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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 1ª Sessão
Ordinária, hoje dia 04 de janeiro de 2021. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3.
O presidente solicitou que o vereador Flamarion Keller da Silva entregasse seu diploma,
sua declaração de bens e prestasse juramento. Flamarion Keller MDB disse: “Prometo
exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem
geral do Município”. O presidente Gilberto Rosa declarou empossado o vereador Flamarion
Keller. Em seguida, Flamarion agradeceu os votos recebidos e justificou sua ausência na
sessão de posse. Se comprometeu com a sociedade, e parabenizou o prefeito eleito, se
colocando à disposição. O presidente informou a formulação das comissões: Comissão de
Justiça e Constituição, Educação e Bem Estar Social: Presidente – João Baptista Cassol,
Relatora – Danieli Buttinger, Vereador Integrante – Victor Matheus da Silveira Just.
Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Agricultura: Presidente – Maria Helena
Murrudo Vicente Castro, Relator – Alex dos Santos Martins, Vereador Integrante – Flávio
da Rosa Pahim. Correspondências: Ofício n° 009/2021 – ST. O presidente solicitou a
leitura do Projeto de Lei do Legislativo n° 001/2021. O grande expediente de hoje está a
cargo do vereador Alex Martins PTB, que dispensou o espaço. Trabalhos dos vereadores:
Requerimento n° 001/2021, de autoria do vereador Gilberto Rosa PP - Requer que seja
encaminhado a esta Casa Legislativa, cópias dos empenhos pagos pela assistência social e
nome dos beneficiados. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento n°
002/2021, de autoria do vereador Jose Luis PTB - Vem requerer que o caminhão que faz a
coleta do lixo em nosso município, inclua na sua rota o Passo Santa Vitoria, até a divisa
com o município de Cacequi, nos mesmos dias da coleta do 3º Distrito de nosso município.
Caso não seja possível, que tentem fazer um convenio ou acordo com o município de
Cacequi, para que o mesmo realize a coleta. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Requerimento n° 003/2021, de autoria do vereador Jose Luis PTB - Vem requerer que
façam um estudo nas mangueiras do poço do Rincão dos Esquecidos, para fazer um desvio
das mesmas que passam por dentro de um açude, na propriedade do senhor José Alberi
Rodrigues, solicito que seja feito com a máxima urgência. O requerimento foi aprovado por
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unanimidade. Indicação n° 001/2021, de autoria dos vereadores Gilberto Rosa PP e João
Cassol PP - Solicitam ao Executivo Municipal que seja construída uma peça no cemitério
municipal, para colocar ferramentas dos funcionários, e que seja efetuada a reforma do
necrotério, para uso das pessoas necessitadas. Também que seja colocado um ar
condicionado no local, pedido feito pela população. A indicação será encaminhada ao
executivo. Indicação n° 002/2021, de autoria do vereador João Cassol PP - Solicito ao
Executivo Municipal que seja efetuado reparo na estrada da Glória, que vai em direção a
residência do senhor Dante Maciel e residência do senhor Geinmar Câmpara, e fazendo do
senhor Jorge Westphalen. A indicação será encaminhada ao executivo. Indicação n°
003/2021, de autoria do vereador Victor Matheus Just - Solicito ao Executivo Municipal
que seja feita a comparação entre os gastos com compras de lâmpadas incandescentes e as
de LED, para ver qual é o custo benefício, visando economicidade. A indicação será
encaminhada ao executivo. Explicações pessoais: Danieli Buttinger PT afirmou que não se
absterá de lutar pelas ideologias do seu partido, lutará pelo saneamento básico, a saúde e a
educação da população. Se comprometeu a trabalhar pelo campo e pela cidade. Encerrou
pedindo comprometimento e união dos vereadores para que possa realizar um bom
trabalho. Flávio Pahim PP se colocou à disposição do povo. Esclareceu que não fez nenhum
pedido porque entende que o executivo ainda está se adaptando. Falou com a secretária
Mitieli, e ela lhe informou que irão enviar uma equipe para o Passo do Umbu. Informou
que no momento não será possível ter Salva Vidas no balneário. Agradeceu o espaço e
encerrou. Gilberto Rosa PP pediu que os vereadores usem os computadores das suas salas,
proibindo o uso do computador da secretaria. Disse que a comunidade está cobrando a
reforma do necrotério. Encerrou agradecendo os votos recebidos na última eleição. João
Cassol PP se comprometeu a trabalhar os quatro anos pelo bem comum da comunidade.
Ficou feliz em ver uma campanha limpa, agradeceu seus eleitores. Apresentou sua
indicação hoje, porque durante a campanha percorreu a estrada da Glória e identificou
alguns locais em condições precárias. Encerrou pedindo providencias no necrotério, pois a
comunidade está cobrando. Jose Luis PTB disse que concorda com a reforma do necrotério,
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mas esclareceu que não é cobrado aluguel da capela da funerária das pessoas mais carentes.
Encerrou se colocando à disposição de todos os vereadores. Maria Helena Vicente PP
agradeceu seus eleitores e se comprometeu a trabalhar com união pela comunidade.
Encerrou esclarecendo que não fez pedidos hoje porque as pessoas ainda estão se
adaptando nos seus setores no executivo. Victor Matheus Just PDT parabenizou o seu pai
pelo aniversário e defendeu sua indicação. Alex Martins PTB desejou sucesso a nova
administração, prometeu a trabalhar pela comunidade, independente de partido. Não fez
indicação porque a administração precisa de tempo. Encerrou agradecendo seus cabos
eleitorais. Não havendo nada mais a tratar o presidente agradeceu a proteção divina e
encerrou a presente sessão. OBS: A íntegra de todas as manifestações dessa sessão está
gravada no arquivo desta Casa Legislativa.
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