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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 18ª Sessão
Ordinária, hoje dia 13 de junho de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3. O
presidente colocou em discussão a ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada em 06 de junho de
2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade. O presidente solicitou a
leitura do Projeto de Lei do Legislativo n° 008/2022, que ficará na casa para receber os
pareceres. O grande expediente de hoje estaria a cargo do vereador Flamarion Keller
MDB que saudou os vereadores e ouvintes. Agradeceu o deputado Edson Brum por todo
apoio que sempre deu ao nosso município. Fez um breve da trajetória política deste político
nesses cinco mandatos, e desejou sucesso na sua nova jornada. Citou locais que estão
precisando de faixas elevadas no município. Agradeceu ao departamento de transito e o
funcionário Valdenir Rumpel pelas pinturas das faixas de segurança. Comentou sobre dois
casos que aconteceram na saúde do nosso município, um deles o paciente ficou esperando
muito tempo por atendimento, já no outro o paciente estava com alta no HUSM e passou
uma noite aguardando um carro do município ir buscá-lo, afirmou que já entrou em contato
com o prefeito para saber o que está acontecendo. Citou uma publicação no facebook
criticando a administração e os vereadores, pediu mais respeito. Encerrou agradecendo a
secretaria de obras, principalmente os funcionários responsáveis pela iluminação por
trabalhos realizados. Ordem do dia: Projeto de Lei do Legislativo n° 006/2022 - Dispõe
sobre a obrigação da Prefeitura Municipal divulgar informações em sua página oficial na
internet sobre todos os Conselhos Municipais em atividade na e dá outras providências.
Após análise o assessor jurídico opinou pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de
tramitação e votação deste projeto. As comissões foram favoráveis ao projeto de lei do
legislativo n° 006. Danieli Buttinger PT ressaltou a importância de disponibilizar
informações para a comunidade, tanto no executivo quanto no legislativo. O Projeto de Lei
do Legislativo n° 006, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo
Municipal n° 048/2022 - Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional
interesse público, de 04(quatro) visitadores(as) em função da Continuidade a adesão do
município ao Programa Primeira Infância Melhor – PIM 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. As comissões foram favoráveis ao projeto n° 048 que
foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 049/2022 Revoga o §3º do artigo 5º, altera o inciso I do artigo 32, altera o artigo 34 e revoga o §4° do
artigo 40, todos da Lei Municipal n° 2231/1986, revogando ainda, a integralidade da Lei
Municipal n° 5622/2019, que alterou a Lei Municipal retro referida. Após análise o assessor
jurídico opinou pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste
projeto. As comissões foram favoráveis ao projeto n° 049 que foi aprovado por
unanimidade. Trabalhos dos vereadores: Moção de Aplauso n° 012/2022, de autoria dos
vereadores da bancada do PP – concedem a presente Moção de Aplauso a dupla Arison &
Emerson, pela brilhante representação de nosso município dentro e fora do estado, assim
como sua recente participação no Festival no estado de Tocantins, e pela organização do
Festival Aldeia Nativa, aqui em nosso município. A moção foi aprovada por unanimidade.
Pedido de Informação n° 022/2022, de autoria da vereadora Danieli Buttinger PT Solicita ao Executivo Municipal juntamente com a secretaria responsável, informações se o
município possui Agente de Combate a Endemias ativo. O pedido de informação foi
aprovado por unanimidade. Indicação n° 025/2022, de autoria da vereadora Danieli
Buttinger PT - Solicita ao Executivo Municipal juntamente com a secretaria responsável,
que providencie reparos no Posto ESF Lauro Prestes, tais como conserto do telhado, pintura
interna e nos ares condicionados. A indicação será encaminhada ao executivo. Indicações
n° 026, 027 e 028/2022, de autoria dos vereadores Flamarion Keller MDB e Alex Martins
PTB - 026 – Solicita ao Executivo Municipal que faça as melhorias na Rua João Manoel
próximo a residência do Ricardo Bittencourt Moraes. 027 – Solicita ao Executivo
Municipal que faça o conserto da Rua General João Antônio, com a esquina João Manoel.
028 – Solicita ao Executivo Municipal que faça o conserto na Rua Lauro Prestes, saída para
RS 241. As indicações serão encaminhadas ao executivo. Indicação n° 029/2022, de
autoria dos vereadores Flamarion Keller MDB e Alex Martins PTB - Solicita ao Executivo
Municipal que termine a obra na Rua Francisco Emílio Gabriel, onde iniciaram a colocação
de tubos de esgoto, que foi dado início há três meses e não foi concluída até o momento.
Flamarion Keller MDB disse que foi procurado por moradores, pois os tubos já estão no
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local há mais de três meses. A indicação será encaminhada ao executivo. Indicação n°
030/2022, de autoria dos vereadores Alex Martins PTB e Flamarion Keller MDB – Que
seja construída uma parada de ônibus em frente à entrada da Cotrisel na RS 287 para os
alunos moradores da Rua Conde de Porto Alegra e arredores. A indicação será
encaminhada ao executivo. Indicação n° 031/2022, de autoria dos vereadores Alex Martins
PTB e Flamarion Keller MDB - Que seja colocado um container de lixo na Rua Adalberto
Cony, esquina com a Rua Carapé. A indicação será encaminhada ao executivo.
Requerimento n° 012/2022, de autoria dos vereadores desta casa – Requerem que sejam
encaminhado o presente requerimento ao DAER, para que sejam tomadas as devidas
providências: Pintura e sinalização na faixa na BR 287, no trecho onde foi realizado o
recapeamento (RS241) até o trevo de entrada do município, mas que ficou faltando a
pintura de sinalização, o que dificulta a visualização da divisão da faixa e acostamento.
Conserto da RS 241, a partir do trevo de Cacequi/São Vicente, e com maior atenção
principalmente no KM 2, onde dá acesso ao Instituto Federal Farroupilha – Campus São
Vicente do Sul e no KM 1, trevo de acesso ao Bairro Lauro Prestes. O requerimento foi
aprovado por unanimidade. Explicações pessoais: Flávio Pahim PP parabenizou a
comunidade de São Rafael e Loreto pelas festas juninas. Agradeceu a turma 16 de Gestão
Pública do IFFar pelo convite para participar de uma conversa e elogiou o evento. Sobre o
caso do paciente que ficou esperando por um carro, explicou que existe carro e motorista
disponível, mas a informação que teve foi que o HUSM não entrou em contato com o
município. Aparte vereador Flamarion Keller: acredita que o paciente não está mentindo,
sugeriu de chamá-lo para uma conversa. Flávio garantiu que o responsável pelos
transportes não recebeu nenhuma ligação do HUSM. Lamentou tantas postagens no
facebook e muitas só por curtidas. Encerrou dizendo que sabe que está errado os pacientes
esperarem tanto tempo por uma consulta, precisam achar uma solução. Gilmar Giacomelli
PDT é preciso investigar o que aconteceu para não terem ido buscar o paciente em Santa
Maria, acredita que não se negariam. Citou problemas na Rua Aurora de Souza, com esgoto
e inundações. Pediu reparos urgentes na General João Antônio, onde os paralelepípedos
estão levantados, perigando destruir um carro. Fez comentários sobre a estrada do São
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Miguel. Encerrou informando que irá implantar o seu gabinete móvel. Gislaine Delpino PP
lamentou postagens sem educação no facebook. Ressaltou a importância da dupla Arison e
Emerson para o município, pois sempre levam o nome da nossa cidade, é muito justo eles
receberem essa moção. Parabenizou os organizadores das festas juninas. Encerrou
agradecendo os alunos da Gestão Pública pelo convite para participar do evento da turma.
João Cassol PP procurou informações sobre o carro que não foi buscar paciente no HUSM,
disse que o hospital só ligou para São Vicente pela manhã. Justificou o porquê de não ter
participado das festa juninas realizadas no fim de semana. Aparte Gilmar Giacomelli: disse
que tem um enfermeiro para testemunhar que o HUSM só ligou para o município pela
manhã. João Cassol encerrou comentando outro caso relacionado a saúde do município.
Maria Helena PP comentou sobre sua participação em reunião em Santa Maria. Achou
importante todos os vereadores serem autores do Projeto n° 008. Elogiou os organizadores
das festas juninas. Encerrou explicando sobre a indicação n° 029, que a obra foi destruída
pela chuva. Alex Martins PTB defendeu suas indicações. Solicitou a colocação de alguns
containers. Parabenizou os organizadores das festas juninas de São Rafael e Loreto.
Informou que já está em fase final a contratação de calceteiro. É preciso averiguar os
problemas ocorridos na saúde do município. Encerrou elogiando a iniciativa de moção de
aplauso para Arison e Emerson. Danieli Buttinger PT parabenizou Caqui pela iniciativa
com as crianças. Agradeceu a atenção da equipe do ESF Lauro Prestes pela atenção e
disponibilidade para uma conversa, repassou solicitações da equipe. Reforçou pedidos
feitos em sessões anteriores que ainda não foram atendidos. Parabenizou as festas juninas
do Loreto e São Rafael. Agradeceu os acadêmicos da GP16 pelo convite para evento.
Informou que já está empenhada emenda do Deputado Pimenta para compra de uma Van.
Encerrou elogiando iniciativa de moção. Flamarion Keller MDB elogiou Caqui pelo
trabalho com os jovens e informou que fará moção para atletas da escolinha que estão
jogando fora do município. Acredita que ninguém irá querer se expor em redes sociais, com
problemas de saúde só por curtidas. Disse que não fala mal da saúde, mas sempre que for
preciso irá cobrar. Aparte Flávio Pahim: reafirmou que houve um erro do HUSM, é preciso
solucionar. Flamarion encerrou dizendo que é preciso solucionar esses problemas. Não
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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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