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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 7ª Sessão
Ordinária, hoje dia 28 de março de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3.
O presidente colocou em discussão a ata da 6ª Sessão Ordinária, realizada em 21 de março
de 2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade dos presentes.
Solicito a leitura das correspondências: Convite para abertura da semana de aniversário do
município; Ofício n° 068/2022 – Gabinete. O presidente informou que o vereador
Flamarion Keller MDB está ausente na sessão de hoje. Solicito a leitura do caput e das
mensagens justificativas dos Projetos de Lei do Legislativo n° 001 e 002/2022 e do
Projetos de Lei do Executivo Municipal n° 029, 030, 031, 032 e 033/2022, os projetos n°
002 e 030/2022 irão a votação na sessão de hoje, os demais ficarão na casa para receberem
os pareceres. O grande expediente de hoje estaria a cargo do vereador Flamarion Keller,
mas devido a sua ausência fica transferido para a próxima sessão. Ordem do dia: Projeto
de Lei do Legislativo n° 002/2022 - Dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação dos
servidores e assessores da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul – RS, e
dá outras providências. Após análise do projeto, o assessor jurídico opinou pela legalidade,
admissibilidade, viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei. As comissões
foram favoráveis ao projeto de lei do legislativo n° 002/2022, que foi aprovado por
unanimidade dos presentes. Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 030/2022 - Altera
o artigo 3º da Lei Municipal n° 3637/2001; alterado pela leis 3786/2002; 4000/2004;
4308/2007; 4384/2008; 4606/2010; 4606/2010, 4776/2011, 5105/2014 e 5629/2019 que
dispõe sobre a concessão do Vale alimentação aos funcionários e servidores públicos
municipais ativos e dá outras providências. Após análise do projeto, o assessor jurídico
opinou pela legalidade, admissibilidade, viabilidade de tramitação e votação deste projeto
de lei. As comissões foram favoráveis ao projeto de lei do executivo n° 030/2022. Gilmar
Giacomelli PDT parabenizou a administração e servidores, pois, o município está pagando
um vale mais alto que o do estado. Sobre os conselheiros, estão corrigindo um erro antigo.
Jose Luis PTB parabenizou principalmente os funcionários ativos, disse que é preciso
pensar também nos aposentados. Afirmou que tudo que for para o bem dos funcionários
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votarão. Danieli Buttinger PT disse ser muito justo o aumento do vale, lembrou que os
servidores não tiveram reajuste de salário no ano anterior. Flávio Pahim PP elogiou os
envolvidos na negociação. Mandou um abraço para as conselheiras. O projeto de lei do
executivo n° 030/2022, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Trabalhos dos
vereadores: Moção de Apoio n° 004/2022, de autoria dos vereadores Flávio Pahim PP,
João Cassol PP, Maria Helena PP, Gislaine Ziquinatti PP e Gilmar Giacomelli PDT Solicita que seja enviada Moção de Apoio ao Projeto de Lei 3723/2019. Flávio Pahim PP é
um movimento no Brasil para apoiar o PL n° 3723/2019, acha justo que a população de
bem possa ter posse de arma. Danieli Buttinger PT disse que não é uma bandeira que
defenda, estudou esse projeto e percebeu que já tiveram mais de cinquenta emendas, não
conseguiu estudar todas, por isso será contra. Jose Luis PTB disse que só quem sentiu na
pele sabe, citou o caso de uma prisão por estar com o registro da arma vencida. Afirmou
que as pessoas do interior precisam de uma arma. A moção de apoio foi aprovada por sete
votos favoráveis e um contrário (vereadora Danieli). Requerimento n° 002/2022, de
autoria do vereador Jose Luis PTB - Vem requerer o cascalhamento na Estrada que dá
acesso a Fazenda Santa Rosa e principalmente a Estrada que dá acesso a Estancia Vista
Alegre com aterramento das cabeceiras dos dois mata-burros para permitir que o ônibus
escolar possa chegar até a Fazenda Nova Esperança, onde tem aluno em idade escolar. Jose
Luis PTB disse que é solicitação do morador, porque o ônibus não está buscando uma
criança, pois não passa no mata burro. Alex Martins PTB já falou com a secretária de
educação que irá buscar medidas. O requerimento n° 002/2022 que foi aprovado por
unanimidade. Indicações n° 011 e 012/2022, de autoria da vereadora Maria Helena PP 011 – Indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja revisado a
lâmpada do Posto da localidade da Timbaúva, em frente a propriedade do Sr. Claudio
Pinheiro (após a fazenda do Sr. Paulo Deon). 012 – Indica ao Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Obras, que seja colocado lâmpada no poste da Rua Coronel
Pilar (trecho compreendido entre as ruas Sete de Setembro e Av. Dr. Manoel Cipriano
D’Ávila). Maria Helena PP disse que é cobrada para fazer indicações. As indicações serão
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encaminhadas ao executivo. Explicações pessoais: Flávio Pahim PP convidou a
comunidade e os colegas para uma palestra de conscientização sobre o autismo. Encerrou
parabenizando o DAER, administração municipal e vereadores pelo empenho para
realizarem os reparos no asfalto de acesso à cidade. Gilmar Giacomelli PDT cumprimentou
o Anderson pelo seu trabalho realizado na secretaria de obras. Sobre a moção de apoio,
afirmou que existem muitos caçadores e colecionadores de armas que precisam que seja
regulamentado o porte. Citou algumas ruas que estão precisando de reparos no calçamento.
Agradeceu as pessoas que participaram do Baile realizado pelo CTG Cancela da Fronteira,
disse que foi um sucesso. Aparte Jose Luis: parabenizou a patronagem pelo evento, acredita
que só venha engrandecer a instituição e o município. Gilmar retomou a palavra elogiando
a equipe da patronagem. Disse que tem recebido muitas reclamações sobre o atendimento
médico no hospital, não culpa a administração, o diretor do hospital ou a equipe de
enfermagem, informou sobre o caso de um paciente que precisou de atendimento na
madrugada e foi informado que o médico não poderia atender porque estava ocupado.
Encerrou dizendo que é preciso alguma providência em relação a empresa responsável
pelos médicos. Gislaine Delpino PP explicou sobre as roçadas e podas, disse que a
secretaria de obras está evitando entrar em propriedades particulares, pediu que os
proprietários façam a limpeza. Tem recebido reclamações sobre o lixo na esquina do Clube
União, mas no momento estão licitando containers, se comprometeu assim que chegar
solicitar mais um para aquele local. Agradeceu a equipe da iluminação por sempre atender
os seus pedidos. Encerrou parabenizando os envolvidos no aumento do vale alimentação, é
muito justo. João Cassol PP parabenizou pelo aumento do vale alimentação. Sobre a moção
de apoio, disse que só quem mora no interior para saber a importância de ter uma arma.
Parabenizou o Anderson pelo trabalho realizado na Rua Eurico Carvalho e a equipe de
iluminação do município. Encerrou. Maria Helena PP disse que a concessão do vale
alimentação para as conselheiras é um avanço, parabenizou os envolvidos. Comentou sobre
as melhorias que a estrada de Cacequi, São Francisco de Assis e São Vicente do Sul estão
recebendo. Quanto a reclamação sobre os médicos, acredita que onde não há
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comprometimento as coisas não funcionam. Encerrou dizendo que a secretaria de obras está
fazendo o possível par atender a todos os pedidos. Alex Martins PTB parabenizou pelo
aumento do vale dos servidores, e questionou o porquê dos CCs não receberem o vale.
Pediu que façam a pintura das faixas de pedestres e dos quebra-molas. Reafirmou que é
preciso regulamentar o porte de armas. Encerrou elogiando o trabalho realizado no Cerro
São Miguel. Danieli Buttinger PT comentou sobre a visita do Deputado Valdeci, onde foi
entregue um ofício solicitando mais uma vez redutores para a Travessa de acesso a Lauro
Prestes. Espera que o governo do estado tome providências para ajudar o IPE Saúde.
Comentou sua participação na reunião “a voz da mulher rural”. Lembrou que desde o ano
passado tem discussões sobre os médicos, disse que é pago cento e vinte reais a hora para
os plantonista, poucas pessoas recebem isso, é preciso cobrar e fazer cumprir o que está no
contrato. Participou do prêmio mulheres de luta em Santa Maria, dedicou esse prêmio a
todas as vicentenses. Encerrou dizendo que é filha de agricultores, espera que se o projeto
n° 3723/2019 for aprovado, que ele chegue até os pequeno agricultores. 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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