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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 19ª Sessão
Ordinária, hoje dia 20 de junho de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3. o
presidente informou que o vereador Flávio Pahim PP não está presente na sessão de hoje. O
presidente colocou em discussão a ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada em 13 de junho de
2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade. O grande expediente
estaria a cargo do vereador Flávio Pahim PP que não está na sessão. Trabalhos dos
vereadores: Moções de Aplauso n° 010 e 011/2022, de autoria dos vereadores Flamarion
Keller MDB, Alex Martins PTB e Jose Luis PTB - 11 - Concedem a presente Moção de
Aplauso ao jovem Yan Lucas Martins Rumpel, que teve a oportunidade de fazer avaliação
no Cruzeiro Esporte Clube de Santiago e passou a fazer parte desta equipe, onde hoje está
disputando o campeonato gaúcho Sub 17. 012 - Concedem a presente Moção de Aplauso ao
jovem Matheus dos Santos Pinheiro, que teve a oportunidade de fazer avaliação no
Cruzeiro Esporte Clube de Santiago e passou a fazer parte desta equipe, onde hoje está
disputando o campeonato gaúcho Sub 17. Flamarion Keller MDB parabenizou os atletas e
suas famílias e ressaltou a importância do incentivo. As moções foram aprovadas por
unanimidade dos presentes. Pedido de Informação n° 023/2022, de autoria do vereador
Flamarion Keller MDB - - Quer saber: 1° - Quais os valores que são gastos com o
consórcio Intermunicipal de Saúde Região Centro? 2° - Quais os serviços que o município
compra via consórcio com seus respectivos valores mensais gastos, desde janeiro de 2022?
Flamarion Keller MDB defendeu seu pedido de informação que foi aprovado por
unanimidade dos presentes. Indicação n° 032/2022, de autoria do vereador Alex Martins
PTB - Que seja feito melhorias na Rua Duque de Caxias, com cascalhamento da mesma.
Alex Martins PTB sugeriu a colocação de fresa asfáltica. A indicação será encaminhada ao
executivo. Indicação n° 033/2022, de autoria da vereadora Danieli Buttinger PT - Solicita
ao Executivo Municipal juntamente com a secretaria responsável, que regulamente a
profissão de Terapeuta Ocupacional neste município. Em anexo, segue exemplo de projeto
de lei que pode ser encaminhado para essa casa legislativa. Justifica-se a indicação, pois, o
trabalho do profissional Terapeuta Ocupacional é extremamente necessário para a
prevenção e tratamento das mais diversas enfermidades e estado físico e mental, em que
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possam se encontrar as pessoas que procuram esse serviço, junto ao NAAB – Núcleo de
Apoio a Atenção Básica, no Ambulatório de Saúde Mental e no Setor de Saúde do
Trabalhador, além de outros setores como Centros de Convivência, Centros Comunitários,
domicílio dos pacientes, escolas e creches e ESFs, entre outros. A indicação será
encaminhada ao executivo. Indicação n° 034/2022, de autoria da vereadora Danieli
Buttinger PT - Solicita ao Executivo Municipal juntamente com a secretaria responsável,
que realize melhoras em alguns trechos da estrada na localidade da Palma. Que devido as
condições climáticas pode ficar intrafegável nesses trechos. A indicação será encaminhada
ao executivo. Explicações pessoais: Gilmar Giacomelli PDT acredita que as famílias do
Yam e do Matheus devem estar muito orgulhosas desses atletas. Fez um pedido para que a
comunidade doe roupas e cobertas para os mais necessitados, ressaltou a importância dessa
atitude, assim como levar até a farmácia popular os remédios que sobram após o fim do
tratamento. Informou a todos que hoje foi concluído a contratação do calceteiro para o
município. Lamentou as críticas da população em relação as condições das estradas, pois,
entende que com mau tempo complica a realização de reparos. Disse que na semana que
vem tentará junto ao executivo encontrar um meio dos contratados contribuir com o
FASEM. Encerrou citando estradas que irão receber melhorias. Gislaine Delpino PP disse
que visitou os Bairros Novo Horizonte, Vila Rica e o Beco dos Pinheiros para ouvir
solicitações dos moradores, aproveitou seu espaço para repassá-las para a administração.
Agradeceu ao Secretário Luiz Antônio, ao Osmar e toda a equipe da obras por terem
atendido seu pedido. Encerrou parabenizando as famílias e os atletas homenageados na
sessão de hoje. João Cassol PP parabenizou os atletas homenageados hoje. Informou que a
administração conseguiu mais fresa asfáltica. Encerrou parabenizando o seu irmão que está
de aniversário hoje. Jose Luis PTB parabenizou as famílias e os atletas Matheus e Yam,
falou da importância de incentivar o esporte. Reclamou mais uma vez da falta de água no
Rincão dos Esquecidos, estão há muitos dias sem água, pediu providências com urgência.
Agradeceu os eletricistas do município por terem atendido pedidos seus. Pediu reparos na
rua Adalberto Cony. Sugeriu que a secretaria de obras aproveite os fins de semanas com
tempo bom para arrumarem as estradas, pague horas extras aos funcionários, pois, amanhã
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já volta a chover e muitas estradas estão péssimas, citou como exemplo a estrada do
Ibirocai que está intransitável. Encerrou parabenizando os proprietários do Bolichos Bar, da
Picada, pela realização da festa junina, que estava maravilhosa. Alex Martins PTB pediu
melhorias nas estradas do Umbu e Picada. Parabenizou os atletas que estão no SUB 17 do
Cruzeiro de Santiago. Fica muito feliz pela contratação do calceteiro para o município.
Parabenizou a festa junina do Bolichos Bar, na Picada. Encerrou pedindo providencias
sobre a falta d’água no Rincão dos Esquecidos. Danieli Buttinger PT parabenizou os pais e
os atletas vicentenses que estão no Cruzeiro de Santiago. Comentou a resposta que recebeu
do executivo sobre a biblioteca municipal. Disse que não fez o projeto da terapeuta
ocupacional, pois é de iniciativa do executivo, por isso da indicação. Sabe que a obras tem
um cronograma, mas deixou registrado um pedido de melhorias na Palma. Pediu
valorização dos agentes de saúde. Comentou sobre uma emenda de 500 mil reais do
deputado Pimenta que está esperando liberação. Encerrou parabenizando Gabriela e
Douglas pela organização da festa junina do Bolichos Bar. Flamarion Keller MDB falou da
dificuldade que os atletas que estão iniciando enfrentam, parabenizou Yam e Matheus pelo
empenho. Agradeceu e elogiou a Agencia do Sicredi de São Vicente do Sul, que está
sempre investindo no desenvolvimento do nosso município, já foi doado 751 mil reais,
citou alguns projetos contemplados. Encerrou sugerindo que esta casa faça um ofício de
agradecimento ao Sicredi. 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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