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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 1ª Sessão
Ordinária, hoje dia 03 de janeiro de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3.
O presidente informou que o vereador Flamarion Keller MDB não está na sessão de hoje,
pois se encontra em atestado médico. O presidente colocou em discussão a ata da 52ª
Sessão Ordinária, realizada em 27 de dezembro de 2021, não houve manifestação e ata foi
aprovada por unanimidade dos presentes. O presidente informou a formulação das
comissões: Comissão de Economia e Finanças Públicas: Alex dos Santos Martins PTB –
Presidente, Maria Helena Morrudo Castro Vicente PP - Relatora, Gilberto Valdemar Rosa
PP – Integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Flávio da Rosa Pahim
PP - Presidente, Danieli Buttinger de Oliveira PT – Relatora, Victor Matheus da Silveira
Just PDT – Integrante. Correspondências: Ofício n° 001/2021 – Gabinete – retirada do
projeto de lei n° 156/2021. Solicito a leitura do caput e da mensagem justificativa do
Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 001/2021, que ficará na casa para receberem
os pareceres. O grande expediente de hoje está a cargo do vereador João Cassol PP que
pediu aos vereadores companheirismo e que tenham ainda mais união, pois, embora sejam
de partidos diferentes, todos tem um objetivo comum, que é o bem da população.
Agradeceu o apoio que recebeu dos vereadores na eleição da mesa. Encerrou desejando um
feliz ano novo a todos. Explicações pessoais: Jose Luis PTB pediu que a prefeitura
providencie pelo menos um banheiro químico para que os usuários dos ônibus possam usar.
Ressaltou a necessidade do município ter uma farmácia de sobreaviso, pois se a
comunidade precisar fora do horário comercial terá que buscar em outras cidades. E por
fim, pediu que seja feito um quebra-molas em frente à residência do senhor Vanderlei
Valente. Maria Helena Vicente PP desejou um feliz 2022 aos vereadores, e torce para que
trabalhem ainda mais unidos. Victor Matheus Just PDT desejou um feliz ano novo a toda
comunidade. Alex Martins PTB desejou sucesso a nova mesa, e um feliz ano novo a todos
os cidadãos. Lembrou que já sugeriu uma reunião para tratarem sobre o plantão das
farmácias. Encerrou dizendo que concorda com a necessidade de banheiros na parada dos
ônibus. Danieli Buttinger PT desejou um feliz ano novo a todos, torcendo para que chova.
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Reafirmou que estão juntos pelo povo, e que precisam cumprir o seu papel. Aparte vereador
Jose Luis: parabenizou a nova mesa diretora, e se colocou à disposição. Danieli concorda
que os banheiros são necessários, mas também precisam pensar uma maneira de conter os
vândalos. Encerrou pedindo uma atenção para os problemas dos esgotos. Flávio Pahim PP
desejou sucesso a nova mesa diretora. Afirmou que o executivo fez sua parte em relação a
obra do pórtico, desta vez o problema é com uma empresa privada, não sabe o que está
acontecendo. Encerrou desejando um feliz ano novo. Gilberto Rosa PP desejou um bom
trabalho a mesa. Aconselhou o presidente João Cassol a não fazer da câmara um banco,
onde se guarde dinheiro, que use o dinheiro da câmara para ajudar as secretarias. Concorda
com o plantão das farmácias, pois muitas vezes as pessoas que precisam de medicamentos a
noite precisam ir até a Jaguari. Informou que farão quebra-molas quando vierem as
empresas para a pavimentação. Disse que além dos banheiros e preciso fazer um abrigo
para que as pessoas tenham onde ficar enquanto esperam o ônibus, mas acredita que a
administração deva falar com as empresas de ônibus, pois, são as principais interessadas.
Afirmou que 2022 será um ano melhor, que este primeiro ano foi para colocar a casa em
dia. Falou que estão terminando a obra do hospital. Encerrou desejando um feliz ano novo.
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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