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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 4ª Sessão
Ordinária, hoje dia 07 de março de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3.
O presidente colocou em discussão a ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada em 03 de março
de 2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade dos presentes.
Solicito a leitura das correspondências: Convite conferência municipal de saúde; Convite
Expoagro; Ofício n° 038/2022 – EBRASA. Solicito a leitura do caput e da mensagem
justificativa do Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 028/2022, que ficará na casa
para receber os pareceres. O grande expediente de hoje está a cargo da vereadora Maria
Helena PP que saudou os presentes e ouvintes. Disse que esteve no setor de projetos da
prefeitura, onde foi informada que já está aprovado o projeto para pavimentação de
algumas ruas da cidade, já o da rua Clara Lichtenecker não será liberado enquanto não for
resolvido o problema do Campo Alto da Bronze. Agradeceu as emendas dos deputados
Pedro Westphalen e Afonso Hann, disse que fica muito feliz em ver emendas vindo para
nosso município. Esteve conversando com a vereadora Danieli, para que comecem fazer as
alterações em nosso regimento interno, pois hoje está muito desencontrado da Lei
Orgânica. Está preocupada com algumas pessoas que estão tendo dificuldades para retirar o
IPTU pelo site do município. Informou que a secretaria de obras começará construir as
gavetas no cemitério. Convidou a comunidade para o evento que será realizado no dia 09 de
março, em comemoração ao dia das mulheres. Agradeceu a equipe que atendeu ao seu
pedido de reparos na iluminação na Lauro Prestes. Encerrou comunicando que o presidente
da República decretou que o dia 21 de maio é o dia da síndrome de down. Ordem do dia:
Emenda Modificativa n° 001/2022, referente ao projeto de lei n° 020/2022 – Altera-se a
redação do artigo 3° do Projeto de Lei Municipal n° 020/2022 e seus respectivos incisos.
Jose Luis PTB defendeu a emenda, disse que a reunião que tiveram com o executivo sobre
a emenda, foi muito produtiva, afirmou que até ele terá vantagem com essa alteração, pois,
também tem uma dívida com o município, garantiu que a comunidade irá ganhar com isso.
A emenda modificativa foi aprovada por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo
Municipal n° 020/2022 – Autoriza instituir o programa de recuperação fiscal do município
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de São Vicente do Sul – REFIS. 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° 020/2022,
com emenda modificativa. O Projeto n° 020/2022 foi aprovado por unanimidade com
emenda modificativa. Trabalhos dos vereadores: Pedido de Informação n° 002/2022, de
autoria da vereadora Danieli Buttinger PT – Solicito informações referente aos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS), juntamente com sua área de cobertura. Consultando o plano
de cargos do município no Portal da Transparência, temos acesso aos nomes, sem área de
cobertura de cada ACS. O pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Pedido de
Informação n° 003/2022, de autoria do vereador Alex Martins PTB – Quer saber se o
Executivo Municipal tem em seu quadro de funcionários o cargo de calceteiro, e se a vaga
está preenchida. O pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Indicação n°
003/2022, de autoria do vereador João Cassol PP - Solicito ao Executivo Municipal, que
seja colocado um redutor de velocidade na Rua Lauro Prestes, em frente à residência do
senhor Valdeci Martins, tendo em vista o intenso fluxo de veículos em alta velocidade. E
que seja efetuados reparos no calçamento, na referida rua próximo ao Cemitério Municipal.
A indicação será encaminhada ao executivo. Indicações n° 004 e 005/2022, de autoria do
vereador Alex Martins PTB - 004 – Solicita ao Executivo Municipal que faça a troca de
lâmpadas nos dois postes da Rua General Osório, em frente a Academia Vida Ativa. 005 –
Solicita que seja feito tapa buracos e reparos na Rua Conde de Porto Alegre, com urgência.
Pedido este já feito em sessão ordinária. As indicações serão encaminhadas ao executivo.
Explicações pessoais: Alex Martins PTB sobre seu pedido de informação, disse que se o
município não tiver um calceteiro terá que contratar, pois várias ruas estão precisando de
reparos. Quanto a troca de lâmpadas em frente a academia, lembrou que já foi pedido por
outros vereadores, porém ainda não foi atendido. Reforçou o seu pedido para que façam
reparos na Conde de Porto Alegre. Disse que está sendo cobrado por alguns cidadãos, sobre
o porquê de administração não disponibilizar um servidor para que ajude os contribuintes
que tenham dificuldades, a retirar seu IPTU pelo site, possibilitando assim que todos
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tenham 30% de desconto. Agradeceu e encerrou. Danieli Buttinger PT sobre a sua
indicação da sessão passada, disse que o secretário de obras improvisou uma pedra para
enquanto não fica pronta a tampa para o esgoto. Esclareceu que fez o pedido de informação
hoje porque está sendo questionada pela comunidade. Solicitou a troca de lâmpadas e a
colocação de duas estruturas no Beco dos Pinheiros. Pediu uma atenção para a canalização
dos esgotos na rua Eurico Carvalho, na Novo Horizonte, pois já estão aparecendo cobras e
rato, e ainda tem o problema do mau cheiro. Aparte para o vereador Flávio Pahim:
informou que as lâmpadas de mercúrio estão proibidas, então o executivo teve que fazer um
novo processo licitatório, por isso está tendo um atraso neste serviço. Sobre o dia da
mulher, deixou o seu aplauso por diversas conquistas, apesar de sempre ter que provar para
a sociedade sua capacidade. Para encerrar, parafraseou Michele Bachelet “Quando uma
mulher entra na política muda a mulher, quando muitas mulheres entram na política, muda
a política”. Flamarion Keller MDB disse ser muito válido o pedido de informação da
vereadora Dani, acredita que alguns agentes de saúde estão cobrindo áreas que não são as
suas, a administração terá que fazer novo processo seletivo. Lamentou que o problema com
iluminação seja recorrente. Lembrou que o quebra-molas para a Lauro Prestes está sendo
pedido desde o ano passado, assim como na rua Antônio Gomes. Aparte para a vereadora
Danieli Buttinger: disse que também é necessário um redutor na Lauro Prestes após o posto
de saúde, assim como no Bairro Novo Horizonte. Flamarion solicitou que seja colocada
uma placa proibindo o estacionamento na rampa de acesso ao RaioX do município, pois,
presenciou uma senhora com dificuldade de acessar o local devido ter um carro na rampa.
Parabenizou a equipe do Tio Nanato pela conquista do torneio de futsal em comemoração
ao aniversário de São Francisco de Assis, e agradeceu a administração por ceder o
transporte para a equipe. Encerrou convidando a comunidade para prestigiar o evento da
Escolinha EF Vicentino. Flávio Pahim PP está sendo cobrado pelos banheiros, mas se
informou que o projeto já está em andamento. Comunicou os vicentenses que o projeto
farmácia solidária já está em funcionamento, pediu que os vereadores informem a
comunidade. Agradeceu o deputado Pedro Westphalen pela emenda que enviou ao
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município. Encerrou parabenizando as mulheres pelo seu dia e ressaltou a importância de
cada uma. Gilmar Giacomelli PDT ressaltou a importância das transmissões das sessões
pela rádio, para que a comunidade, principalmente do interior, possa acompanhar o
andamento dos trabalhos dos vereadores. Agradeceu as pessoas que tão bem lhe receberam
durante a campanha eleitoral. Acredita que o seu partido, PDT, tenha ajudado muito para
eleição da atual coligação. Enfatizou que está aqui para ajudar a administração, mas mesmo
sendo da situação, irá sempre cobrar quando achar que algo está errado. Falou da
importância dos vereadores fazerem pedidos para o executivo. Encerrou dizendo que apesar
de já ter melhorado bastante, o problema com os esgotos na Novo Horizonte é crônico, e
algo precisa ser feito para resolver. Gislaine Delpino PP saudou os presentes e ouvintes da
rádio. Informou as pessoas que lhe questionaram que existe sim, médicos plantonistas no
hospital, e que já foi aprovado o projeto para renovação do contrato que vence em abril.
Informou também que mudou o procedimento para doação de cestas básicas pelo CRAS,
que agora é preciso passar por um estudo de caso pela a assistente social, essa mudança foi
necessária porque não estavam conseguindo atender a todas as solicitações. Aparte para o
vereador Flamarion Keller: questionou quem fará esse estudo. Aparte para o vereador Alex
Martins: perguntou se a vereadora saberia informar quantas cestas eram compradas por
mês. Gislaine esclareceu que o estudo será feito por uma equipe técnica do CRAS. Quanto
a quantidade de cestas, disse que começaram comprando 50 por mês, em seguida passou
para 100 e por fim já estavam comprando 200. Encerrou desejando um feliz dia das
mulheres a todas. João Cassol PP parabenizou o servidor João Carlos pela troca de
lâmpadas. Disse que solicitou o redutor de velocidade na Lauro Prestes devido ao grande
fluxo de carros. Encerrou parabenizando todas as mulheres pelo seu dia. Jose Luis PTB
acredita que um município do tamanho de São Vicente do Sul não pode ter oposição ou
situação, que todos estão aqui para trabalhar e cobrar independente do partido. Aparte para
o vereador Gilmar Giacomelli: explicou que oposição e situação é só na parte legal, sabe
que aqui todos trabalham pelo município. Jose Luis lembrou que mesmo sendo do partido
do ex prefeito Jorge, votou para a abertura de CPI contra ele. Pediu mais uma vez para que
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seja resolvido o problema da lama que invade o trevo da Picada dos Farrapos em dias de
chuva. Lamentou que o nosso município seja o único na região que não tenham sinal digital
aberto. Sobre os redutores, disse que faz muito tempo que pede um em frente à residência
do senhor Vanderlei Valente. O Projeto de Lei n° 028 veio com pedido de urgência, mas
chega em cima da hora, pediu que enviem com mais antecedência. Encerrou dizendo que as
mulheres são os seres mais iluminados da terra, desejou feliz dia das mulheres. Maria
Helena PP pediu que as bancadas mandem ofícios informando seus líderes. Homenageou as
mulheres pelo seu dia. E encerrou reforçando o convite para a conferência municipal de
saúde. 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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