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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 14ª Sessão
Ordinária, hoje dia 16 de maio de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3. O
presidente colocou em discussão a ata da 13ª Sessão Ordinária, realizada em 09 de maio de
2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade. O presidente solicitou a
leitura da correspondência: Ofício n° 106/2022 – Gabinete. O grande expediente de hoje
está a cargo do vereador Jose Luis PTB que pediu para que a administração dê uma atenção
ao esgoto em frente ao Gordinho que está escorrendo a céu aberto. Lamentou que tenha
moradores do Loreto que estão há mais de vinte dias sem água, a prefeitura está levando
água de caminhão, porém tem um morador que não tem caixa d’água. Parabenizou os
festeiros e a Maria Helena pela festa do padroeiro. Sobre sua indicação, que solicitou
reparos no trevo de acesso ao município, disse que falou com o secretário de obras semana
passada, e o mesmo disse que lhe daria um retorno, mas acredita que ele tenha esquecido,
encerrou dizendo saber que é uma RS, porém é no acesso à cidade. O presidente solicitou s
leitura do caput e das mensagens justificativas dos Projetos de Lei do Executivo
Municipal n° 044, 045 e 046/2022, o projeto 044 irá a votação na sessão de hoje, os
demais ficarão na casa para receberem os pareceres. Ordem do dia: Projeto de Lei do
Legislativo n° 005/2022 – Dispõe sobre a instalação de urnas para recebimento de
sugestões e ou reclamações em todas as repartições da administração pública municipal.
Após análise o assessor jurídico opinou pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de
tramitação e votação deste projeto de lei. As comissões foram favoráveis ao projeto. Gilmar
Giacomelli PDT disse que a intenção deste projeto é ajudar a comunidade. Pediu para que
seja estipulado um prazo e que seja colocada uma urna na câmara. O projeto de lei do
legislativo n° 005/2022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo
Municipal n° 040/2022 – Autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no
valor de R$ 70.000,00. Após análise o assessor jurídico opinou pela legalidade,
admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei. As comissões
foram favoráveis ao projeto n° 040/2022, que foi aprovado por unanimidade. Projeto de
Lei do Executivo Municipal n° 041/2022 – Autoriza a abertura de crédito suplementar por
superávit financeiro no valor de R$ 900.000,00. Após análise o assessor jurídico opinou
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pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei.
As comissões foram favoráveis ao projeto n° 041/2022, que foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 042/2022 - Autoriza a abertura de crédito
suplementar por redução de verba no valor de R$ 610.000,00. Após análise o assessor
jurídico opinou pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste
projeto de lei. As comissões foram favoráveis ao projeto n° 042/2022, que foi aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 043/2022 – Autoriza a
contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público de 1 (um)
Odontólogo para atender as necessidades junto a Secretaria Municipal de Saúde e dá outras
providências. Após análise o assessor jurídico opinou pela legalidade, admissibilidade e
viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei. As comissões foram favoráveis ao
projeto n° 043/2022. Jose Luis PTB disse que não irá votar contra para não prejudicar a
população, mas acredita que está na hora de começar a nomear os servidores do concurso.
Maria Helena PP explicou que esta vaga é a do secretário de saúde. O projeto de lei n° 043
foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 044/2022 –
Altera a Lei Municipal n° 5933/2022, alterando a instituição financeira prevista no artigo
1°. Após análise o assessor jurídico opinou pela legalidade, admissibilidade e viabilidade
de tramitação e votação deste projeto de lei. As comissões foram favoráveis ao projeto n°
044/2022, que foi aprovado por sete votos a um, sendo contrário o vereador Alex Martins
PTB. A secretária fez a leitura do Ofício n° 002/2022 – Escola Antero Xavier. Trabalhos
dos vereadores: Requerimento n° 005/2022, de autoria da vereadora Danieli Buttinger PT
– Vem requerer que seja encaminha para esta casa legislativa um projeto de Lei que
regulamente a redução de carga horária aos servidores municipais que tenham cônjuge,
filhos ou dependentes com autismo ou com alguma deficiência. O Judiciário tem entendido
que servidores públicos Federais, Estaduais e Municipais têm direito a carga horária
reduzida pela metade para poder participar do tratamento médico dos seus filhos autistas ou
com alguma deficiência, sem necessidade de compensação nem redução do salário. Para os
funcionários federais existe lei que assegura o cumprimento da jornada de trabalho reduzida
para aqueles que tenham cônjuge, filhos ou dependentes com deficiências, porém esse
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entendimento também se estende aos Estados e Municípios, pois a prioridade é a busca do
bem estar da criança/pessoa deficiente. A possibilidade legal de redução de jornada de
trabalho por exemplo para pais que têm filhos com deficiência nada mais é do que um meio
para concretização dos direitos garantidos pela Constituição, pela Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Danieli
Buttinger PT disse que fez esse pedido para evitar apontamentos e amparar os servidores.
O requerimento foi aprovado por unanimidade. Pedido de Informação n° 010/2022, de
autoria da vereadora Gislaine Delpino PP - Quer saber quais terrenos do Bairro Carapé,
pertencem a Prefeitura Municipal. O pedido de informação n° 010 foi aprovado por
unanimidade. Pedidos de Informações n° 011 e 012/2022, de autoria do vereador Alex
Martins PTB - 011 – Quer saber de quem é a responsabilidade dos quiosques (tendinhas)
dos feirantes da Praça Central. 012 – Quer saber quantas cestas básicas foram doadas, e se
as mesmas foram compradas ou ganhadas de algum problema. Alex Martins PTB disse que
foi procurado por pessoas interessadas em expor nas tendinhas. E sobre as cestas, gostaria
de saber qual foi ao critério para a doação. Os pedidos de informações foram aprovados por
unanimidade. Pedidos de Informações n° 013, 014 e 015/2022, de autoria dos vereadores
Alex Martins PTB, Jose Luis PTB e Flamarion Keller MDB – 013 – Quer saber se foi
entregue a obra da troca de cobertura do Hospital. 014 – Qual previsão de entrega da obra
do Campo de Futebol Alto da Bronze. 015 – Qual a previsão de entrega da obra do pórtico
e até quando é válido o contrato. Alex Martins PTB defendeu seus pedidos dizendo que está
sendo muito cobrado pela comunidade. Flávio Pahim PP sobre o campo, disse que a
iluminação foi tirada do projeto pela administração passada, que não fizeram em quatro
anos, agora cobram. Jose Luis PTB lembrou que a administração teve que readequar o
projeto do pórtico. Aparte Alex Martins: disse que independente da administração, todos
devem lutar para concluir as obras. Falou que o pórtico é igual a Creche Pandora, não sabe
como conseguem prestar contas. Gilmar Giacomelli PDT lamentou que empresas se
habilitam para a licitação, e depois não tem estrutura para executar o projeto. Aparte
vereador Flávio Pahim: informou que o contrato do pórtico se encerra no dia vinte e cinco
de maio, e depois tem mais uma semana para concluir. Flamarion Keller MDB esclareceu
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que o problema da obra do campo é com a empresa. O s pedidos de informações n° 013,
014 e 015 foram aprovados por unanimidade. Pedido de Informação n° 016/2022, de
autoria do vereador Gilmar Giacomelli PDT - Quer saber quais as condições que se
encontra a Casa do Artesão, e os motivos do seu fechamento? Quais as possibilidades de
reabertura da Casa do Artesão? Gilmar Giacomelli PDT disse que o local era um atrativo, e
uma renda extra para muitos artesãos. Maria Helena PP informou que o telhado do local
precisa ser trocado. O pedido de informação n° 016 foi aprovado por unanimidade.
Indicação n° 019/2022, de autoria do vereador Alex Martins PTB - Solicita ao Executivo
Municipal que seja comprada uma caixa d’água para o Balneário Passo do Umbu, enquanto
a troca não é feita que seja feito com urgência uma limpeza na caixa que está no local. Alex
Martins PTB disse que foi cobrado pelos moradores, porque a caixa comprada foi
quebrada, e a antiga está com muito limo e ferrugem. A indicação será encaminhada ao
executivo. Indicação n° 020/2022, de autoria do vereador Jose Luis PTB - Solicita ao
Executivo Municipal que realize com urgência o tapa buracos na RS 241, no trevo que dá
acesso ao IFFar. Jose Luis PTB disse que colocou no papel porque falou com o secretário,
mas até o momento não foi atendido. A indicação será encaminhada ao executivo.
Explicações pessoais: Maria Helena PP ressaltou que tudo para o bem do município não
interessa de que partido é. Explicou que o certo seria aplicar multas para as empresas que
não cumprem os contratos. Aparte Jose Luis: questionou se o município não pode exigir um
caução? Maria Helena disse que o município terá que achar um jeito. Parabenizou a
administração pela pintura da quadra da praça. Encerrou parabenizando os festeiros,
equipes e todos que colaboraram para a festa do padroeiro. Alex Martins PTB comentou
sobre a falta de água no Rincão dos Esquecidos. Aparte vereador Jose Luis: informou que a
última limpeza na caixa d’água do Umbu em 2019/2020. Agradeceu o senhor Ladislau que
doou uma caixa d’água para o morador do Loreto que não tinha uma. Alex garantiu que
estão se empenhando para resolver o problema do poço. Informou que a ponte do Umbu
cedeu dois pilares com a enchente. Encerrou pedindo mais uma vez providencias em
relação a um abrigo para quem depende de ônibus intermunicipal. Danieli Buttinger PT
parabenizou as pessoas que fizeram o risoto. Questionou o porquê foi fechado a ala do
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COVID, pois em época de inverno aumentam os sintomas gripais, superlotando o hospital.
Comentou que na quarta-feira, foi com uma comitiva do município fazer uma visita ao
Hospital de Alecrim, uma realidade diferente da que conhecemos. Lembrou que a
administração havia prometido que quando começasse as obras das pavimentações fariam
quebra-molas onde fosse necessário, pediu que não esqueçam. Informou a comunidade que
está liberada para todas as faixas etárias, a vacinação contra influenza. Comentou sobre a
emenda à constituição n° 120, que foi sancionada, e trata sobre o reajuste de salários dos
agentes de saúde. Fez uma homenagem a sua assessora Francine, que hoje lhe deixou para
tomar outros rumos em sua vida, agradeceu pelo companheirismo e dedicação. Encerrou
parabenizando os enfermeiros e garis pelos seus dia. Flamarion Keller MDB informou que
a câmara fria está cedida para um empresa usar o prédio. Aparte Maria Helena: explicou
que quis dizer que a câmara fria não cumpriu seu objetivo inicial. Flamarion desejou
sucesso a Francine na sua nova jornada. Elogiou o empenho da secretarias de obras nos
reparo das estradas do interior. Disse que os moradores estão cobrando melhorias no
Condomínio Coqueiros. Aparte Danieli Buttinger: perguntou se a rua do condomínio é do
município. Aparte Alex Martins: afirmou que o condomínio foi passado para o município.
Flamarion pediu que a comunidade colabore na manutenção dos banheiros públicos.
Agradeceu o Gilliard pela pintura na quadra da praça. Convidou a comunidade para
prestigiarem as quartas de final do campeonato de futsal. Sobre as pessoas que precisam de
receitas para seus remédios controlados, foi informado que está sendo feito tudo certo.
Aparte Alex Martins: perguntou para onde estão indo os alimentos arrecadados no
campeonato. Flamarion disse que não é obrigado a doação de alimentos, mas pode
questionar. Encerrou ressaltando a importância da vacinação contra a influenza. Flávio
Pahim PP informou que a cestas da defesa civil estão sendo distribuídas conforme critério
estipulado pela Emater. Aparte Alex Martins: perguntou se as cestas serão distribuídas para
os agricultores, por causa da estiagem. Afirmou que a administração sempre trabalha
pensando no bem do município. Garantiu que irá se informar sobre a situação da rodoviária.
Convidou a comunidade para o campeonato de futsal. Comentou a visita que recebeu de um
vereador de Nova Palma, o qual lhe apresentou o projeto Bombeiro Solidário, garantiu que
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já está estudando um meio de implantar este projeto no município. Desejou uma boa
semana e encerrou. Gilmar Giacomelli PDT disse que o assunto dos condomínios é sempre
polêmico, pois é feito pelo proprietário uma estrutura pequena, e a maior parte acaba
sobrando para o município. Citou o caso de um cidadão que não consegue regularizar o seu
lote devido a burocracia. Aparte Maria Helena: explicou que a RGE não libera sem um
projeto, e só esse projeto custa em média cem mil reais. Aparte Danieli Buttinger: lembrou
que quando estavam liberando o Condomínio Coqueiros, ela trabalhava na administração, e
que o proprietário teve que regularizar a luz e a água, para conseguir a liberação. E afirmou
que se gera IPTU é responsabilidade do município. Gilmar disse que a questão do esgoto é
muito sério. Falou que a estrada da Restinga está a cada dia pior, e além dos problemas já
existentes, cada vez que a Corsan vai fazer um trabalho deixa mais buracos. Pediu a
contratação urgente de um calceteiro, citou ruas que precisam de reparos. Encerrou
comentando das reclamações que recebem dos atendimentos médicos. Gislaine Delpino PP
defendeu seu pedido de informação dizendo que moradores daquele local querem
regularizar seus terrenos. Aparte Maria Helena: disse que todos os terrenos da Carapé tem
matriculas, explicou o trâmite de como regularizar. Gislaine pediu uma roçada na Quincas
Maciel. Achou muito interessante o questionamento sobre as tendinhas dos produtores.
Parabenizou as meninas do vôlei que foram jogar em Rosário do Sul, pediu mais incentivo
ao esporte feminino. Aparte Flamarion Keller: concorda que é preciso incentivar o esporte
feminino, pediu que o prefeito apoie. Gislaine encerrou pedindo mais uma vez que
coloquem britas onde está acumulando água no cemitério, e uma limpeza geral. João Cassol
PP agradeceu a preocupação de todos enquanto ele estava doente. Agradeceu o atendimento
que recebeu no plantão. Encerrou convidando para a festa da Timbauva. 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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