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Verificando o número regimental de vereadores o presidente da sessão, Flávio Pahim, que
assumiu a presidência devido à ausência do vereador presidente João Cassol, deu início a
13ª Sessão Ordinária, hoje dia 09 de maio de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da
rádio 106.3, e comunicou a ausência da vereadora Danieli Buttinger PT. O presidente
colocou em discussão a ata da 12ª Sessão Ordinária, realizada em 02 de maio de 2022, não
houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. O presidente
solicitou a leitura das correspondências: Ofício n° 012/2022; Ofícios n° 099 e 101/2022 –
Gabinete. O presidente solicitou s leitura do caput e das mensagens justificativas dos
Projetos de Lei do Executivo Municipal n° 040, 041, 042 e 043/2022 e do Projeto de Lei
do Legislativo n° 005/2022, que ficarão na casa para receberem os pareceres. Conforme
acordo entre os vereadores o grande expediente ficará para a próxima sessão. Não
havendo projetos para leitura e nem para votação passamos aos trabalhos dos vereadores:
Requerimento n° 003/2022, de autoria dos vereadores Jose Luis PTB e Alex Martins PTB
- Requerem ao Executivo Municipal que realize um estudo e a possibilidade de reajustar o
valor das diárias dos funcionários públicos de nosso município. Justificativa: o referido
valor das diárias estão sem reajustes a mais de 5 anos, sugiro que o valor da diária passe
para R$ 60,00(sessenta reais), após estudo e o impacto financeiro. Jose Luis PTB disse que
esse não foi um pedido feito pelos funcionários, mas ele não acha justo que precisem
mendigar para se alimentar, afirmou que com o valor de trinta reais, eles precisam escolher
se tomam café ou almoçam. Disse também que, se os servidores precisarem andar mais
para achar um local mais barato para almoçar, estarão também gerando mais gastos ao
município. Encerrou dizendo que o valor médio das diárias na região é de sessenta reais. O
requerimento n° 003, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento n°
004/2022, de autoria do vereador Jose Luis PTB - Requer que o engenheiro do município
vá até a obra de pavimentação, que está sendo realizada na Rua Brasil, esquina com a Lauro
Prestes e Duque de Caxias, e faça uma avaliação se a tubulação colocada no local será
suficiente para vazão de água e esgoto, fazendo um laudo assinado pelo mesmo. Jose Luis
PTB lembrou que já falou sobre esse assunto em sessão, acredita que não dará vazão para o
escoamento, por isso está pedindo um laudo para evitar futuros problemas. Flamarion
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Keller MDB acredita que não precisaria laudo, tendo em vista que foi o engenheiro que
elaborou o projeto. Jose Luis disse que ele e a população são leigos, por isso seria
interessante o laudo. O requerimento n° 004, foi aprovado por unanimidade dos presentes.
Explicações pessoais: Maria Helena PP leu um abaixo assinado feito pelos moradores da
rua Quincas Maciel. Agradeceu a todos que colaboraram no feitio do risoto no domingo.
Aparte vereador Flamarion Keller: disse que a rua Quincas Maciel tem muitas empresas
gerando empregos, por isso o município precisa fazer reparos. Maria Helena encerrou
convidando a comunidade para a festa do padroeiro. Alex Martins PTB afirmou que
continuam recebendo muitas reclamações sobre o atendimento dos médicos no hospital,
sugeriu que seja feito com urgência uma reunião dos vereadores, prefeito, secretário de
saúde, diretor do hospital e responsável pela empresa dos médicos. Aparte para o vereador
Flávio Pahim: lembrou que já haviam sugerido essa reunião, não sabe o porquê de não
terem marcado ainda. Alex disse que todos são interessados em resolver esse problema.
Sobre a falta de água no Loreto, informou que já estão trabalhando no local para resolver.
Solicitou uma revisão das lâmpadas na rua Quatorze de Julho e no Passo do França.
Concorda que os valores das diárias estão ultrapassados, por isso apoiou o requerimento.
Parabenizou o Matheus da Cruz pela inauguração do Hangar 241. Encerrou parabenizando
a nova corte da Fecobat. Flamarion Keller MDB pediu que sejam feitos reparos nas ruas
Conde de Porto Alegre e Vinte de Setembro, tapa-buracos e pintura das faixas de segurança
e quebra-molas. Recebeu mais uma reclamação de paciente que precisa de medicação
continua que ficou sem medicação por falta de receituário. Citou o caso de um paciente que
procurou três vezes atendimento médico, foi medicado e mandado embora, disse que se
buscam atendimento é porque estão precisando. Sobre o triturador de galhos, foi informado
que o município recebeu o equipamento errado. Convidou a comunidade para prestigiar o
campeonato de futsal. Informou que o Deputado Alceu Moreira encaminhou uma emenda
de cento e trinta e um mil reais para o município. Encerrou desejando melhoras aos colegas
vereadores. Flávio Pahim PP parabenizou as candidatas da Fecobat e a nova corte.
Convidou para os jogos do municipal de futsal. Concorda que os funcionários devem ser
valorizados, mas lembrou que o projeto para reduzir as diárias foi aprovado por
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unanimidade. Encerrou desejando uma boa semana a todos. Gilmar Giacomelli PDT
comentou que até o momento já foram registradas oitocentas consultas, estão estudando um
meio para priorizar as mais urgentes. Não concorda com as 128 consultas no hospital,
sendo que lá deveria ser urgência e emergência. Aparte vereador Jose Luis: entende a
dificuldade dos profissionais, porém citou o caso de um paciente que procurou atendimento
por estar sentindo muita dor nos olhos, e foi perguntado pelo médico se aquilo não seria
resultado de uso de drogas, hoje ao procurar outro profissional foi diagnosticado com
sinusite. Disse que é preciso uma reunião urgente. Gilmar falou que esse é um problema
complicado e que se arrasta por anos, é preciso convocar prefeito, secretário e médicos para
uma reunião, pois quando o posto não tem médico procuram o hospital. Defendeu seu
projeto dizendo que é um meio da população se posicionar. Informou que será aberto edital
para consertos na Estrada da Timbaúva. Agradeceu e encerrou. Gislaine Delpino PP
agradeceu a troca de lâmpadas no Passo do França. Acha difícil resolverem o problemas
das consultas, é preciso bom senso de todos. Informou que sobre os plantões das farmácias,
quem liga para o responsável pelo plantão é o hospital, após avaliação. Encerrou
comentando o abandono que está o cemitério, disse que irá fazer uma indicação. Jose Luis
PTB agradeceu os vereadores e servidores que ajudaram no risoto de domingo. Sobre o
poço do Rincão dos Esquecidos, acredita que irá demorar para solucionar, mas o prefeito
buscará providencias em Porto Alegre. Encerrou lamentando que já existam 26 notificações
da Corsan em relação a poços artesianos, não querem que a água seja usada para consumo
humano. 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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