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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 23ª Sessão
Ordinária, hoje dia 18 de julho de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3. O
presidente colocou em discussão a ata da 22ª Sessão Ordinária, realizada em 11 de julho de
2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade. Correspondência:
Ofício n° 152/2022 – gabinete. O presidente solicitou a leitura do caput e das mensagens
justificativas dos Projetos de Lei do Executivo Municipal n° 059, 060 e 061/2022,
informou que o projeto n° 060 irá a votação na sessão de hoje, os demais ficarão na casa
para receberem os pareceres. O grande expediente de hoje está a cargo do vereador Jose
Luis PTB que falou sobre a realização de um risoto beneficente no Loreto, para uma
menina que se encontra enferma em Santa Maria e os seus acompanhantes não tem direito a
refeição, agradeceu a todas as doações recebidas, as pessoas que ajudaram a fazer o risoto e
quem comprou fichas. Pediu mais uma vez que o executivo tome providências sobre o poço
do Rincão dos Esquecidos, pois, estão há 90 dias sem água, e agora para piorar a situação, o
caminhão que levava água para os moradores não está mais entrando no local. Disse que a
estrada da Picada dos Farrapos está intransitável há 90 dias, enquanto isso a Estrada da
Timbaúva já foi patrolada cinco vezes neste tempo, falou que na Picada os caminhões e
ônibus não passam mais, e não adianta o vereador Gilmar ficar brabo pelo secretário de
obras que é do seu partido. Aparte vereador Gilmar Giacomelli: garantiu que faz cobranças
independente do partido que está na secretaria, e solicitou que José Luis pare de citar seu
nome na tribuna. José Luis falou que o vereador Gilmar debochou de uma das suas falas.
Citou o caso de uma cidadã que está com dificuldades para conseguir especialistas, foi
informado que a doutora Nazha atende apenas uma vez por mês no município, pediu que a
secretaria de saúde tome providências. Falou também de outro caso de paciente que não
pode se internar no hospital porque o município está sem médico internista. Encerrou
dizendo que vai entrar com um pedido de informação, questionando se município tem laudo
sobre os esgotos de ruas que estão recebendo melhorias. Ordem do Dia: Projeto de Lei do
Executivo Municipal n° 050/2022 - Autoriza a abertura de crédito suplementar por
redução de verba no valor de R$ 1.365.000,00. Após análise o assessor jurídico opinou pela
legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto. As
comissões foram favoráveis ao projeto n° 050 que foi aprovado por unanimidade. Projeto
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de Lei do Executivo Municipal n° 051/2022 - Autoriza a abertura de crédito suplementar
por superávit financeiro no valor de R$ 500.000,00. Após análise o assessor jurídico opinou
pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto. As
comissões foram favoráveis ao projeto n° 051 que foi aprovado por unanimidade. Projeto
de Lei do Executivo Municipal n° 052/2022 - Autoriza a abertura de crédito suplementar
por redução de verba no valor de R$ 200.000,00. Após análise o assessor jurídico opinou
pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto. As
comissões foram favoráveis ao projeto n° 052 que foi aprovado por unanimidade. Projeto
de Lei do Executivo Municipal n° 053/2022 - Autoriza a abertura de crédito especial por
redução de verba no valor de R$ 336.000,00. Após análise o assessor jurídico opinou pela
legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto. As
comissões foram favoráveis ao projeto n° 053 que foi aprovado por unanimidade. Projeto
de Lei do Executivo Municipal n° 054/2022 - Autoriza a abertura de crédito suplementar
por redução de verba no valor de R$ 250.000,00. Após análise o assessor jurídico opinou
pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto. As
comissões foram favoráveis ao projeto n° 054 que foi aprovado por unanimidade. Projeto
de Lei do Executivo Municipal n° 055/2022 - Autoriza a abertura de crédito suplementar
por superávit financeiro no valor de R$ 149.226,08. Após análise o assessor jurídico opinou
pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto. As
comissões foram favoráveis ao projeto n° 055 que foi aprovado por unanimidade. Projeto
de Lei do Executivo Municipal n° 056/2022 - Autoriza a abertura de crédito suplementar
por excesso de arrecadação no valor de R$ 497.367,68. Após análise o assessor jurídico
opinou pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto.
As comissões foram favoráveis ao projeto n° 056 que foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 057/2022 - Autoriza a abertura de crédito
especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 50.000,00. Após análise o assessor
jurídico opinou pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste
projeto. As comissões foram favoráveis ao projeto n° 057 que foi aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 060/2022 - Fixa os salários dos
empregos públicos regulamentados pela Lei Municipal 5439/2016 e dos contratados pela
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Lei Municipal n° 5770/2021.Após análise o assessor jurídico opinou pela legalidade,
admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto. As comissões foram
favoráveis ao projeto n° 060. Flamarion Keller MDB falou da importância de valorizar
esses profissionais, e que seria interessantes ter um agente para cada localidade. O projeto
n° 060 foi aprovado por unanimidade. Trabalhos dos vereadores: Moção de Aplauso n°
015/2022, de autoria dos vereadores Flamarion Keller MDB, Jose Luis PTB, Alex Martins
PTB e Danieli Buttinger PT - concedem a presente Moção de Aplauso ao Grupo Caminho
das Origens, pela organização do 3º Encontro de Mototriciclistas Terra Doce, evento que
ocorreu paralelo a Fecobat, reunindo mototriciclistas e proporcionando gratuitamente a
comunidade shows de rock e manobras radicais. A moção foi aprovada por unanimidade.
Pedido de Informação n° 030/2022, de autoria da vereadora Danieli Buttinger PT Solicitamos ao Executivo Municipal, juntamente com a secretaria responsável, informação
se existe previsão para abertura de processo seletivo público conforme o Art. 9º da Lei
Federal n° 11.350, de 05 de outubro de 2006 para Agente Comunitário de Endemias, tendo
em vista que o processo seletivo simplificado realizado no ano de 2021 finda em outubro
deste ano. O pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Explicações pessoais:
Maria Helena PP observando as reclamações sobre as estradas, sugeriu que o secretário de
obras seja convidado para vir nesta casa fazer esclarecimentos. Agradeceu a troca de
lâmpadas na Vinte de Setembro. E encerrou comentando sobre licitação que deu deserta.
Alex Martins PTB concorda com a sugestão de convidar o secretário de obras, pois, os
vereadores só podem fazer solicitações, não podem realizar os trabalhos. Citou locais que
precisam com urgência de colocação de fresa asfáltica. Informou os demais vereadores que
o secretário Lidiandro irá levar um geólogo até o Rincão dos Esquecidos para tentarem
solucionar o problema do poço. Sugeriu que a secretaria de obras coloque cascalho no
Rincão dos Esquecidos para que o caminhão consiga entrar no local. Aparte vereador Jose
Luis PTB: comentou que se caminhões não conseguem entrar, imagina se algum morador
fica doente naquela localidade, como vai buscar socorro, pediu providencias com urgência.
Alex encerrou pedindo a colocação de cascalho. Danieli Buttinger PT ressaltou a
importância da valorização dos agentes de saúde e de combate a endemias. Aparte Jose
Luis: lamentou que esses profissionais não puderam ganhar o 14º salário. Danieli disse que
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esses profissionais ainda não receberam uniformes, e falta muita coisa para uma boa
estrutura de trabalho. Comentou sobre o seu pedido de informação, e disse que o município
está sem agente de combate a endemias. Falou que muitas vezes desanima recebendo tantas
reclamações sobre as estradas, e mesmo repassando-as a secretaria não são atendidos. Irá
questionar se qualquer funcionário do município pode dirigir ambulância, ou se precisa de
algum curso específico, pois, recebeu uma denúncia. Encerrou lembrando que está
esperando a resposta sobre seu pedido de informação referente a pacientes receberem a
primeira dose da medicação no hospital. Flamarion Keller MDB falou de empresas que
investem no município, e da importância de incentivar esses empreendimentos. Lamentou a
perda do senhor Frederico Dubou. Disse que recebem muitas reclamações sobre as estradas,
mas que os vereadores só podem repassar as reclamações, sugeriu que as estradas não
sejam arrumadas no inverno e sim no verão. Sobre o hospital, estão fazendo reparos na obra
recebida. Informou que mandou um vídeo da RS 241 para o engenheiro do DAER, pois,
está uma vergonha. Encerrou agradecendo as felicitações pelo seu aniversário. Flávio
Pahim PP pediu paciência em relação as estradas, acredita que agora com o tempo mais
firme solucionarão os problemas. Lamenta que o vereador Jose Luis use a tribuna para falar
inverdades, é mentira quando fala que a Estrada da Timbauva seja favorecida. Aparte Jose
Luis: perguntou se Flávio conhece a estrada da Picada? Disse que faz muito tempo que não
recebe uma carga de pedras, disse que chama morador da localidade para falar se é mentira.
Flávio garantiu que não chamou o vereador de mentiroso, e concorda em chamar o
secretário. Comentou sobre a importância de fazer uma reunião sobre os bombeiros
voluntários. Lembrou a comunidade que podem doar sobras de remédios na farmácia
popular. Encerrou dizendo que tem dois projetos, um para a secretaria de assistência social
e outro para a educação. Gilmar Giacomelli PDT disse que sobre a Picada dos Farrapos a
secretaria tem que ouvir mesmo, porque já foi pedido várias vezes e nada foi feito. Aparte
Jose Luis: disse que esse é o vereador Gilmar que conhece, que sabe o que está errado e
cobra. Gilmar citou locais que precisam de reparos, e disse que as vezes não tem como
defender a administração. Ressaltou que nessa casa as discussões são normais, mas o que
tem que prevalecer é o bem da comunidade. Parabenizou o vereador Flamarion pela
iniciativa de mandar o vídeo da RS 241, devido a urgência da resolução do problema. Falou
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da necessidade do município comprar mais uma patrola e outra caçamba. Encerrou
destacando talentos vicentenses que se apresentaram na Fecobat. Gislaine Delpino PP pediu
que antes de falarem as coisas, pensem, para que não ofendam os colegas. Elogiou a
rapidez da ambulância para fazer um atendimento. Comentou que o trevo de saída do
município, próximo ao Hangar, está horrível, com buracos enormes. Sobre o Beco dos
Pinheiros, lembrou que já pediu reparos várias vezes, e ainda não foi atendida, mas apesar
disso entende que a secretaria tem muita demanda e não conseguem atender a todos. Aparte
vereador Flamarion Keller: lembrou que o secretário de obras, Luiz Antônio, na
administração passada lhe fazia muitos pedidos para que repassasse para o prefeito.
Perguntou se as indicações dos vereadores são repassadas as secretarias responsáveis.
Gislaine informou ao executivo que uma família do Rincão dos Esquecidos se propôs a
cuidar do poço. Citou o caso de duas pessoas que estão passando por casos de doenças, se
solidarizou, e sugeriu de fazerem um risoto para ajuda-los. Aparte vereador Jose Luis: se
colocou à disposição para ajudar essas pessoas. Gislaine agradeceu e encerrou sua
manifestação.

João Cassol PP disse que todas estradas devem ser arrumadas, sem

privilégios, esclareceu que a Estrada da Timbauva recebe reparos porque tem muito transito
de caçambas da prefeitura. Citou locais que receberão reparos. Deixou os seus pesares aos
familiares de Frederico Dubou. Encerrou desejando uma boa viagem a vereadora Maria
Helena. Jose Luis PTB disse que transita muito na Picada, na RS 241 e no Beco dos
Pinheiros, e todos esses locais estão com muitos problemas. Afirmou que se dá muito bem
com os secretários e com o prefeito, mas está aqui para repassar as cobranças da população.
Encerrou dizendo que é doloroso fazer pedidos e não ver tomarem providencias. 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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