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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 8ª Sessão
Ordinária, hoje dia 04 de abril de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3. O
presidente colocou em discussão a ata da 7ª Sessão Ordinária, realizada em 28 de março de
2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. Solicitou
a leitura do Ofício n° 001/2022 – CRAS. O presidente informou que o vereador Flamarion
Keller MDB está ausente na sessão de hoje. Solicito a leitura do caput e das mensagens
justificativas dos Projetos de Lei do Executivo Municipal n° 034, 035, 036 e 037/2022,
que ficarão na casa para receberem os pareceres. O grande expediente de hoje estaria a
cargo do vereador Flamarion Keller, que está ausente na sessão de hoje. Ordem do dia:
Projeto de Lei do Legislativo n° 001/2022 - Altera a redação do § 1° do artigo 23, da Lei
Municipal n° 5063/2014. Após análise do projeto, o assessor jurídico opinou pela
legalidade, admissibilidade, viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei. As
comissões foram favoráveis ao projeto de lei do legislativo n° 001/2022, que foi aprovado
por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 031/2022 Altera a Lei Municipal n° 5152/2014, alterando o artigo 4º que trata da constituição do
conselho de saúde. Após análise do projeto, o assessor jurídico opinou pela legalidade,
admissibilidade, viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei. As comissões
foram favoráveis ao projeto de lei do executivo n° 031/2022. O projeto de lei do executivo
n° 031/2022, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei do Executivo
Municipal n° 032/2022 - Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional
interesse público de 01(um) Técnico em Radiologia, para atender as necessidades do
Hospital, junto a Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. Após análise do
projeto, o assessor jurídico opinou pela legalidade, admissibilidade, viabilidade de
tramitação e votação deste projeto de lei. As comissões foram favoráveis ao projeto de lei
do executivo n° 032/2022. O projeto de lei do executivo n° 031/2022, foi aprovado por
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 033/2022 Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de
01(um) Arquiteto para atender as necessidades junto a Secretaria Municipal de Finanças e
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Planejamento. Após análise do projeto, o assessor jurídico opinou pela legalidade,
admissibilidade, viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei. As comissões
foram favoráveis ao projeto de lei do executivo n° 033/2022. O projeto de lei do executivo
n° 033/2022, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Trabalhos dos vereadores:
Pedido de Informação n° 007/2022, de autoria do vereador Gilmar Giacomelli PT Referente a área pública localizada antes da praia do Umbu, onde anos atrás era explorada
para agricultura no plantio de grãos, quer saber se nos dia de hoje está sendo ocupada, por
quem e qual o valor pago pela exploração da mesma. Gilmar Giacomelli PDT defendeu seu
pedido que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Indicação n° 013/2022, de autoria
do vereador Alex Martins PTB - Que seja refeita as pinturas das faixas de segurança e dos
quebra-molas do município. A indicação será encaminhada ao executivo. Indicações n°
014 e 015/2022, de autoria da vereadora Danieli Buttinger PT – 14 – Solicita ao Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria responsável a colocação, nas Placas de
Atendimento Prioritário, do símbolo mundial do autismo, nos estabelecimentos públicos.
Os direitos das pessoas com deficiência, seja física, orgânica ou sensorial, estão definidos
na Constituição Federal. A União, os estados e os municípios são responsáveis por garantir
os direitos das pessoas com deficiência, devendo proporcionar-lhes a verdadeira inclusão
social, seja pelo trabalho, pelo esporte ou pelo lazer, por exemplo. Assim, considerando a
necessidade de divulgar que a pessoa com transtorno do espectro autista é pessoa com
deficiência, conforme o disposto na Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 –
que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista –, apresentamos o presente Indicação, visando a lhes assegurar o
atendimento prioritário. 15 – Solicita ao Executivo Municipal juntamente com a Secretaria
do Meio Ambiente que seja estuda a possibilidade de um ponto de coleta de materiais
(sofás, colchões, móveis entre outros que não estão mais em condições de serem usados)
que não são recolhidos pelo caminhão que faz a coleta do lixo. Justifica-se a indicação que
devido ao grande número de móveis que não estão mais em condições de uso, sendo
descartados próximos as lixeiras distribuídas pela cidade e até mesmo nas estradas do
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interior, causando transtornos para a comunidade que ali reside e para o meio ambiente.
Sendo que o descarte em um único local facilitaria para o Executivo a coleta para o descarte
definitivo em local apropriado. Danieli Buttinger PT disse que participou da palestra sobre
conscientização do autismo, ressaltou que é preciso começar a falar sobre esse assunto para
alertar as pessoas. E sobre o lixo é preciso um local próprio para depositar o lixo, para
melhorar a aparência do município. Flávio Pahim PP ressaltou a importância de um local
para colocar lixo. Alex Martins PTB achou uma ótima ideia fazer um projeto. Gilmar
Giacomelli PDT disse que é preciso se conscientizar e começar a separar o lixo. As
indicações serão encaminhadas ao executivo. Explicações pessoais: Gilmar Giacomelli
PDT informou que o deputado Eduardo Loureiro, protocolou no DAER o pedido de quebra
molas para a Lauro Prestes. Criticou a quantidade de cachorros soltos que ficam pela
cidade. Aparte vereadora Danieli Buttinger: Explicou que existe uma parceria entre o
município e o IFFar para a criação de um castra móvel, que está na fase de descrição para
licitação. Gilmar disse que está faltando um retorno dos secretários quando são procurados
pela comunidade. Encerrou dizendo que é preciso repensar as rotas dos transportes
escolares, pois, está ouvindo algumas reclamações dos horários que os alunos estão
chegando em suas casas. Gislaine Delpino PP sobre o lixo, disse que é preciso fazer um
trabalho de conscientização dos munícipes. Salientou que esse é um mês especial, que além
de ser o aniversário de sua mãe, também é o mês do município, elogiou o evento grandioso
realizado para comemorar a abertura das festividades. Encerrou comentando que amanhã é
o dia de São Vicente Ferrer. João Cassol PP pediu para as pessoas que descartam entulhos
de podas, que não misturem com pedras. Afirmou que já ligou várias vezes para a
vigilância para pedir providências sobre os cachorros. Irá falar com a secretária de
educação para resolver o problema dos transportes. Agradeceu o espaço e encerrou. Jose
Luis PTB mandou um abraço para o Edson Uillian, e agradeceu pelo excelente trabalho
prestado ao município. Parabenizou seu irmão e a secretária da casa, Greice pelo
aniversário hoje. Disse que falou com o prefeito sobre o projeto 034/2022, e não vê porque
não votar o projeto na quinta. Criticou a obra feita na RS 241, disse que tem uma quina
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viva, onde cortaram a pista e não taparam, e que sua filha quase se acidentou no local,
encerrou pedindo providências. Maria Helena PP lembrou a população sobre a vacinação
contra a influenza e sarampo. Parabenizou a secretária as casa pelo seu aniversário hoje.
Informou que o deputado Afonso Hann encaminhou uma emenda de cem mil para o
município. Encerrou elogiando o baile realizado no Loreto. Alex Martins PTB mais uma
vez foi cobrado para que providenciem um abrigo para as pessoas que dependem do ônibus.
Está recebendo muitas reclamações sobre os cachorros soltos nas ruas. Gostaria de saber o
porquê dos vereadores da oposição não foram convidados para a reunião com o prefeito e
os secretários. Aparte vereador Gilmar Giacomelli: foi cobrado sobre a empresa
responsável pelos plantões médicos. Aparte vereador Flávio Pahim: acredita que os
vereadores e a administração devem trabalhar juntos, o município só tem a ganhar com essa
união. Alex disse que irá analisar o impacto do projeto 034 que chegou hoje. Encerrou
desejando um feliz aniversário para a Greice e melhoras para o vereador Flamarion. Danieli
Buttinger PT desejou sucesso ao Edson Uillian. E encerrou desejando coisas boas para a
secretária Greice. 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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