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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 6ª Sessão
Ordinária, hoje dia 21 de março de 2022. Saudou os vereadores, diretor do Instituto Federal
Farroupilha – Campus São Vicente do Sul Deivid Dutra, Pró-reitora de extensão, prefeito
Fernando Pahim, Secretária de Turismo Mitielle Saccol e ouvintes da rádio 106.3. O
presidente colocou em discussão a ata da 5ª Sessão Ordinária, realizada em 14 de março de
2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. Solicito a
leitura das correspondências: Ofício n° 021/2022 – STIC; Ofício n° 002/2022 –
Progressistas. Neste momento será cedido um espaço para a senhora Angela Marinho, próreitora de extensão do Instituto Federal Farroupilha, para que fale sobre o Projeto
Geoparque - Raízes de Pedra, parceria dos municípios da região com o Instituto Federal
Farroupilha. Angela saudou as autoridades e agradeceu pela cedência do espaço. Explicou
que esse projeto foi idealizado e estruturado pelo IFFar de São Vicente do Sul e Jaguari,
logo em seguida entraram em contato com os prefeitos e vereadores da região, através de
uma reunião on-line devido a pandemia. Afirmou que a ideia do projeto é unir as
potencialidades turísticas existentes na região, envolvendo seis municípios, que são: São
Vicente do Sul, São Francisco de Assis, Nova Esperança, Mata, Jaguari e São Pedro do Sul,
e para que possam fazer parte do território tem que ter belezas e raridades, o Geoparque irá
explorar o geoturismo. Ressaltou que no mundo inteiro existe apenas um geoparque com
características parecidas com as existentes em Mata, por exemplo. A Instituição de ensino
fez o levantamento do território e contatou os órgãos responsáveis. Querem que com essa
iniciativa as pessoas sejam motivadas ao empreendedorismo e queiram cada vez mais ficar
aqui. Esclareceu que o projeto vai além de partido ou ideologias, pois políticos são
passageiros e essa ideia é para a comunidade. Citou os potenciais tipos de turismo que serão
explorados. E convidou a todos para o lançamento do logo do geoparque que será no dia 1º
de abril. Os vereadores Gilmar Giacomelli, Danieli Buttinger, Flamarion Keller, Maria
Helena e João Cassol, agradeceram os esclarecimentos feitos pela senhora Angela Marinho
e se colocaram à disposição para contribuir com o projeto. Angela Marinho agradeceu o
espaço cedido e colocou o Instituto Federal Farroupilha a disposição de todos. O grande
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expediente de hoje está a cargo da vereadora Danieli Buttinger PT que comentou sua visita
a APAE de São Vicente do Sul, onde conversou com a presidente e a vice da entidade, e
constatou a paixão pelo que fazem dessas mulheres. Informou que a APAE atende cerca de
quarenta pessoas, e não atendem mais por falta de recursos, pediu que o executivo se una
para cobrar providencias do executivo. Pediu também que a comunidade ajude, dentro de
suas probabilidades, a APAE, para que assim essa entidade possa continuar garantindo que
portadores de deficiências sejam inseridos dignamente na sociedade. Fez um relato sobre o
dia 21 de março, dia internacional da Síndrome de Down, e explicou essa alteração
genética. Afirmou que a luta contra a discriminação racial só se tornou lei em 1988, e essa
pauta devido a sua importância, não pode sair do nosso cotidiano. Encerrou parafraseando
Val Marques: “Nada é mais deficiente que o preconceito e nada mais eficiente que o amor.”
Trabalhos dos vereadores: Requerimento n° 001/2022, de autoria dos vereadores Alex
Martins PTB, Jose Luis PTB e Danieli Buttinger PT - Vem através deste REQUERER que
a equipe do DAER que está realizando a manutenção da RS 241 no trecho do Loreto,
realize com URGÊNCIA o recapeamento entre os trevos da entrada da cidade de São
Vicente do Sul, entroncamento da BR 287 com a RS 241. Solicita que os acessos da cidade,
sob responsabilidade do DAER, também recebam reparos (os dois trevos e a Travessa da
Lauro Prestes). Alex Martins PTB disse que fez esse pedido devido as condições dos
acessos a cidade, estão necessitando com urgência de reparos. Flamarion Keller MDB
tentou contato com engenheiro do DAER, mas não conseguiu, concorda que é urgente a
necessidade dos reparos. Jose Luis PTB esclareceu que sabem que existe um cronograma,
mas devido à necessidade, pedem que antecipem. O requerimento foi aprovado por
unanimidade. Pedido de Informação n° 006/2022, de autoria dos vereadores Danieli
Buttinger PT e Alex Martins PTB - Quer saber, se o prédio da antiga Escola Municipal
João Chagas ainda está cedida para a Associação dos Apicultores. Danieli Buttinger PT
defendeu seu pedido dizendo que recebem muitas informações desencontradas, e que se
tiver desocupado pode ser usado por outra associação. O pedido de informação foi
aprovado por unanimidade. Moção de Apoio n° 003/2022, de autoria dos vereadores
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Gilmar Giacomelli PDT, Maria Helena PP e Gislaine Delpino PP - Moção de Apoio a
EMENDA A PEC 291/2021, que institui a Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul e
dá outras providencias, no sentido de incluir os servidores Técnicos Superiores
Penitenciários, Agentes Penitenciários Administrativos e Monitores Penitenciários (em
extinção), (MPEs) na condição de POLICIAIS PENAIS, visto que os Agentes
Penitenciários (APs) já estão contemplados ao texto encaminhado pelo Executivo Estadual,
documento da AMAPERGS SINDICATO. Gilmar Giacomelli PDT disse não entender
algumas escolhas do governo do estado, pois apesar das mudanças feitas pelo governo
federal, o governo estadual não contemplou a todos, pediu apoio dos vereadores. A moção
de apoio foi aprovada por unanimidade. Indicação n° 008/2022, de autoria do vereador
Alex Martins PTB - Solicita a roçada e limpeza geral da praça central, e que seja feita a
colocação de areia ao redor dos brinquedos da pracinha. Alex Martins PTB defendeu sua
indicação, que será enviada ao executivo. Indicação n° 009/2022, de autoria do vereador
Flamarion Keller MDB - Solicita ao Executivo Municipal que seja feito o conserto do
calçamento na Rua Sete de Setembro, esquina da Conde de Porto Alegre. A indicação será
encaminhada ao executivo. Indicação n° 010/2022, de autoria do vereador Alex Martins
PTB - Solicita que seja feito reparos no poço artesiano, troca da tampa e melhorias na
estrutura da caixa d’água junto a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na localidade do
Loreto. Alex Martins PTB defendeu a sua indicação, que será encaminhada ao executivo.
Explicações pessoais: Flamarion Keller MDB saudou os visitantes. Pediu que as pessoas
doem para entidades suas restituições do imposto de renda. Defendeu sua indicação,
dizendo que foi um pedido dos moradores. Encerrou comentando a coligação do PTB com
o Progressistas para o governo do estado. Flávio Pahim PP ressaltou a importância de após
a eleição todos se unirem para o bem dos cidadãos, deu boas vindas ao PTB junto a eles nos
palanques. Sobre a limpeza da Vila Rica, informou que o fim do mês farão um mutirão.
Encerrou pedindo roçada em alguns locais da cidade. Gilmar Giacomelli PDT afirmou que
se for para o bem do nosso estado é preciso passar por cima de algumas coisas. Lembrou
que no ano passado foi encaminhado um documento sobre a RS 241 para o DAER, não

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

sabe o que mais precisa acontecer para que tomem providencias. Aparte para a vereadora
Danieli Buttinger: informou que no dia 27 de março receberá a visita do presidente da
assembleia, deputado Valdeci Oliveira, convidou os colegas para que faça um ofício sobre
a RS 241, para que ela entregue em mãos ao deputado. Gilmar achou uma boa ideia da
vereadora. Afirmou que o Umbu é uma cidade sem lei, onde crianças dirigem, carros
andam em alta velocidade, sabe que a polícia não tem efetivo suficiente, mas é preciso
tomar alguma providência. Ainda sobre o Umbu, sabe que é difícil regularizar os terrenos,
mas têm que fazer alguma coisa, pois, qualquer um pode se apossar dos terrenos, e o
município está deixando de arrecadar. Lamentou que as rodoviárias estejam fechando, hoje
o nosso ponto de ônibus é na praça, mas e no inverno como as pessoas irão se abrigar.
Encerrou convidando a comunidade para o baile que acontecerá no CTG Cancela da
Fronteira, na sexta feira. Gislaine Delpino PP informou que na sexta feira terminaram a
limpeza na Novo Horizonte, iriam começar a Vila Rica, mas como a praça estava mais
necessitada mudaram o cronograma. Agradeceu a equipe de iluminação por atenderem suas
indicações. Ressaltou a importância do dia da síndrome de down, e encerrou comentado o
dia da luta contra a discriminação racial. João Cassol PP informou que a prefeitura fará uma
cobertura com banheiro na parada dos ônibus. Encerrou se solidarizando com os pedidos
feitos ao DAER sobre a RS 241. Jose Luis PTB parabenizou a equipe da APAE, disse que
tem um carinho enorme por aquela instituição e se colocou à disposição. Disse que a
secretaria de agricultura está com falta de motoristas para o trator, é preciso contratar mais.
Para o bem do estado é preciso esquecer de ideologias políticas. Encerrou dizendo que para
São Vicente do Sul, Heinze é o melhor candidato. Maria Helena PP informou que as
pessoas podem doar a sua restituição do imposto de renda. Aparte para o vereador Jose
Luis: disse que muitos não sabem dessa possibilidade. Maria Helena explicou como
funciona a doação. Encerrou dizendo que falta união, para conseguirem melhorias na
segurança. Alex Martins PTB informou que seguirão com o patrolamento do Loreto até a
Glória, com a colocação de cascalho. Encerrou se colocando à disposição da APAE.
Danieli Buttinger PT pediu que o executivo envie um projeto para contratação de
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fonoaudiólogo. Disse que Antero Xavier está precisando de limpeza e placas de sinalização.
Aparte Flamarion Keller: disse que a cidade toda está precisando de placas de sinalizações.
Danieli afirmou que sempre é atendida pela equipe de iluminação. Encerrou informando
que o município foi contemplado com uma emenda de duzentos mil reais, do deputado
Paulo Pimenta, que será para compra de uma Van. 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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