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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 2ª Sessão
Ordinária, hoje dia 12 de janeiro de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3.
O presidente informou que os vereadores Flávio Pahim e Gilberto Rosa não estão na sessão
de hoje. O presidente colocou em discussão a ata da 1ª Sessão Ordinária, realizada em 03
de janeiro de 2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade dos
presentes. Solicito a leitura do caput e das mensagens justificativas dos Projetos de Lei do
Executivo Municipal n° 002 e 003/2022 e da Emenda Modificativa n° 001/2022
referente ao PL n° 001/2022, todos irão a votação na sessão de hoje. O grande
expediente de hoje está a cargo do vereador Jose Luis PTB que dispensou o espaço.
Ordem do dia: Emenda Modificativa n° 001/2022, referente ao Projeto de Lei n°
001/2022 - Altera-se o Art. 6º e inclui-se o artigo 7º no projeto de lei n° 001/2022. A
emenda foi aprovada por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo Municipal n°
001/2022 - Dispõe sobre a criação de Gratificação pelo exercício da atividade e
implantação e movimentação do E-SOCIAL e EFD REINF no Poder Executivo Municipal
de São Vicente do Sul. As comissões foram favoráveis ao projeto com emenda
modificativa. O Projeto de Lei do Executivo n° 001/2022, foi aprovado por unanimidade
dos presentes com emenda modificativa. Projeto de Lei do Executivo n° 002/2022 –
Autoriza a criação de cadastro reserva e a contratação temporária e emergencial por
excepcional interesse público de 03(três) professor de educação infantil, 02(dois) professor
ensino fundamental anos iniciais, 01(um) professor de língua portuguesa/inglesa, 01(um)
professor de matemática e 01(um) professor de música, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências. As comissões foram favoráveis
ao projeto de lei n° 002/2022, que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de
Lei do Executivo n° 003/2022 – Autoriza a contratação temporária e emergencial, por
excepcional interesse público de 1(um) Psicólogo para atender as necessidades junto a
Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências. As comissões foram favoráveis
ao projeto de lei n° 003/2022, que foi aprovado por unanimidade dos presentes.
Explicações pessoais: Victor Matheus Just PDT pediu que a vigilância faça a fiscalização
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em todos os estabelecimentos, pois recebeu reclamações de que está sendo feito apenas em
alguns. Encerrou desejando um bom ano novo. Alex Martins PTB fica feliz de ter reaberto
a ala só para o COVID. Pediu que o secretário de obras faça a colocação dos cabos na ponte
do Umbu, aproveitando que o rio está baixo. Elogiou as churrasqueiras que fizeram no
Balneário. Agradeceu o espaço e encerrou. Danieli Buttinger PT ressaltou a importância de
completar o esquema vacinal. Lamentou a grande seca que o estado enfrenta, pediu um
cuidado maior com os focos de incêndio. Desejou um bom recesso a todos os vereadores.
Flamarion Keller MDB espera que seja um bom ano para todos, que o presidente saiba
respeitar a opinião dos demais vereadores e que tenha bom senso. Pediu uma atenção na rua
Quincas Maciel. Pediu que as pessoas continuem se cuidando contra o COVID. Encerrou
desejando um bom recesso. João Cassol PP pediu cuidado contra a COVID. Se colocou à
disposição de todos os vereadores e encerrou desejando um bom recesso. Jose Luis PTB
desejou uma boa recuperação ao vereador Gilberto. Informou que os produtores devem
levar seus blocos até a prefeitura. Reforçou mais uma vez que tudo que for para o bem da
comunidade os vereadores votarão a favor. Encerrou pedindo que as pessoas continuem se
cuidando. O presidente João Cassol informou que a câmara estará de recesso no período de
15 de janeiro a 28 de fevereiro de 2022. 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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