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Verificando o número regimental de vereadores o presidente deu início a 21ª Sessão
Ordinária, hoje dia 04 de julho de 2022. Saudou os vereadores e ouvintes da rádio 106.3. O
presidente colocou em discussão a ata da 20ª Sessão Ordinária, realizada em 27 de junho de
2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade. Correspondência:
Ofício n° 141/2022 – gabinete. A secretária fez a leitura da Mensagem de Veto n°
001/2022, referente ao Projeto de Lei do Legislativo n° 006/2022, do caput e das
mensagens justificativas do Projeto de Lei do Legislativo Municipal n° 009/2022 dos
Projetos de Lei do Executivo Municipal n° 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057 e
058/2022, que ficarão na casa para receberem os pareceres. Questão de ordem para o
vereador Jose Luis PTB: frisou que sempre que se trata de saúde é assunto urgente, sugeriu
que o projeto de lei n° 058, que trata de contratação de médico internista seja votado na
sessão de hoje. Questão de ordem para o vereador Flamarion Keller MDB: concorda que
seria muito importante votar o projeto 058 na sessão de hoje. O presidente João Cassol
disse que conforme concordância de todos os vereadores o projeto de lei n° 058 irá a
votação na sessão de hoje. O grande expediente de hoje está a cargo da vereadora Gislaine
Delpino PP que iniciou sua manifestação dizendo que esteve no hospital e pode perceber
que faltam cômodas ou roupeiros, falou com o diretor que lhe informou que já foi solicitado
a compra, mas lhe disse que também estão faltando cobertores e poltronas. Aproveitou
também para conhecer as dependências do hospital, e viu que existem muitos equipamentos
que não estão sendo usados e estão se estragando. Informou que o Raio X está estragado no
momento, mas em no máximo vinte dias será consertado. Disse que está indo com
frequência ao hospital, e não tem visto aglomerações no plantão. Visitou o lar dos idosos,
onde é um órgão filantrópico, e está precisando de mais quartos. Pediu que sejam feitos
reparos na pracinha de brinquedos da creche, pois atendem 177 crianças e os brinquedos
estão bem deteriorados. Alertou a secretaria de obras sobre a necessidade de fazer um
conserto nas escadas do coreto. Sugeriu que os banheiros públicos sejam fechados durante a
feira, pois, terão muitos visitantes no município, e os banheiros não tem condições de uso.
Aparte Flamarion Keller: sugeriu que coloquem banheiros químicos na praça durante a
feira. Gislaine retomou a palavra dizendo que acredita não ter mais tempo para licitar
banheiros químicos. Esclareceu que resolveu expor seu trabalho na sessão de hoje, porque
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ouve muitas pessoas falarem que os vereadores não fazem nada, mas muitas vezes as
demandas solicitadas não depende do legislativo. Disse que foi ver um boeiro, o qual havia
pedido o conserto na sua primeira sessão, e constatou que nada foi feito, esta situação lhe
deixou desmotivada, encerrou afirmando a população que apesar de alguns pedidos não
serem atendidos, sempre repassa ao executivo as solicitações que recebe. Ordem do dia:
Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 058/2022 - Autoriza a contratação temporária
e emergencial, por excepcional interesse público de 1(um) Médico Internista/Responsável
Técnico, para atender as necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer e dá outras
providências. As comissões deram seus pareceres favoráveis de forma oral. O projeto de lei
n° 058/2022 foi aprovado por unanimidade. Trabalhos dos vereadores: Requerimento n°
015/2022, de autoria dos vereadores Gilmar Giacomelli PDT, Flamarion Keller MDB,
Gislaine Delpino PP e Alex Martins PTB - Solicitam que seja encaminhado a esta casa
legislativa sobre a conclusão da reforma do Hospital São Vicente Ferrer, conforme
processo administrativo n° 378/2021, onde foi recebida pela fiscalização municipal no dia
04 de janeiro de 2022, que ficou comprovada em vistoria a conclusão da obra de construção
de 765,60m² de cobertura de telha cerâmica. Vem requerer que seja encaminhada a esta
casa legislativa, quem era o fiscal responsável pela obra recebida e que encaminhe
juntamente as notificações que o município fez a empresa que realizou a obra. Flamarion
Keller MDB disse ser muito importante esse pedido, convidou os vereadores para irem até
ao hospital ver como a obra foi recebida, com telhado caindo e chovendo muito dentro. O
requerimento n° 015 foi aprovado por unanimidade. Moção de Apoio n° 014/2022, de
autoria dos vereadores Jose Luis PTB, Alex Martins PTB, Danieli Buttinger PT e
Flamarion Keller MDB – moção de apoio aos servidores(as) públicos(as) estaduais
inativos(as) e pensionistas devido ao desconto previdenciário. A moção de apoio n°
014/2022 foi aprovada por unanimidade. Pedidos de Informações n° 025 e 026/2022, de
autoria do vereador Jose Luis PTB - 025 - Quer saber se existem servidores recebendo por
RPA, caso tenha, quantos são, quais os cargos que ocupam e quanto tempo. 026 – Quer
saber se tem cascalheiras licenciadas no município e quais são. Os pedidos n° 025 e 026
foram aprovados por unanimidade. Pedido de Informação n° 027/2022, de autoria da
vereadora Danieli Buttinger PT - Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a
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secretaria responsável, informações se durante os atendimentos nos plantões do hospital nos
horários em que a farmácia básica não está em funcionamento e é receitado medicamento
ao paciente, se é possível o hospital fornecer a primeira dose do medicamento. Existe
algum embasamento legal que permita ou não, provê o medicamento. O pedido de
informação n° 027 foi aprovado por unanimidade. Pedido de Informação n° 028/2022, de
autoria do vereador Flamarion Keller MDB - Quer saber, quais os valores das emendas
parlamentares de verbas de custeio destinadas ao município do ano de 2021 (por cada
deputado) até a presente data, e onde foram aplicadas as verbas. O pedido de informação n°
028 foi aprovado por unanimidade. Explicações pessoais: João Cassol PP agradeceu os
vereadores por votarem o projeto 058 na sessão de hoje. Encerrou dizendo que o diretor do
hospital lhe solicitou uma verba para comprar poltronas para os acompanhantes dos
pacientes internados no hospital, e que se for da concordância de todos a câmara destinará
esse valor. Jose Luis PTB parabenizou o presidente João Cassol por destinar verba para o
hospital comprar o que precisa. Elogiou a rapidez que a ambulância chegou ao local do
acidente próximo ao Loreto, porém, foi informado pelo motorista que fez o atendimento
que o responsável pela ambulância de sobre aviso estava viajando recebendo diária. Sobre a
inauguração do pórtico, garantiu que não queria palanque, mas achou uma falta de
consideração do executivo não ter convidado pelo menos o presidente desta casa, porque
sempre que precisa o prefeito lembra dos vereadores. Encerrou desejando uma boa Fecobat
a todos. Maria Helena PP iniciou sua manifestação citando uma frase do deputado Marlon
Santos. Disse que sabe que existem erros na administração mas é muito mais fácil apontálos do que indicar uma maneira de resolver. Sobre o problema na escola Ayres Cecconi,
disse que será necessário fazer a troca de toda a cobertura, por enquanto fizeram um reparo
temporário. Disse muitas vezes ouve as pessoas falando que ela não trabalha porque não vai
para a tribuna brigar, encerrou garantindo que seu modo de trabalho é diferente. Alex
Martins PTB falou da importância do seu projeto que foi apresentado hoje, pediu o apoio
dos vereadores para que seja aprovado. Comentou sobre o valor pago do show de sextafeira da fecobat, 145 mil reais, acha que é muito dinheiro para o nosso município,
questionou se não existia um mais barato? Garantiu que não é contra a freira, sabe da
competência da secretária e tem certeza que será um grande evento, mas é preciso repensar

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

nos valores pagos. Parabenizou a administração pela inauguração do pórtico. Disse que é
muito cobrado não fazer muitas coisas mas garantiu que muito não depende dele.
Agradeceu e encerrou. Danieli Buttinger PT explicou que fez o pedido de informação 27 na
sessão de hoje porque é muito cobrada pela população, principalmente quando se trata de
atendimento à crianças. Sobre o veto ao seu projeto, explicou o porquê de nenhuma
justificativa do executivo ser plausível e tem certeza da constitucionalidade do seu projeto.
Lembrou que é obrigação do executivo dar publicidade aos seus atos, e explicou que os
vereadores podem propor projetos que gerem custos ao executivo, desde que estejam dentro
da sua função de legislar. Garantiu que em momento algum o projeto propõe tirar
autonomia dos conselhos e também não solicitaram nenhuma informação pessoal dos
conselheiros, apenas telefones e e-mails para contato do conselho, não dos conselheiros. Se
colocou à disposição dos vereadores e do executivo para esclarecer qualquer dúvida, e
pediu apoio dos vereadores para que não aprovem o veto, pois o projeto passou por todos
os trâmites nessa casa com pareceres favoráveis. Pediu para que sejam colocadas pedras em
alguns locais da estrada do Loreto. Informou que foi pago uma emenda de 500 mil reais do
deputado Paulo Pimenta destinado no ano 2019 pelo vereador David para calçamento nas
ruas Visconde e Coronel Pilar. Sobre o pórtico, parabenizou as duas administrações
envolvidas em realizar a obra. Encerrou desejando uma ótima fecobat a todos,
principalmente aos produtores e ao comércio local. Flamarion Keller MDB parabenizou a
agência do Sicredi de São Vicente do Sul pelo dia C, onde foram plantadas flores em nosso
município e também arrecadado alimentos. Agradeceu o Poeira por prontamente atender
seus pedidos. Explicou os motivos por ser contra o veto ao projeto 06 do legislativo, pediu
que os vereadores derrubem este veto. Aparte Maria Helena: explicou que as atas não
podem ser publicadas na íntegra, pois, contém informações pessoais. Aparte Danieli
Buttinger: lembrou que as atas são documentos públicos, com exceção das que contenham
assuntos sigilosos, mas estas são justificáveis a não publicação. Flamarion ressaltou a
importância das administrações darem continuidade às obras começadas, um exemplo é o
político. Obras que estão paradas devido à pandemia. Explicou que o pórtico só foi feito
porque era uma emenda destinada para isso, sobre não terem sido convidados para a
inauguração, lamentou, pois, sempre que precisam dos vereadores procuram. Disse que é

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

preciso tomar providências urgentes sobre a nova ala do hospital para que não danifique
ainda mais. Lembrou os esgotos no Bairro Novo Horizonte é um problema antigo, citou
outro lugares que estão precisam de reparos. Encerrou desejando uma boa Fecobat a todos.
Flávio Pahim PP explicou que a obra da nova ala do hospital foi recebida sem problemas,
porém na troca de um para-raios houveram alguns danos. Sobre o pórtico, destacou um
comentário que leu no Facebook, onde fala da importância de trabalhar pelo município
independente de siglas partidárias. Encerrou desejando uma boa semana e uma boa festa
toda comunidade. Gilmar Giacomelli PDT explicou que por ser muito autêntico às vezes as
pessoas podem não gostar do seu jeito, acredita que não ofendeu ninguém durante as
sessões, mas algumas pessoas embrabecem muito rápido. Afirmou que não precisa do
salário de vereador, sabe que não se elegeu e nem por isso ficou destilando veneno em
redes sociais, sentiu orgulho de ser suplente do Matheus e é preciso respeitar a memória
dele. Entende as cobranças dos munícipes, pois, pagam seus impostos e podem cobrar, os
vereadores sempre repassam as cobranças mas não podem realizar os trabalhos. Garantiu
que aceita ideias e opiniões de todos mas lamentou postagens sem argumentos em redes
sociais. Elogiou o primeiro atendimento que é feito no hospital pelos enfermeiros e técnicos
em enfermagem. Encerrou elogiando o pórtico que ficou muito bonito, mas é preciso
reconhecer a participação dos vereadores. Gislaine Delpino PP comentou sobre uma
conversa que teve com a diretora da creche sobre motivação. Reconheceu que existem
muitas coisas boas e não estão aqui só para bater no executivo, mas cobram para que cada
vez fique melhor. Encerrou dizendo que acredita no sucesso da Fecobat. 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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