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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 5ª Sessão
Ordinária, hoje dia 14 de março de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3.
O presidente colocou em discussão a ata da 4ª Sessão Ordinária, realizada em 07 de março
de 2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade dos presentes.
Solicito a leitura das correspondências: Ofícios de líderes de bancadas dos partidos PDT,
MDB, PT e PTB. Ofícios n° 050 e 051/2022 – Gabinete – respostas de pedidos de
informações. O grande expediente de hoje está a cargo do vereador Alex Martins PTB,
que dispensou o espaço. Ordem do dia: Projeto de Lei do Executivo Municipal n°
028/2022 – Altera a Lei Municipal n° 4013/2004, alterando o artigo 6º que trata da dotação
orçamentária. Após análise e um breve relatório o assessor jurídico opinou pela legalidade,
admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei nesta casa
legislativa. As comissões foram favoráveis ao projeto de lei n° 028/2022, que foi aprovado
por unanimidade. Trabalhos dos vereadores: Pedido de Informação n° 004/2022, de
autoria do vereador Flamarion Keller MDB – Quer saber, das dezenove(19) câmeras de
segurança, quantas estão funcionando, e se tiver alguma que não está em funcionamento,
qual o motivo. O pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Pedido de
Informação n° 005/2022, de autoria da vereadora Danieli Buttinger PT – Quer saber qual o
horário de funcionamento da EMEI Cristo Educador, número de alunos atendidos e o
número de alunos que são atendidos integralmente fazendo a refeição na escola. O pedido
de informação foi aprovado por unanimidade. Moção de Aplauso n° 001/2022, de autoria
dos vereadores da bancada do PP – concedem a presente Moção de Aplauso ao EF
Vicentino, na pessoa do senhor Mairon Fragoso dos Santos pelo brilhante resultado obtido
nos jogos ocorridos no dia 13 de março, nas categorias feminino e masculino. Flamarion
Keller MDB disse que não é contra moções, mas precisa ser usado o bom senso, pois o
evento do final de semana não foi uma competição e sim um amistoso. João Cassol PP
disse saber que foi só um amistoso, mas pelo trabalho que é realizado com esses jovens já
merece a moção. A moção foi aprovada por unanimidade. Indicação n° 006/2022, de
autoria do vereador Flamarion Keller MDB - Solicito ao Executivo Municipal, que seja
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feita a limpeza das calçadas nas Ruas General Osório e Antero Xavier. A indicação será
encaminhada ao executivo. Indicação n° 007/2022, de autoria da vereadora Danieli
Buttinger PT – Solicita ao Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras, que
seja revisada e consertada as lâmpadas dos postes da Estrada da 28. Justifica-se o pedido
devido a solicitação de diversos moradores. A indicação será encaminhada ao executivo.
Explicações pessoais: Danieli Buttinger PT agradeceu pela resposta do seu pedido de
informação, acredita que tenha saído algum agente de saúde, mas o vereador Flamarion lhe
informou que irão fazer um novo processo seletivo. Sobre a retirada de entulhos foi
informada que a administração está licenciando um local para depositá-los, mas acreditam
que essa semana ainda seja resolvido. Havia solicitado o conserto da caixa d’água da escola
do Loreto, que os moradores estavam sem água, hoje o problema já foi solucionado.
Encerrou pedindo que os vereadores entrem em contato com os seus deputados para que
possam colaborar com a abertura de 100% dos leitos do hospital regional, considerando a
importância deste hospital no atendimento de toda a região. Flamarion Keller MDB
explicou que pediu informações sobre as câmeras de segurança, porque é de suma
importância que todas estejam em funcionamento, para que auxiliem na prevenção e para
desvendar possíveis furtos em residências. Quanto a limpeza que solicitou através de
indicação, disse que o mato está tomando conta das calçadas, assim como na Vila Rica.
Encerrou pedindo que quem puder colabore com a APAE, entidade que presta vários
atendimentos a comunidade que tanto necessita. Flávio Pahim PP parabenizou a equipe que
hoje solucionou o problema do boeiro da Palma, o qual deu muito o que falar, mas que
agora está resolvido. Encerrou parabenizando a administração pelo chimarródromo, e
informou que em breve colocarão iluminação no local. Gilmar Giacomelli PDT ressaltou
que é preciso valorizar os deputados que enviam emendas para o nosso município.
Agradeceu o Marlon Santos pelo trabalho que desenvolve com os jovens. Lembrou que há
muito tempo foi cogitado de São Vicente ter um corpo de bombeiros voluntário, mas que
infelizmente não passou de discurso, citou o caso de um incêndio em um carro, que a
população não conseguiu apagar. Aparte para o vereador Jose Luis: lamentou que muitas
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ideias boas não podem ir para frente por causa da burocracia, lembrou que a brigada militar
tinha um telefone funcional que dava direto no quartel, porém por causa da lei foi retirado.
Gilmar disse que é importante buscar um meio de conseguir. Questionou se a Corsan não
poderia fazer uma parceria com o município para que fosse usado o caminhão de sucção da
empresa para resolver o problema dos esgotos. Aparte para a vereadora Danieli Buttinger:
disse que em reunião com representantes da Corsan já foi comentado que esse é um projeto
da empresa, espera que se torne realidade. Gilmar afirmou que hoje a Corsan não tem como
resolver todo o problema de saneamento do estado, e que se privatizarem os consumidores
terão que pagar muito mais pelos serviços. Pediu que a administração dê uma atenção a
alguns problemas que precisam de reparos, entre eles: problema de esgoto entupido na
Novo Horizonte, iluminação pública na Restinga e calçamento da Eduardo Lutz. Acredita
que o município precisa ter dois calceteiros trabalhando diariamente. Solicitou que seja
feito a troca de lâmpadas em frente a APAE, que está a dias no escuro. Pediu
encarecidamente um redutor de velocidade na Rua Antônio Gomes. Encerrou comentando
que é preciso resolver o problema de excesso de velocidade na Travessa da Lauro Prestes.
Gislaine Delpino PP disse que é inevitável pedir lâmpadas, já solicitou ao Dayson que
façam reparos em frente ao Hospital, e segundo lhe passaram essa semana farão, pois a
demanda está grande. Informou aos moradores da Rua Quatorze de Julho, João Cassol que
assim que a secretaria de obras terminar os trabalhos na Novo Horizonte, irão fazer a
limpeza no local. Recebeu um pedido de container para o Bairro Novo Horizonte, mas foi
informada pelo secretário Lidiandro que não tiveram resposta no processo licitatório.
Parabenizou o Caqui pelo empenho com a gurizada. E encerrou parabenizando a Aldeia
Nativa pela realização de uma penha que foi um sucesso. João Cassol PP agradeceu por
troca de lâmpadas. Elogiou o Caqui pelo trabalho com os meninos, pois já tem atletas
treinando em outros times. Aparte Flamarion Keller: reafirmou a importância do Caqui e do
Pompilho que fazem um brilhante trabalho com os jovens. João encerrou informando que
assim que a empresa começar a fazer os asfaltos, já providenciarão os redutores. Jose Luis
PTB mandou um abraço para a equipe responsável pela iluminação do município, que
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passou o sábado inteiro trabalhando. Comentou que agora as lâmpadas precisam ser de
LED, e cada uma custa em média noventa reais, mas que os municípios têm um caixa onde
os valores que os munícipes pagam de iluminação pública ficam guardados. Acredita que
haja uma maneira de licitar produtos de melhor qualidade. Sugeriu que o município coloque
uma placa indicativa de travessia urbana, na travessa da Lauro Prestes, acredita que isso já
diminuiria a velocidade dos motoristas. Encerrou informando que na Picada queimou um
motor na sexta, e os moradores estão até hoje sem água. Alex Martins PTB disse que foi
cobrado por moradores do Loreto, sobre a tampa do poço da igreja que está podre. Pediu
que o executivo contrate com urgência calceteiros, pois é necessário ter esses profissionais
trabalhando direto. Informou que a obra do Campo Alto da Bronze precisará de mais uma
licitação para terminar, junto com uma contrapartida do município no valor de oitenta mil
reais. Parabenizou Mairon e Gilliard pelo evento no fim de semana, que estava muito
bonito. Afirmou que precisam pressionar para que seja colocado um redutor o quanto antes
na Lauro Prestes. Aparte Jose Luis: disse que toda moção que vem para reconhecer o bom
trabalho de alguém, é muito válida. Convidou os vereadores para na próxima sessão
fazerem uma moção para a equipe Tio Nanato que está representando nossa cidade. Alex
encerrou parabenizando os atletas que representam São Vicente do Sul. 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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