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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 20ª Sessão
Ordinária, hoje dia 27 de junho de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3. O
presidente colocou em discussão a ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada em 20 de junho de
2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade. O grande expediente
de hoje está a cargo do vereador Gilmar Giacomelli PDT que iniciou suas colocações
afirmando que a secretaria de obras não para de trabalhar nas estradas, mas que o tempo
não está ajudando. Lamentou algumas críticas postadas no facebook, principalmente de
pessoas que não conseguiram se eleger e ficam denegrindo a imagem da administração e
dos vereadores, garantiu que está sendo feito o que é possível. Falou que as pessoas que
criticam os vereadores por não fazerem projetos, não conhecem as leis e não sabem de onde
vem o dinheiro, enfatizou que já estão feias essas postagens cobertas de “politicagem”, e
garantiu que o povo não acredita mais nisso. Disse que tem recebido muitas reclamações
sobre os cachorros soltos nas ruas do município, mordendo pessoas e revirando o lixo,
questionou qual a situação do castra móvel. Sobre a demora no atendimento do hospital,
citou dois casos de pacientes que ficaram muito tempo esperando por atendimento, um
deles foi embora sem ser atendido. Aparte Flamarion Keller: lembrou que já receberam
muitas reclamações sobre o hospital, perguntou onde está o diretor o hospital que não está
fiscalizando. Gilmar afirmou que o problema do hospital é muito complexo, talvez a
solução seja privatizar. Repassou uma reclamação sobre o Cavajuretã, onde a patrola
passou em frente a uma propriedade, que não tinha tubos e deixou uma valeta que os carros
não estão conseguindo entrar em suas casas. Comentou sobre uma reunião do FASEM,
onde foi informado que os contratados não podem contribuir com o fundo. Encerrou
informando que quem tem poço artesiano legalizado precisa fazer um cadastro junto a
Corsan. Ordem do dia: Projeto de Lei do Legislativo n° 008/2022 - Dispõe sobre a
implantação do “Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e
Educação Popular em Saúde – PMPICEPS” no âmbito do município e de outras
providências. Após análise o assessor jurídico opinou pela legalidade, admissibilidade e
viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei. As comissões foram favoráveis ao
projeto de lei do legislativo n° 008/2022, que foi aprovado por unanimidade. Parecer
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prévio do Tribunal de Contas, referente as contas do executivo municipal do ano de
2016 – após análise o assessor jurídico opinou pela aprovação das contas do Chefe do
Executivo, com adoção de eventuais medidas que os excelentíssimos senhores vereadores
entendam aplicáveis ao caso em tela, nos moldes da decisão emanada pelo Tribunal de
Contas. As comissões emitiram pareceres favoráveis, acompanhando na íntegra a decisão
do tribunal de contas. O parecer prévio do TCE referente as contas do executivo municipal
do ano de 2016 foram aprovadas por unanimidade. Parecer prévio do Tribunal de
Contas, referente as contas do executivo municipal do ano de 2018 – após análise o
assessor jurídico opinou pela aprovação com ressalvas das contas do Chefe do Executivo,
com adoção de eventuais medidas que os excelentíssimos senhores vereadores entendam
aplicáveis ao caso em tela, nos moldes da decisão emanada pelo Tribunal de Contas. As
comissões emitiram pareceres favoráveis, acompanhando na íntegra a decisão do tribunal
de contas. O parecer prévio do TCE referente as contas do executivo municipal do ano de
2018 foram aprovadas com ressalvas por unanimidade. Trabalhos dos vereadores: Moção
de Aplauso n° 013/2022, de autoria dos vereadores – Concedem moção de aplauso aos
órgão responsáveis que trabalham para a garantia da segurança pública, bem como aos
agentes que ela representam, pela agilidade na condução dos serviços prestados no
município de São Vicente do Sul, principalmente pela ação imediata e em conjunto no
último dia 20 de junho. Os vereadores Gilmar, Flávio e Flamarion elogiaram os
profissionais e ressaltaram a importância desse reconhecimento. A moção foi aprovada por
unanimidade. Requerimento n° 013/2022, de autoria dos vereadores Alex Martins PTB e
Maria Helena PP - Solicitam que seja analisado junto com o Engenheiro de Transito, a
viabilidade da mudança da lombada eletrônica (pardal) localizada no trevo de acesso
principal de São Vicente do Sul, no sentido São Vicente para Santa Maria, tendo em vista
que o local onde a mesma está posicionada vem causando acidentes para os veículos que
vem de Jaguari para Santa Maria, uma vez que o motorista somente visualiza o mesmo após
fazer o trevo. Alex Martins PTB disse que o trevo precisa ser melhorado e atualizado. O
requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento n° 014/2022, de autoria dos
vereadores Danieli Buttinger PT e Flamarion Keller MDB - Requer ao Executivo
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Municipal, juntamente com o setor de trânsito que encaminhe ao DAER um ofício
solicitando estudo de viabilidade de lombada eletrônica junto a RS 241, no cruzamento que
dá acesso ao Bairro Lauro Prestes. Justifica-se o requerimento, pois em reunião com o Ex
Secretário de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, nos
informou que é necessário esse estudo de viabilidade pelo setor responsável no DAER.
Danieli Buttinger PT explicou que em reunião com Juvir Costella, foi solicitado esse
estudo. Flamarion Keller MDB lembrou que essa é uma solicitação antiga e sem retorno.
Maria Helena PP disse que seria interessante os vereadores fazerem esse ofício. O
requerimento foi aprovado por unanimidade. Pedido de Informação n° 024/2022, de
autoria do vereador Flamarion Keller MDB - Quantas cotas cada UBS possui para exames
em nosso município e quais deles são oferecidos para atender a nossa comunidade, via
estado e via município com os respectivos valores repassados pelo Estado. O pedido de
informação foi aprovado por unanimidade. Indicação n° 035/2022, de autoria do vereador
Alex Martins PTB - Que seja construído para os estudantes, um abrigo na parada de ônibus,
ao lado do Postinho da ESF Vila Rica, Bairro Fernando Pahim. Alex Martins PTB disse
que recebeu inúmeros pedidos dos moradores, devido ao inverno. A indicação será
encaminhada ao executivo. Indicação n° 036/2022, de autoria do vereador Alex Martins
PTB - Que seja construída uma parada de ônibus em frente ao Sr. Irani Valente, esquina das
ruas Antero Xavier com a rua General Osório. A indicação será encaminhada ao executivo.
Indicação n° 037/2022, de autoria da vereadora Danieli Buttinger PT - Solicita ao
Executivo Municipal juntamente com a secretaria responsável, que os editais de processo
seletivo tenha acesso a inscrições através de forma online e presencial. Justifica-se a
referida indicação em atendimento aos princípios da administração pública, principalmente
o princípio da publicidade e eficiência, previstos no art. 37, da CF 88. Cabe lembrar que
restringir as inscrições para, por exemplo, serem feitas somente de forma presencial ou
mesmo somente via internet, fere o princípio da acessibilidade de todos ao ingresso no
serviço público e, por conseguinte, ao princípio da isonomia, insculpido no art. 5º da CF 88.
A indicação será encaminhada ao executivo. Indicação n° 038/2022, de autoria do
vereador Flamarion Keller MDB - Solicita que seja feita a limpeza das valas (sarjetas) da
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rua situada no Bairro Lauro Prestes e também conserto da rua. A indicação será
encaminhada ao executivo. Indicação n° 039/2022, de autoria da vereadora Danieli
Buttinger PT - Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a secretaria responsável,
que providencie reparos na infraestrutura, principalmente na cobertura dos prédios da
Escola Municipal Dr. Ayres Cecconi – no Bairro Lauro Prestes. Justifica-se o pedido, pois,
os problemas na cobertura estão ocasionando transtornos principalmente nos dias de chuva.
A indicação será encaminhada ao executivo. Explicações pessoais: Gislaine Delpino PP
justificou que não pode fiscalizar alguns dos seus pedidos essa semana porque está
cuidando de sua mãe que está hospitalizada. Pediu que a secretaria de obras conserte uma
valeta que a patrola abriu em frente da residência da senhora Terezinha, na Antero Xavier.
Aparte vereador Flamarion Keller: explicou que ainda não foi terminado o trabalho na
Antero, e que provavelmente colocarão tubos. Gislaine agradeceu a explicação e encerrou.
João Cassol PP elogiou os profissionais da segurança pelo excelente trabalho. Encerrou
agradecendo a todos que estavam presentes no seu aniversário. Alex Martins PTB sobre sua
indicação 36, lembrou que já foi solicitado outras vezes. Afirmou que não é fácil contentar
toda a comunidade, mas é preciso reconhecer que tem muitos elogios também. Encerrou
parabenizando a iniciativa da moção de hoje, pois são profissionais que estão sempre em
situações delicadas. Danieli Buttinger PT divulgou site onde trabalham na luta contra a
fome, e por onde podem ser feitas doações. Sobre a moção, disse que é preciso reconhecer
e garantir direitos a esses profissionais. Comentou a resposta que recebeu do executivo
sobre os agentes de endemias. Sobre sua indicação, acredita que se as inscrições dos
processos seletivos forem online terão mais inscritos. Reforçou o pedido de melhorias na
escola Ayres Cecconi. Encerrou repassando alguns pedidos para o executivo. Flamarion
Keller MDB parabenizou os atletas vicentenses pelo desempenho que estão tendo no
Cruzeiro de Santiago. Parabenizou o vereador João Cassol pelo aniversário, e elogiou a
festa oferecida por ele. Também parabenizou o vereador Flávio pela passagem do seu
aniversário. Agradeceu as pessoas que estão prestigiando a sessão da câmara. Parabenizou a
Escola Borges do Canto, através de toda sua equipe de professores, funcionários e alunos
pelo aniversário da escola. Comentou sobre o JERGS municipal que aconteceu esse último
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fim de semana. Convidou a comunidade para um show do Guri de Uruguaiana, um evento
da Esquina Materiais de Construção. Pediu mais apoio a equipe do Tio Nanato, que mais
uma vez ganhou um torneio representando o nosso município. Aparte vereador Alex
Martins: concorda que é preciso incentivar o time. Comentou de moradores do Rincão dos
Mistras que perderam consultas médicas devido ao atoleiro que está. Pediu reparos na
pracinha de brinquedos. Flamarion informou que estão abertas as inscrições para
visitadores do PIM. Disse que fez a rota do transporte escolar do Ibirocai e Passo do França
para ver as condições das estradas. Informou que foi publicada no diário oficial, uma
emenda do deputado Clair Kuhn, no valor de 50 mil reais, para ser aplicada na saúde do
nosso município. Encerrou questionando as pessoas que cobram projetos dos vereadores, de
onde vão tirar o dinheiro. Flávio Pahim PP solicitou uma carga de pedra no Cavajuretã.
Sobre a pracinha de brinquedos, informou que a Mitielle tem um projeto para reforma e já
está em processo de licitação. Agradeceu as pessoas que lhe parabenizaram pelo seu
aniversário. Parabenizou a Escola Borges do Canto. Comentou sua participação no
Congresso da FAMURS. Aparte vereadora Danieli Buttinger: disse que o município já
comunicou o IFFar o seu interesse pelo castra móvel, agora está em processo licitatório.
Flávio agradeceu o esclarecimento e encerrou. Gilmar Giacomelli PDT pediu mais uma
vez, melhorias na rua Quincas Maciel. Questionou se tem lei sobre os animais que ficam
soltos na rua, podendo causar acidentes. Pediu que a comunidade tenha cuidado com
deputados que aparecem só em época de eleição. Encerrou comentando sobre galerias que
foram usadas na ponte do Toropi e agora estão estragando. 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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