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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 7ª Sessão
Ordinária, hoje dia 18 de março de 2019. Saudou os vereadores, platéia e todos os ouvintes
da rádio. Saudou o prefeito e o convidou para sentar-se a direita da mesa. Colocou em
discussão a ata da 6ª Sessão Ordinária realizada dia 11 de março de 2019, não houve
manifestações e a mesma foi aprovada por unanimidade. O presidente solicitou a leitura das
correspondências: Ofício n° 035/2019 – SMS; Ofício n° 04/2019 – Secretaria de Obras;
Ofício n° 38/2019 – Gabinete; Ofício n° 05/2019 – SMICT; Ofício 19/2019 – Secretaria de
Assistência Social; Convite Sicredi; Correspondência vereador Giovane; Ofício n°
025/2019 – CMV. Não Projetos para leitura na sessão de hoje. O presidente informou a
formulação das comissões: Comissão de Justiça e Constituição, Educação e Bem Estar
Social: Jose Luis Cogo Carvalho – Presidente, Flamarion Keller da Silva MDB – Relator e
Marcelo Dubal Doyle – Vereador Integrante.

Comissão de Finanças e Orçamento,

Obras e Agricultura: David Sete Moreira da Costa PT – Presidente, Joaires Carvalho
Rumpel MDB – Relator e Marcelo Dubal Doyle – Vereador Integrante. Informou que o
Grande Expediente de hoje ficará para a próxima sessão. Conforme Ofício n° 04/2019 da
Secretaria de Obras será cedido espaço para o secretário Arão. Bernardi: cumprimentou o
presidente, prefeito e vereadores. Explicou que a secretaria de obras sobrevive das sobras
do orçamento, falou que faz muito tempo que as estradas estão em condições ruins,
justificou que a produção agrícola cresceu e as estradas não receberam investimentos. As
caçambas não recebem manutenção porque não tem dinheiro, está trabalhando com apenas
duas, que precisam percorrer 40 quilômetros para buscar uma carga de cascalho com 12
metros cúbicos, o qual consegue fazer apenas 5 quilômetros de estradas, e hoje o município
tem 120 quilômetros de estradas críticas, afirmou que não dão manutenção por que a
secretaria não tem recurso. A moto niveladora nova está com 4 mil quilômetros e ainda não
recebeu nenhuma manutenção. São cobrados e a população tem razão de cobrar. Os galpões
da secretaria de obras foram construídos há mais de 60 anos, e a pelo menos 20 estão
caindo, quantos prefeitos e vereadores passaram neste tempo. O presidente abriu espaço
para os vereadores fazerem perguntas. Gilberto Rosa PP concorda que a situação é difícil,
mas o PIB do município é 80% da agricultura e as estradas estão em péssimas condições.

Câmara Municipal de Vereadores
São Vicente do Sul
Rua General João Antônio nº 1551 - Fone/Fax 55 257 12 05
CEP 97420-000 - E-mail cmvsvs@hotmail.com
São Vicente do Sul – RS

Sugeriu do prefeito enxugar a máquina para ajudar a secretaria de obras. Sabe do trabalho
do secretário, lhe parabenizou e informou que agora conseguiu uma roçadeira para o
município. Arão agradeceu o vereador Gilberto pela várias coisas que ele já conseguiu para
o município. Marcelo Doyle PTB percebeu que indicações não ajudam até atrapalham,
ninguém conhece mais as estradas do que o secretário, não se acha no direito de cobrar.
Questionou quem e onde fazem as manutenções das máquinas, e como recebeu as estradas
quando assumiu a secretaria? Arão explicou que as manutenções estão sendo feitas nas
oficinas conforme é possível, mas não estão fazendo quase nada, hoje muitos maquinários
são modernos e eletrônicos, só quem mexe são as empresas autorizadas, e é muito caro. Nas
estradas do município não adianta passar apenas as patrolas, pois quando chover os buracos
abrirão de novo, é preciso investir em cascalho. Giovane Carpes PDT o pessoal elogio o
que foi feito em uma parte da estrada do São Miguel, mas lamentam que não terminaram
toda a estrada. Questionou se nunca pensaram em terceirizar as estradas, e quantos
motoristas e operários a secretaria conta? Arão sugeriu do vereador achar uma maneira de
fazer isso, consiga uma verba para fazerem, todos podem ir atrás dos deputados. Disse que
as três pedreiras estão funcionando, mas não tem como transportar. Flamarion Keller MDB
ressaltou que sempre que precisa entra em contato com o secretário, lembrou que na
administração sempre pediu calma para a população. Sugeriu que o executivo faça um
financiamento para comprar umas duas caçambas. Quanto ao concurso, perguntou qual o
conhecimento sobre as máquinas dos novos operadores, e se o executivo irá aperfeiçoá-los.
Arão explicou que a maioria dos novos operadores não tem conhecimento de máquinas,
mas estão melhorando, só que isso leva um tempo. Jose Luis PTB fica feliz de ver o
trabalho do secretário, ouvi muito da comunidade que questiona por que nos três meses que
esteve de prefeito conseguiu fazer tanta coisa e agora não fazem. Questionou se mudou
tanto de 2017 pra cá? Qual o projeto para melhorar as estradas? Informou que está
chegando à emenda do deputado Marcelo Moraes de mais meio milhão de reais para
melhorias nas estradas. Arão disse que o vereador Jose Luis foi privilegiado, pois quando
assumiu a prefeitura recebeu todos os impostos, quando o Paulo assumiu acabou o dinheiro,
agora irão receber os impostos e vão respirar um pouco. David Sete PT parabenizou pela
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conclusão da ponte do Umbu, sugeriu de aproveitarem a madeira da floresta do Umbu para
arrumarem os galpões da secretaria. Leu uma mensagem onde pediu uma carga de cascalho
em uma localidade e não foi atendido, entregou sua indicação. Arão explicou que a as
madeiras que tem no Umbu não são apropriadas para construção de galpões. Joaires
Rumpel MDB ressaltou que só para saúde o estado deve quase oitocentos mil reais.
Questionou o porquê que está acontecendo uns equívocos que seriam tão fáceis de
resolver? Por que iniciam trabalhos em algumas localidades, não terminam e já se deslocam
para outro lugar. Por que as patrolas não ficam uma semana na cidade, é uma decisão do
secretário ou do prefeito? Arão disse que o vereador não conhece a estrada da Glória, se
não arrumarem lá os produtores terão que parar a colheita. Afirmou que se o vereador
assumir a responsabilidade ele traz as patrolas para a cidade, a prioridade é o interior. Joel
Marques PT sabe que a situação é critica, mas não podem tapar o sol com a peneira, alguma
coisa deve ser feita, e como vereador deve cobrar, faz sua parte buscando recursos. Arão
disse que em dois anos não veio recurso para sua secretaria, apenas umas máquinas
conseguidas pelo vereador Gilberto e pelo deputado Sergio Moraes, não adianta discurso é
preciso ação. Edimar agradeceu a participação do secretário, pelos seus esclarecimentos.
Arão agradeceu o espaço. Ordem do Dia: Parecer do Tribunal de Contas referentes às
contas do Executivo do ano de 2014 – o secretário leu parecer jurídico e das comissões, a
qual o vereador Marcelo Doyle não assinou. Jose Luis PTB disse que não pode ir contra o
parecer do tribunal, é favorável as contas. Marcelo Doyle PTB é desfavorável as contas, irá
votar contra o parecer do tribunal. Gilberto Rosa PP parabenizou os vereadores que
entenderam o parecer do TCE, ressaltou que o tribunal foi favorável as contas do executivo.
David Sete PT é favorável ao parecer. O Presidente colocou em votação as contas do
governo executivo do ano de 2014, que foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contrário
(Marcelo). Projeto de Lei do Poder Legislativo n° 001/2019 - Dispõe sobre proibição do
manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício sonoros no município de São
Vicente do Sul e dá outras providências. O assessor jurídico após analisar o projeto de lei
manifestou-se pela viabilidade jurídica. As comissões foram favoráveis ao projeto de lei do
legislativo n° 001/2019. Gilberto Rosa PP disse que não viu no projeto as penalidades para
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quem descumprir a lei, deveriam proibir a fabricação. Irá se abster a votação. David Sete
PT disse que é competência do prefeito e é favorável ao projeto. Marcelo Doyle PTB
parabenizou a iniciativa, comentou que ele e a secretária Evanilde já haviam discutido
sobre esta idéia. Pediu bom senso até por que não irá acabar com o espetáculo. O Projeto do
Legislativo n° 001/2019 foi aprovado por 7 votos favoráveis e uma abstenção do vereador
Gilberto Rosa. Projeto de Lei do Poder Legislativo n° 002/2019 - Dispõe sobre o
agendamento telefônico de consultas médicas para idosos e portadores de necessidades
especiais nas unidades de saúde do município. O assessor jurídico após analisar o projeto
de lei manifestou-se pela viabilidade jurídica. As comissões foram favoráveis ao projeto de
lei do legislativo n° 002/2019, David Sete não assinou sua comissão. Gilberto Rosa PP
disse que o projeto não tem fundamentação nenhuma, pois já é lei os idosos terem
preferência em qualquer lugar, então era só fazer cumprir a lei. Marcelo Doyle PTB
explicou que este projeto é para amparar a constituição, e só poderão marcar por telefone
quem já for cadastrado, é favorável ao projeto. David Sete PT disse que os agentes de saúde
não abrangem 100% da comunidade, é contrário ao projeto. Joaires Rumpel MDB disse que
os idosos enfrentarão dificuldades para irem as consultas. Acha que essa seria uma
iniciativa do executivo não do legislativo. É favorável ao projeto. Edimar Rumpel PPS
esclareceu que o assessor jurídico afirmou que é iniciativa do legislativo. O projeto de Lei
do Legislativo foi aprovado por 6 votos favoráveis, sendo os vereador David Sete PT e
Gilberto Rosa PP contrários ao projeto. Projeto de Lei do Executivo Municipal n°
009/2019 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar, em nome do município, acordo
de cedência, através de permuta, de servidores públicos municipais, com outros entes
públicos e dá outras providências. Após análise do projeto o assessor jurídico manifestou-se
pela inviabilidade jurídica do projeto de Le, recomendando alteração por meio de emenda
parlamentar. O relator da Comissão de Justiça e Constuição, Educação e Bem Estar Social,
Flamarion Keller exarou parecer desfavorável ao projeto. A comissão de finanças e
orçamento, obras e agricultura foi favorável ao projeto de lei. José Luis PTB pediu para
desconsiderar sua assinatura no parecer de sua comissão, pois é favorável ao projeto.
Giovane Carpes PDT é desfavorável ao projeto. David Sete PT é favorável ao projeto,
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pediu vistas do projeto. Questão de ordem para o vereador Jose Luis PTB: disse quem
ganha é o município, pois os servidores trabalham mais felizes, e se alguém for apontado é
o executivo. O presidente colocou em votação o pedido de vistas do vereador David, que
foi recusado por 5 votos a 3. Questão de ordem para o vereador Marcelo Doyle PTB:
entende as dúvidas do relator da sua comissão, mas acredita que não devam “trancar” um
projeto deste. Joel Marques PT acredita que devam aprovar hoje o projeto, por que as duas
servidoras serão beneficiadas e não irá prejudicar o município. Gilberto Rosa PP disse que
não fez parte das comissões por isso, assinam pareceres e depois voltam atrás, disse que o
prefeito irá pagar por muitos erros desta casa, tem gente brincando. Questão de ordem para
o vereador David Sete PT: já antecipou seu voto favorável. Questão de ordem para o
vereador Jose Luis PTB: afirmou que o vereador Gilberto foi infeliz na sua colocação, pois
até mesmo os relatores do TCE voltam atrás nas suas decisões, errar é humano, reconhecer
o erro é uma virtude. Questão de Ordem para o vereador Marcelo Doyle PTB: explicou que
quando se reuniu com sua comissão, já avisou que seria contra o parecer do relator.
Flamarion Keller MDB disse que sempre analisa o projeto antes de votar, e disse que sua
comissão não se reuniu para exararem o parecer deste projeto, apenas cumprimentou o
vereador Marcelo na entrada da sessão, informou que o jurídico desta casa procurou o
jurídico do executivo, mas não teve respostas. É contra ao projeto. O Projeto de Lei n°
009/2019, foi aprovado por 5 votos favoráveis, e 3 contrários sendo esses dos vereadores
Flamarion, Gilberto e Giovane. Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 010/2019 Autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 7.800,00. Após
análise do projeto o assessor jurídico manifestou-se pela viabilidade jurídica da proposição.
As comissões foram favoráveis ao projeto de lei n° 010/2019, que foi aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 11/2019 – Autoriza a abertura de
crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 36.000,00. Após análise do projeto
o assessor jurídico manifestou-se pela viabilidade jurídica da proposição. As comissões
foram favoráveis ao projeto de lei n° 011/2019, que foi aprovado por unanimidade. Projeto
de Lei do Executivo Municipal n° 15/2019 – Autoriza a abertura de crédito especial por
redução de verba no valor de R$ 10.000,00. Após análise do projeto o assessor jurídico
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manifestou-se pela viabilidade jurídica da proposição. As comissões foram favoráveis ao
projeto de lei n° 015/2019, que foi aprovado por unanimidade. Trabalhos dos vereadores:
Pedido de Informação n° 007/2019, de autoria do vereador David Sete PT - Solicito que
seja enviado a essa Casa Legislativa a relação nominal de todos os funcionários lotados na
Secretaria de Obras, seus respectivos cargos efetivos e funções gratificadas, inclusive os
CCs, na sua totalidade. O pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Pedido de
Informação n° 008/2019, de autoria do vereador Edimar Rumpel PPS - Quer saber: Qual
foi o valor previsto de gastos pela Secretaria de Educação no ano de 2018 e quanto
realmente foi gasto? O pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Indicações n°
08, 09 e 10/2019, de autoria do vereador Joel Marques PT – (08) – Indico ao Executivo
Municipal melhorias e cascalhamento na Rua Quincas Maciel; (09) – Indico ao Executivo
Municipal melhorias na Estrada Beco Dejalma, e podas das árvores, pois as mesmas estão
fechando no acesso na estrada. (10) – Indico ao Executivo Municipal melhorias e
cascalhamento na estrada do Rincão dos Melos. As Indicações serão encaminhadas ao
executivo. Indicação n° 11/2019, de autoria do vereador David Sete PT - Indico ao
Executivo Municipal através da Secretaria de Obras colocação de cascalhos na travessa de
acesso ao Núcleo habitacional Freitas na localidade do Loreto. David Sete PT defendeu sua
indicação. A indicação será encaminhada ao executivo. O Presidente informou que hoje não
teremos explicações pessoais devido ao tempo cedido ao secretário de obras. 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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