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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 3ª Sessão
Ordinária, hoje dia 02 de março de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3.
Neste momento o presidente declarou extintos os mandatos dos vereadores Gilberto
Valdemar Rosa PP e Victor Matheus da Silveira Just PDT devido aos seus falecimentos, e
declarou a vacância dos cargos de vice presidente e 2º secretário da mesa diretora. Solicitou
a vereadora secretária que faça a leitura dos Ofícios de convocação dos vereadores
suplentes Gislaine Ziquinatti Delpino PP e Gilmar Lopes Giacomelli PDT. Passamos para a
posse dos vereadores suplentes: o presidente convidou a vereadora suplente Gislaine
Ziquinatti Delpino para que faça a entrega do seu diploma e faça o seu juramento. Gislaine
entregou o diploma e fez o seu juramento, o presidente João Cassol lhe declarou
empossada. Na sequência o presidente convidou o vereador suplente Gilmar Lopes
Giacomelli para que faça a entrega do seu diploma e faça o juramento. Gilmar entregou o
diploma e fez o seu juramento, o presidente João Cassol lhe declarou empossado. Dando
seguimento a sessão, o presidente passou para a eleição dos novos membros da mesa
diretora para os cargos que tiveram vacância. A secretária da mesa, Maria Helena, leu o
requerimento protocolado na casa com a chapa para a composição da mesa diretora dos
cargos que tiveram vacância, sendo os candidatos: Vice presidente: Flávio da Rosa Pahim,
2º Secretário: Gilmar Lopes Giacomelli. Após os vereadores depositarem as cédulas na
urna, o presidente pediu para que os vereadores Danieli Buttinger e Jose Luis fizessem a
contagem dos votos, concluído que por unanimidade os novos membros da mesa foram
eleitos e assumiram os seus lugares. O presidente informou que a vereadora Gislaine
Ziquinatti Delpino PP passa a ser integrante da Comissão de Economia e Finanças
Públicas, que terá a seguinte composição: Presidente: Alex dos Santos Martins PTB Relator: Maria Helena Morrudo Castro Vicente PP - Integrante: Gislaine Ziquinatti Delpino
PP. E o vereador Gilmar Lopes Giacomelli PDT passa a ser integrante da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação Final, que terá a seguinte composição: Presidente: Flávio
da Rosa Pahim PP - Relator: Danieli Buttinger de Oliveira PT - Integrante: Gilmar Lopes
Giacomelli PDT. O presidente colocou em discussão a ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada
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em 02 de março de 2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade dos
presentes. Solicito a leitura das correspondências: Ofício n° 042/2022 – Gabinete. Solicito a
leitura do caput e das mensagens justificativas dos Projetos de Lei do Executivo
Municipal n° n° 009, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027/2022, todos irão a
votação na sessão de hoje. Ordem do dia: Projeto de Lei do Executivo Municipal n°
009/2022 - Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$
40.000,00. Após análise e um breve relatório o assessor jurídico opinou pela legalidade,
admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei nesta casa
legislativa. A comissão especial de representação foi favorável ao projeto de lei n°
009/2022, que foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo Municipal nº
018/2022 - Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse
público de 03(três) Auxiliar de Consultório Dentário (ACD), para atender as necessidades
do ESF – Saúde Bucal – junto a Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.
Após análise e um breve relatório o assessor jurídico opinou pela legalidade,
admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei nesta casa
legislativa. As comissões foram favoráveis ao projeto de lei n° 018/2022, lembrando que os
pareceres foram exarados hoje pela manhã, tendo ainda como integrantes os vereadores
Gilberto Rosa e Victor Matheus Just, sendo assim não foram assinado pelos mesmos,
devido a vacância dos seus cargos. O projeto de lei n° 018/2022 foi aprovado por
unanimidade. Emenda Modificativa n° 001/2022, referente ao projeto de lei n°
019/2022 – Altera-se a redação da Ementa do Projeto de Lei Municipal n° 19/2022 e seus
respectivos artigos, art. 1º e art. 3°. A emenda modificativa foi aprovada por unanimidade.
Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 019/2022 – Autoriza a contratação temporária
e emergencial, por excepcional interesse público de 1(um) Psicólogo para atender as
necessidades junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e dá outras providências.
Após análise e um breve relatório o assessor jurídico opinou pela legalidade,
admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei nesta casa
legislativa. As comissões foram favoráveis ao projeto de lei n° 019/2022, lembrando que os
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pareceres foram exarados hoje pela manhã, tendo ainda como integrantes os vereadores
Gilberto Rosa e Victor Matheus Just, sendo assim não foram assinado pelos mesmos,
devido a vacância dos seus cargos. O projeto de lei n° 019/2022 foi aprovado por
unanimidade com emenda modificativa. Projeto de Lei do Executivo Municipal n°
020/2022 – Autoriza a instituir o programa de recuperação fiscal do município de São
Vicente do Sul – REFIS. Questão de ordem para o vereador Jose Luis PTB: saudou o
prefeito, o presidente e os novos vereadores. Pediu que o executivo envie os projetos com
mais antecedência, e afirmou que os vereadores estão aqui para somar, mas precisam de
tempo para estudarem os projetos. Pediu que o projeto fique na casa. O pedido de vistas do
vereador Jose Luis foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo Municipal
n° 021/2022 - Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de
R$ 1.055. 481,46. Após análise e um breve relatório o assessor jurídico opinou pela
legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei nesta
casa legislativa. As comissões foram favoráveis ao projeto de lei n° 021/2022, lembrando
que os pareceres foram exarados hoje pela manhã, tendo ainda como integrantes os
vereadores Gilberto Rosa e Victor Matheus Just, sendo assim não foram assinado pelos
mesmos, devido a vacância dos seus cargos. O projeto de lei n° 021/2022 foi aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 022/2022 - Autoriza a abertura
de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 852.235,39. Após análise e
um breve relatório o assessor jurídico opinou pela legalidade, admissibilidade e viabilidade
de tramitação e votação deste projeto de lei nesta casa legislativa. As comissões foram
favoráveis ao projeto de lei n° 022/2022, lembrando que os pareceres foram exarados hoje
pela manhã, tendo ainda como integrantes os vereadores Gilberto Rosa e Victor Matheus
Just, sendo assim não foram assinado pelos mesmos, devido a vacância dos seus cargos. O
projeto de lei n° 022/2022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo
Municipal n° 023/2022 - Autoriza a abertura de crédito especial por auxílios e convênios
no valor de R$ 1.000.000,00. Após análise e um breve relatório o assessor jurídico opinou
pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei
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nesta casa legislativa. As comissões foram favoráveis ao projeto de lei n° 023/2022,
lembrando que os pareceres foram exarados hoje pela manhã, tendo ainda como integrantes
os vereadores Gilberto Rosa e Victor Matheus Just, sendo assim não foram assinado pelos
mesmos, devido a vacância dos seus cargos. O projeto de lei n° 023/2022 foi aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 024/2022 - Autoriza a abertura
de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 514.796,32. Após análise e
um breve relatório o assessor jurídico opinou pela legalidade, admissibilidade e viabilidade
de tramitação e votação deste projeto de lei nesta casa legislativa. As comissões foram
favoráveis ao projeto de lei n° 024/2022, lembrando que os pareceres foram exarados hoje
pela manhã, tendo ainda como integrantes os vereadores Gilberto Rosa e Victor Matheus
Just, sendo assim não foram assinado pelos mesmos, devido a vacância dos seus cargos. O
projeto de lei n° 024/2022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo
Municipal n° 025/2022 - Altera o artigo 4º da Lei Municipal n° 5101/2014. Após análise e
um breve relatório o assessor jurídico opinou pela legalidade, admissibilidade e viabilidade
de tramitação e votação deste projeto de lei nesta casa legislativa. As comissões foram
favoráveis ao projeto de lei n° 025/2022, lembrando que os pareceres foram exarados hoje
pela manhã, tendo ainda como integrantes os vereadores Gilberto Rosa e Victor Matheus
Just, sendo assim não foram assinado pelos mesmos, devido a vacância dos seus cargos. O
projeto de lei n° 025/2022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo
Municipal n° 026/2022 - Altera o artigo 2º da Lei Municipal n° 4743/2011. Após análise e
um breve relatório o assessor jurídico opinou pela legalidade, admissibilidade e viabilidade
de tramitação e votação deste projeto de lei nesta casa legislativa. As comissões foram
favoráveis ao projeto de lei n° 026/2022, lembrando que os pareceres foram exarados hoje
pela manhã, tendo ainda como integrantes os vereadores Gilberto Rosa e Victor Matheus
Just, sendo assim não foram assinado pelos mesmos, devido a vacância dos seus cargos.
Gilmar Giacomelli PDT ressaltou que tem algumas dúvidas sobre os projetos, que está
começando hoje e já está tendo que votar vários projetos. O projeto de Lei n° 026/2022 foi
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 027/2022 -

Câmara Municipal de Vereadores
São Vicente do Sul
Rua General João Antônio nº 1551 - Fone/Fax 55 257 12 05
CEP 97420-000 - E-mail secretaria@camarasaovicentedosul.rs.gov.br
São Vicente do Sul – RS

Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público de
1(um) Médico Internista/Responsável Técnico, para atender as necessidades junto ao
Hospital São Vicente Ferrer e dá outras providências. Após análise e um breve relatório o
assessor jurídico opinou pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e
votação deste projeto de lei nesta casa legislativa. As comissões foram favoráveis ao
projeto de lei n° 027/2022, lembrando que os pareceres foram exarados hoje pela manhã,
tendo ainda como integrantes os vereadores Gilberto Rosa e Victor Matheus Just, sendo
assim não foram assinado pelos mesmos, devido a vacância dos seus cargos. O projeto de
lei n° 027/2022 foi aprovado por unanimidade. Trabalhos dos vereadores: Pedido de
Informação n° 001/2022, de autoria do vereador Jose Luis PTB - Quer saber o porquê do
executivo não estar nomeando os aprovados no concurso público e sim usando a lista de
classificação para contratações temporárias. Jose Luis PTB afirmou que na esfera federal já
estão nomeando novos concursados, e porque no município não, isso prejudica os que estão
esperando para serem chamados. O pedido de informação foi aprovado por unanimidade.
Indicação n° 001/2022, de autoria do vereador Flamarion Keller MDB - Solicita ao
Executivo Municipal que seja trocada a lixeira em frente ao Bar Nidus na Rua Vinte de
Setembro, pedido esse feito por vários moradores da localidade. Flamarion Keller MDB
disse que já havia feito esse pedido ao prefeito e ao secretário, soube que já colocaram,
agradeceu. A indicação será encaminhada ao executivo. Indicação n° 002/2022, de autoria
da vereadora Danieli Buttinger PT - Solicita ao Executivo Municipal juntamente com a
Secretaria de Obras que faça o conserto da tampa da caixa da rede de esgoto na Rua general
João Antônio com a Rua Brasil, mais precisamente na esquina do Banco do Brasil, pois, o
mesmo encontra-se danificado oferendo riscos para os pedestres que por ali transitam. A
indicação será encaminhada ao executivo. Explicações pessoais: Alex Martins PTB saudou
a todos, e deu boas-vindas aos novos que possam fazer um bom trabalho. Disse que é uma
sessão difícil para todos, é a primeira sem os colegas Gilberto e Matheus, mas temos que
seguir. Pediu que a administração faça um tapa buracos na Conde de Porto Alegre.
Encerrou desejando um bom retorno aos alunos e professores. Danieli Buttinger PT saudou
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os presentes. Registrou seus sentimentos aos familiares dos colegas Matheus e Gilberto, e
torce para que Deus possa confortar os seus corações. Desejou boas-vindas aos novos
vereadores e se colocou à disposição para que juntos possam lutar por São Vicente do Sul.
Quanto a sua indicação, disse que faz uns vinte dias que a tampa está quebrada, e está
perigoso de acontecer acidentes. Pediu uma atenção no boeiro na Palma, que faz tempo que
precisa de reparos. Lembra de quando o município estava tentando participar do programa
do governo do estado, e hoje é uma realidade. Acredita que o programa irriga mais RS é
uma boa ação neste momentos de estiagem. Agradeceu o espeço e encerrou. Flamarion
Keller MDB lamentou a perda dos colegas, disse que é preciso conviver com a dor e
guardar as boas lembranças. Deu boas-vindas aos novos colegas. Encerrou desejando boa
sorte a nova mesa. Flávio Pahim PP saudou a todos. Afirmou que hoje é um dia estranho e
triste, mas tem certeza que os colegas cumpriram suas missões. Deu boas-vindas aos novos
vereadores, tem certeza que apesar das perdas os vereadores irão se unir cada vez mais.
Agradeceu o deputado Pedro Westphalen pela emenda para compra de um micro. Encerrou
desejando boas-vindas ao padre Pablo. Gilmar Giacomelli PDT saudou a todos. Fez um
breve relato da sua trajetória como vereador, e lembrou que em 2001, quando era presidente
desta casa, sofreram uma perda muito grande que foi a do prefeito Fernando, onde teve que
falar pelo legislativo na solenidade. Disse que muitas vezes acontecem fatos que causam
baques na vida das pessoas, relatou que na última semana perdeu a sua mãe. Lamentou a
maneira trágica que retornou a essa casa, disse que jamais imaginou que assumiria a cadeira
que era do vereador Matheus, um jovem de apenas 26 anos, uma rapaz alegre, amigo de
todos e que espalhava felicidade por onde passava. Ressaltou que não tem o que falar para a
família em um momento como esse. Ainda desacredita que o município perdeu dois dos
seus vereadores em quatro dias. Pediu que o Matheus e o Gilberto olhem por todos lá de
cima, que abençoem o município, e que nesta casa predomine o interesse público. Encerrou
elogiando o atendimento do Hospital São Vicente Ferrer, pois, enquanto a sua mãe estava
internada não tem nada a reclamar. Gislaine Delpino PP saudou os presentes e ouvintes.
Afirmou que já teve vários sentimentos quanto a sua chegada nessa casa, porém recebeu
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tanto carinho da família do ex vereador Gilberto e também a confiança dos seus eleitores
lhe deixou mais tranquila. Disse que “a vida nos surpreende de tal forma que até a surpresa
se choca”, mas a vida precisa seguir. Agradeceu os seus eleitores e pediu proteção e a
compreensão de todos, pede paciência, pois, de imediato não poderá ser comparada ao
vereador Gilberto. Pediu o auxílio dos vereadores e da administração. Desejou sentimentos
aos familiares dos vereadores Gilberto e Matheus. Encerrou dizendo que é uma mulher de
fé, garra e coragem. João Cassol PP se sentiu muito triste em ter que extinguir os cargos
dos vereadores, pois, admirava os colegas, mas tem certeza que estão abençoando a todos lá
do céu. Encerrou pedindo que nesta casa tenham muita união para ir atrás de um único
objetivo. Maria Helena PP disse que na vida tudo é aprendizado, e que nem sempre as
coisas acontecem como a gente quer. Lamentou que tenham que começar o ano sem os
colegas, mas precisam honrar seus legados. Desejou conforto aos familiares. Desejou
sucesso e sorte aos novos colegas. Fica feliz em começar o ano com emendas. Encerrou
dizendo que não cobrou a administração no ano passado, mas esse ano irá começar, citou
alguns trabalhos a serem feitos. 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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