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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 15ª Sessão
Ordinária, hoje dia 23 de maio de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3. O
presidente colocou em discussão a ata da 14ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de maio de
2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade. O presidente solicitou a
leitura das correspondências: Ofícios n° 111 e 115/2022 – Gabinete. O grande expediente
de hoje estaria a cargo da vereadora Maria Helena PP, que dispensou o espaço. O
presidente solicitou a leitura do caput e das mensagens justificativas do Projeto de Lei do
Executivo Municipal n° 047/2022, e dos Projetos de Lei do Legislativo n° 006 e
007/2022, o projeto n° 047 do executivo e o 007 do legislativo, irão a votação na sessão de
hoje, os demais ficarão na casa para receberem os pareceres. Ordem do dia: Projeto de
Lei do Executivo Municipal n° 045/2022 – Autoriza a Contratação Temporária e
Emergencial por excepcional interesse público de 1(um) Professor (a) de Educação Física.
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°
045/2022, que foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo Municipal n°
046/2022 – Autoriza Contratação Temporária e Emergencial, por excepcional interesse
público, de 01(um) Fonoaudiólogo(a), para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Educação. 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° 046/2022, que foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo
Municipal n° 047/2022 - Altera a Lei Municipal n° 5933/2022, alterando a instituição
financeira da contratação e acrescentando o programa objeto do financiamento, ambos,
previstos no artigo 1°, revogando a Lei 5945/2022. 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° 047/2022, que foi aprovado por sete voto a
um, sendo contrário ao projeto o vereador Alex Martins. Projeto de Lei do Legislativo n°
007/2022 – Dispõe sobre a concessão de diárias aos vereadores, servidores e cargos
comissionados do Poder Legislativo de São Vicente do Sul – RS e dá outras providências.
Após análise o assessor jurídico opinou pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de
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tramitação e votação deste projeto de lei. As comissões foram favoráveis ao projeto do
legislativo n° 007/2022 que foi aprovado por unanimidade. Trabalhos dos vereadores:
Requerimento n° 006/2022, de autoria do vereador Jose Luis PTB – Vem requerer que
realize com urgência a troca de lâmpadas no Beco dos Pinheiros. Justificativa: Visto que
das 8 lâmpadas existentes, apenas 3 estão em funcionamento, dificultando o acesso na
estrada de chão dos alunos que estudam à noite, principalmente em dias de chuva. Jose Luis
PTB explicou que é em frente ao IFFar, onde muitos alunos transitam. O requerimento foi
aprovado por unanimidade. Pedido de Informação n° 017/2022, de autoria da vereadora
Danieli Buttinger PT - Solicita ao Executivo Municipal juntamente com a secretária
responsável se o município possui contrato vigente de prestação de serviço para conserto de
ar condicionado. O pedido de informação n° 017 foi aprovado por unanimidade. Pedido de
Informação n° 018/2022, de autoria do vereador Alex Martins PTB Quer saber se foi
realizada a prestação de contas do baile em comemoração ao aniversário do município no
dia 28 de abril, se possível enviar cópia da mesma. O pedido de informação foi aprovado
por unanimidade. Pedido de Informação n° 019/2022, de autoria dos vereadores Alex
Martins PTB e Jose Luis PTB – Quer saber quais as providencias serão tomadas em relação
ao poço do Rincão dos Esquecidos, e quando será efetuada a manutenção do mesmo. O
pedido de informação n° 019 foi aprovado por unanimidade. Explicações pessoais: Alex
Martins PTB pediu agilidade para resolver a falta d’água no Loreto, pois, as pessoas estão
há mais de 30 dias sem água. Aparte Jose Luis: entende a dificuldade para perfurar um
poço, mas é inadmissível os moradores ficarem tanto tempo sem água. Alex encerrou
pedindo providencias urgentes. Danieli Buttinger PT agradeceu a limpeza nas ruas Vinte de
Setembro e Antero Xavier. Lembrou que na semana passada receberam uma reclamação
sobre uma janela do hospital, entrou em contato com os responsáveis para saber sobre o
fato, disse que é preciso que enxerguem os problemas no hospital e resolvam. Comentou
sua participação na homenagem do dia das mães no Loreto, elogiou as organizadoras.
Agradeceu a vigilância sanitária que prontamente fez a retirada dos animais mortos em um
acidente na Vinte de Setembro. Agradeceu ao Osmar, da secretaria de obras, que lhe passou
o cronograma da secretaria no interior do município. Encerrou parabenizando os técnicos
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em enfermagem e os pedagogos pelo seu dia. Flamarion Keller MDB parabenizou os
festeiros e a equipe que organizou a bela festa da Timbauva. Elogiou a limpeza na Vinte de
Setembro, pediu que não deixem cair tanto, que deem manutenção. Sobre os veículos do
município, pediu que tenham mais cuidado, e que cuidem os horários que os carros ficam
transitando. Aparte Gilmar Giacomelli: disse ser um problema sério, e que deveria ser tudo
registrado, a quilometragem, a hora que saiu da garagem, o destino, o motorista, todas as
informações possíveis. Aparte Danieli Buttinger: sugeriu de falarem com o prefeito para
juntos acharem uma solução. Flamarion disse ser inadmissível ter moradores sem água, e a
caixa do Umbu ficar colocando água fora diariamente. Informou que Edson Brum fará uma
visita ao nosso município na quinta feira, convidou a todos. Encerrou convidando para a
final do campeonato municipal de futsal. Gilmar Giacomelli PDT concorda que é
inaceitável moradores do Loreto sem água. Pediu que a administração tome alguma
providência em relação as pessoas que acabam invadindo as estradas com suas cercas.
Elogiou a secretaria de obras, que trabalha independente de dia. Disse que foi questionado
por moradores da Quincas Maciel sobre quais providências os vereadores tomaram em
relação aquela localidade. Aparte Maria Helena: explicou que para solucionar o problema
na Quincas Maciel, é preciso aprovar a lei que delimitará o novo perímetro urbano. Gilmar
agradeceu que estão tapando os buracos no calçamento em frente na Eduardo Lutz. Elogiou
o patrolamento da estrada da Timbauva. Encerrou falando que tem recebido muitas
reclamações sobre os cachorros soltos nas ruas. Gislaine Delpino PP citou locais que
receberão tapa buracos. Informou que foi paga a primeira parcela do pavimento em frente
ao IFFar. Pediu desculpas por não ter podido se fazer presente na homenagem do dia das
mães no Loreto, mas já tinha se comprometido a participar da festa da Timbauva, elogiou
os organizadores. Esclareceu que o município está tendo problemas com a licitação das
lâmpadas. Encerrou convidando para final do campeonato, onde também será realizado um
amistoso entre câmara e executivo. João Cassol PP informou que os calceteiros estão
arrumando os buracos na Eduardo Lutz. Agradeceu o patrolamento feito na Timbauva.
Encerrou agradecendo a equipe que trabalhou na festa da Timbauva e principalmente a
comunidade que prestigiou. Jose Luis PTB lembrou que pediu na sessão passada reparos no
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trevo de acesso do município, e até o momento nada foi feito. Encerrou parabenizando a
grande festa na comunidade da Timbauva. Questão de ordem para o vereador Flamarion
Keller: explicou que falou com o prefeito e secretário sobre o trevo, mas acredita que ainda
não tiveram tempo de resolver. Maria Helena PP pediu quem que puder doe seu imposto de
renda ao conselho da criança do município. Repassou alguns lembretes à comunidade.
Elogiou a festa da Timbauva. Encerrou parabenizando o trabalho das mulheres rurais. 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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