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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 12ª Sessão
Ordinária, hoje dia 02 de maio de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3. O
presidente colocou em discussão a ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada em 25 de abril de
2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. O grande
expediente de hoje está a cargo do vereador João Cassol PP que dispensou o espaço. Não
havendo projetos para leitura e nem para votação passamos aos trabalhos dos vereadores:
Moção de Aplauso n° 008/2022, de autoria dos vereadores Gilmar Giacomelli PDT,
Flamarion Keller MDB e Alex Martins PTB - Concedem a presente Moção de Aplauso ao
Dr. Luiz Paulo Flores, pela posse na diretoria da Academia Intercontinental de ARTISTAS
E POETAS, posse no cargo de vice-presidente de uma academia de Letras que agrega
vários países da Europa, Ásia, África e América Latina. Gilmar Giacomelli PDT disse que
essa é uma maneira de reconhecer este estudioso, que já foi vereador nesta casa e hoje é
uma representação muito grande para o município. A moção de aplauso foi aprovada por
unanimidade. Pedido de Informação n° 009/2022, de autoria do vereador João Cassol PP Quer saber informações acerca da situação e localização da estrutura metálica (aluzinco,
vigas, tesouras e/ou demais componentes) da quadra de esportes da Escola Municipal
Eduardo Lutz, que foi danificada ao longo do tempo e não recolocada. O pedido de
informação foi aprovado por unanimidade. Explicações pessoais: Jose Luis PTB
questionou o porquê do transporte do município não estar entrando em alguns locais do
Loreto à noite, citou o exemplo da sua filha que faz um percurso à pé, pois, o ônibus não
passa na frente da sua casa, disse que já reclamou, mas não adiantou. Informou que na
próxima sessão irá fazer um pedido pra rever as diárias do município, principalmente dos
motoristas, acha um absurdo funcionários terem que mendigar para comer, pois se tomarem
café, falta dinheiro pro almoço. Encerrou convidando a comunidade para um risoto no
domingo, que será a cargo da Câmara de Vereadores. Maria Helena PP comentou sobre a
sua viagem a Brasília, disse que visitaram o Ministério da Saúde, o FNDE, alguns
Deputados, entre outras. Agradeceu e encerrou. Alex Martins PTB irá pedir para o
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município refazer algumas quadras de esportes que caíram. Concorda com a fala do
vereador Jose Luis sobre os transportes. Disse que no Rincão dos Esquecidos tem algumas
partes da estrada que está ruim, mas já solicitou que assim que parar a chuva façam reparos.
Agradeceu o espaço e encerrou. Danieli Buttinger PT parabenizou o município pelo seu
aniversário, terra essa que lhe acolheu com tanto carinho. Comentou sua participação na
inauguração da campanha de Lula e Edegar Pretto. Parabenizou os trabalhadores pelo 1º de
maio, disse que é preciso lutar por nossos direitos. Participou do evento com mulheres
rurais, elogiou os organizadores. Parabenizou pelo torneio de bocha, em comemoração ao
aniversário do município, e pela homenagem feita aos colegas Gilberto e Matheus.
Encerrou dizendo que já solicitou cascalhamento no Loreto, porém é preciso esperar parar a
chuva. Flamarion Keller MDB elogiou a administração pelos eventos realizados em
comemoração ao aniversário do município. Agradeceu a Agência do Sicredi por estar
sempre apoiando nossa cidade. Elogiou a homenagem feita aos ex vereadores, no torneio de
bocha. Desejou sucesso as candidatas a corte da Fecobat. Encerrou dizendo que já falou
com o Anderson para fazerem um tapa buracos na Antero Xavier e na Vinte de Setembro.
Flávio Pahim PP parabenizou Gilliard pela organização do torneio de bocha. Parabenizou
os trabalhadores pelo 1º de maio, e encerrou elogiando os empreendedores que geram
empregos no município. Gilmar Giacomelli PDT parabenizou os organizadores do torneio
de bochas, onde contou com participantes de vários lugares. Lamentou que com esses dias
chuvosos as pessoas que precisam usar os ônibus não tenham nenhum lugar para se abrigar.
Aparte vereador Flávio Pahim: disse que esteve conversando com empresário da cidade de
Mata, que é o responsável pela venda de passagens naquele município, o qual irá começar
fazer isso em São Vicente do Sul, de forma particular. Gilmar disse que precisa ser
resolvido o quanto antes. Agradeceu a equipe de engenharia pelo atendimento, pois hoje
esteve fazendo uma visita ao ESF da Vila Rica, onde pode constatar que chove mais que na
rua, existem paredes rachadas e as instalações elétricas dão choques, acredita que seja
preciso interditar aquele local, antes que aconteça algo pior. Aparte para o vereador Jose

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

Luis: lembrou que a obra foi inaugurada no fim de 2016, e quando assumiu a prefeitura em
2017, constataram vários problemas, como por exemplo uma porta usada que foi colocada
virada e as instalações elétricas não funcionavam, imagina como deve estar agora. Gilmar
afirmou que está perigoso, convidou os vereadores para visitarem. Esteve visitando a
estrada da Timbúva e recebeu pedidos dos moradores para que a administração ajuste as
ruas, precisam que pelo menos coloquem os meios fios, para que eles possam construir suas
calçadas. Perguntou se moradores que tem poços artesianos, precisam pagar taxas para a
Corsan? Aparte para vereadora Maria Helena: explicou que se a rede passa em frente à
residência, é regulamentado por lei que o morador pague taxa a Corsan. Aparte Jose Luis:
ouviu comentários que em 2022 estão liberadas as taxas para licenciar poços artesianos.
Não concorda com essa obrigatoriedade de pagamento de taxa para Corsan, perguntou
sobre as pessoas que não tem condições de pagar. Aparte Flávio Pahim: disse que se é
regulamentado por lei não tem o que discutir, só cumprir e falar com os deputados para que
tomem providencias. Gilmar acha isso uma vergonha. Encerrou dizendo que semana que
vem entrará com um projeto, para que os cidadãos possam manifestar sobre o atendimento
recebido no serviço público. Gislaine Delpino PP lembrou que o prazo para regularização
do titular de eleitor encerra no dia 04. Disse que foi questionar sobre as marcações das ruas
e calçadas, e foi informada que não tem definições de largura de ruas e calçadas no
município. Elogiou os muitos eventos realizados no mês de aniversário do município.
Parabenizou o Arison e o Emerson pela quarta colocação no festival do Tocantins.
Cumprimentou todos os trabalhadores. E encerrou desejando um feliz dia das mães. João
Cassol PP defendeu o seu pedido de informação. Parabenizou São Vicente do Sul pelo seu
aniversário. Aparte Jose Luis: fica triste quando vê pessoas torcendo contra o município,
recebeu várias denúncias sobre os bailes realizados. Convidou para inauguração do novo
empreendimento do município, o Hangar. João Cassol convidou para o risoto da festa da
paróquia, que será no domingo, a cargo da Câmara de Vereadores. Encerrou elogiando a
homenagem feitas aos vereadores Gilberto e Matheus no torneio de bocha. Não havendo
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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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