapêuticos e de
tratamento contratados, conveniados
e cadastrados no SUS do Município.
A proposta foi sancionada, gerando a
Lei nª 3.034, de 26 de julho de 2017.
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Comissão de Direitos Humanos,
Cidadania e Defesa do Consumidor

Fernando Lourenço
Enfermeiro Vilmar
Secretário Issur Koch
Presidente

Composição

Relator

Reuniões: segundas-feiras, às 15h30
dos repasses do Executivo a
entidades socioassistenciais.
Após uma série de tratativas, a Prefeitura apresentou
projeto para o aditamento
dos contratos com as associações. Atendendo a convocação do Poder Legislativo,
representantes do Executivo
enviaram proposta que prorrogou os acordos vigentes,
reforçando o atendimento a
pessoas com deficiência.

Z

elar pelo cumprimento integral
da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, tratar de
assuntos relacionados
ao idoso, à criança e
ao adolescente, bem
como investigar, no território do Município,
qualquer tipo de lesão,
individual ou coletiva que tenha
sido apresentada
através dos meios
de comunicação
ou denúncia estão
entre os deveres da
Comissão de Direitos Humanos,
Cidadania e Defesa
do Consumidor.
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Em junho, o grupo, juntamente
ao vereador Enio Brizola, intercedeu
ativamente em prol da continuidade

Audiência debate política nacional para
pessoas em situação de rua

A situação dos moradores de rua foi tema de audiência pública
promovida pela Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa
do Consumidor, por iniciativa da presidente da Casa, Patricia Beck. No
encontro, foi sugerida a adesão de Novo Hamburgo à política nacional
para pessoas em situação de rua, prevista pelo Decreto nª 7.053/2009.
Essa lei propõe a criação de comitês nos municípios. A ideia é que não
apenas o Poder Público participe dessa ação, mas todos os cidadãos
interessados no tema.
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Enio Brizola
Inspetor Luz
Secretário Vladi Lourenço
Presidente

Comissão de Segurança Pública

Composição

Relator

Reuniões: quartas-feiras, às 13h
virtude de repetidos casos de violência.
Já entre as matérias analisadas pela Comissão de Segurança destaca-se o Projeto
de Lei Complementar nª 7/2017. De autoria do vereador Enfermeiro Vilmar,
a proposta altera a Lei nª 2.221/2010,
que instituiu o Sistema Municipal
de Transporte Público com o objetivo de instalar botões de pânico no
interior dos ônibus, em local de fácil
acionamento para motorista e cobrador, porém invisível aos passageiros.

A

companhar as ações desenvolvidas pelo Executivo,
bem como propor políticas
em conjunto com o Município, o Estado e a União estão entre as atribuições
da Comissão de Segurança Pública.
Aos integrantes desse grupo de trabalho cabe ainda zelar pelo cumprimento da legislação na área e promover
palestras, estudos, debates e trabalhos
técnicos visando à
redução da violência.
Em parceria com
a Comissão de Educação, os vereadores que compõem
a Coseg debateram
soluções para inibir
assaltos e furtos à Es-
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cola Municipal de Educação Infantil
(EMEI) Branca de Neve, localizada no
Parque do Trabalhador. Além de parlamentares, estiveram presentes representantes dos órgãos competentes e pais
de alunos da instituição. O encontro
ocorreu na sede do Legislativo. O grupo reuniu-se também com representantes de associações do loteamento
Kephas. Na ocasião, os moradores do

local divulgaram manifesto por mais segurança na
Escola Estadual de Ensino
Fundamental Kurt Walzer.
O objetivo foi sensibilizar o
poder público para a construção de um muro no perímetro da instituição, em
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Comissão de Meio Ambiente

Enio Brizola
Naasom Luciano
Secretário Nor Boeno
Presidente

Composição

Relator

Reuniões: segundas-feiras, às 16h

A

preservação do ambiente natural e temas como gestão de
resíduos e tratamento de água
e esgoto estão no escopo da Comissão
de Meio Ambiente.
Durante o ano, o grupo examinou
duas propostas que tratavam da proibição do trânsito de carroças no Município, assunto debatido na Casa desde
2015. Em fevereiro deste ano, os vereadores aprovaram o PL nª 122/2015,
que tratava do tema. Com o veto da
prefeita à matéria, os parlamentares passaram a analisar
o PL nª 32/2017, de autoria
do Executivo, versando sobre
o mesmo assunto. Após muita discussão, a proposta foi a
Plenário com nove emendas
parlamentares, e teve apreciada sua redação final em
21 de novembro.
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Pensando em levar a público informações sobre os impactos do tratamento de esgoto sobre a qualidade
da água em Novo Hamburgo, a Comissão de Meio Ambiente da Casa
promoveu, em parceria com a Universidade Feevale, seminário sobre o
tema. Realizado em 2 de junho, o
evento lotou o plenário e teve como
painelistas acadêmicos da instituição de ensino e representantes do
poder público.

A Comissão de Meio Ambiente também recebeu líderes dos catadores hamburguenses para debater o novo Plano
Municipal de Resíduos. A preocupação
dos recicladores é a mecanização do
processo de recolhimento, com a
instalação de contêineres para o depósito de resíduos. Em função disso,
a Comam promoveu uma audiência
pública. Integrantes do Programa Catavida e do Movimento Nacional
dos Catadores de Materiais
Recicláveis lotaram o plenário para debater o novo plano municipal de gestão de resíduos sólidos e seu impacto
no trabalho dos catadores.
A demora para a concessão
de licenciamento ambiental

também foi preocupação desse grupo
de trabalho. No final de outubro, a presidente do Legislativo hamburguense,
Patricia Beck, o vereador Enio Brizola
e o suplente Juliano Soli Silva participaram de reunião com dirigentes da
Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental
(Fepam). O objetivo foi sensibilizar os
órgãos estaduais e agilizar uma alteração
no Convênio de Delegação de Competência para Licenciamento Ambiental
entre a Fepam e o Município, previsto
para ocorrer apenas em 2018. Durante
o encontro, os parlamentares receberam
garantia da ampliação do convênio
para aumento de licenciamento ambiental em Novo Hamburgo.
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Comissões Especiais e Frentes
Parlamentares

A

s comissões especiais e frentes parlamentares são constituídas para
analisar e apreciar matérias pontuais de relevância com temáticas
não abarcadas pelas comissões permanentes. Entre as atribuições desses
grupos, que possuem prazo determinado para seu funcionamento, está
a promoção de audiências públicas.

A Comissão Especial para Acompanhar o Processo de Regulamentação dos Aplicativos para o
Transporte Remunerado Individual foi criada em março, após reuniões
dos vereadores com taxistas e representantes da Associação dos Motoristas
Privados e de Tecnologias (Ampritec).
Após a realização de pesquisas e discussões de trabalho, o grupo redigiu
minuta do projeto com base na Lei nª
12.162/2016, de Porto Alegre,
com adequações à realidade de
Novo Hamburgo. Em junho,
os integrantes da comissão entregaram ao assessor especial
de gabinete do Executivo, José
Cacio Bortolini, uma indicação
com sugestão de estudo de viabilidade para apresentação de
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projeto de lei revisando a regulamentação do transporte individual de passageiros. A Prefeitura encaminhou à Câmara
o PL nª 83/2017, que regulamentaria
o serviço prestado por empresas como
Cabify e Uber. Em 22 de novembro, no
entanto, quando a matéria já estava na
Ordem do Dia, o Executivo encaminhou mensagem suspensiva retirando
o projeto da pauta de votações. A ideia
é aguardar a regulamentação do serviço
em âmbito federal, que tramita no Congresso Nacional sob forma do PLC nª
28/2017.
A revitalização do bairro mais antigo de
Novo Hamburgo foi tema da Frente
Parlamentar em Defesa do Patrimônio Histórico de Hamburgo Velho.
O grupo reuniu-se inicialmente com
representantes da Associação de Mora-

dores e Empreendedores de Hamburgo
Velho (AME Hamburgo Velho). O encontro serviu para que a entidade expusesse sua Agenda Propositiva, um plano
de ideias para o fortalecimento da cultura e do desenvolvimento econômico
do bairro. Em agosto, a Câmara promoveu audiência pública para debater a
destinação dos prédios da Casa Lar da
Menina e do Centro de Especialidades
Médicas (Semsa). O encontro reuniu
integrantes da AME, representantes do
Poder Público e comunidade em geral.
A Comissão Especial de Apoio ao
Trabalho do Pequeno Agricultor de
Lomba Grande, por sua vez, foi criada para buscar soluções ao impasse
criado entre os produtores rurais e
a Vigilância Sanitária, que proibiu
a comercialização de determinados
produtos nas feiras locais. O grupo

de trabalho realizou uma série de visitas para verificar as condições de

produção e conservação de produtos
oriundos do bairro rural da cidade.

Vereadores estiveram em algumas
propriedades e também na feira do
produtor realizada no Centro. A
coordenadora do Departamento de
Vigilância Sanitária do Município,
Lisa Gaspar Ávila, foi convocada
para explicar a ação proposta pela
Prefeitura em regularizar a situação
dos feirantes.
Debate sobre os imigrantes
A situação dos senegaleses e o comércio ilegal de mercadorias foram
debatidos na Câmara durante sessão
plenária que contou com a participação de alguns imigrantes e de representantes do Executivo. Estuda-se
a possibilidade de instalação de uma
Frente Parlamentar para tratar do
assunto. A iniciativa é do vereador
Enio Brizola.
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Patricia Beck
Luciano
1ª Secretário Felipe Kuhn Braun
2ª Secretário Vladi Lourenço
Presidente

Proposições da Mesa Diretora

A

Mesa Diretora da Câmara,
composta pela presidente
Patricia Beck, pelo vice Naasom Luciano, e pelos secretários Felipe Kuhn Braun e Vladi Lourenço,
atuou ao longo do ano também na
elaboração de projetos, readequando
a estrutura da Casa, aprimorando o
Regimento Interno e ampliando a inserção do Legislativo junto à comunidade hamburguense.
A fim de aumentar o interesse
pelo exercício parlamentar, foi organizada a primeira edição do Projeto Vereador Mirim. Durante
sete meses, alunos do 6ª ao 9ª
ano de sete escolas municipais
se envolveram com conteúdos
voltados para a formação cidadã dos jovens e o conhecimento
sobre a separação dos poderes e a
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atuação dos vereadores. O projeto foi
encerrado no final de novembro, com
uma sessão plenária composta por 14
vereadores mirins – dois representantes
de cada escola, escolhidos a partir de
processos eleitorais instaurados junto
aos estudantes.
Ainda na área da educação, foi criado o Prêmio Cientista Júnior, reconhecimento prestado aos dois melhores projetos de escolas hamburguenses

Vice-presidente Naasom

na Mostratec Júnior e reforçado por
auxílio financeiro de forma a propiciar
a participação dos alunos em outra feira
estudantil em âmbito nacional. Essa foi
apenas uma das aproximações do Legislativo à Fundação Liberato, que culminou com a presença em tempo integral de equipe em estande montado
junto à Mostratec. O espaço sediou o
encontro das Comissões de Educação,
tratando sobre o incentivo à pesquisa
científica, e de Meio Ambiente, voltado para o debate sobre a castração de
animais no Município.
Já a reorganização administrativa da
Câmara teve origem em três projetos. A
partir deles, foi proposto um novo
organograma, otimizando fluxos
de trabalho e hierarquizando funções, de forma a torná-lo mais eficaz e coerente ao serviço realizado.
O novo sistema foi elaborado em
diretorias, gerências e assessorias, o
que forçou também a alteração dos
cargos de chefia – junto ao qual

foram estabelecidas novas
faixas remuneratórias,
reduzindo os
custos mensais em R$
647,85. Outro
projeto de lei
reorganizou a
distribuição de funções gratificadas
e adicionais de dedicação plena, em
decisão que resultou em alívio mensal no orçamento de quase R$ 9 mil.
As matérias apresentadas pela Mesa
Diretora também influenciaram no
caráter parlamentar da Câmara, incentivando a participação popular
nas reuniões de comissões, otimizando o andamento das sessões plenárias e reforçando o protagonismo
legislativo. Foi em razão de alteração na Lei Orgânica que os vereadores poderão apresentar projetos de
sugestão, encaminhando propostas
de leis ao Executivo.
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Com o objetivo de ampliar a transparência e a participação popular, a Mesa Diretora alterou o Regimento
Interno da Câmara abrindo as reuniões das comissões
para a comunidade. Para melhor receber os cidadãos,
os encontros passaram a ser realizados em sala específica, no 4ª andar do Palácio 5 de Abril. O espaço
recebeu o nome da primeira vereadora de Novo Hamburgo, Sandra Hack.
A cerimônia de descerramento da placa contou com
a presença de diversos familiares da homenageada.
Sandra Hack atuou na VI Legislatura, entre os anos
de 1968 a 1972.

Câmara Municipal de Novo Hamburgo

