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Verificando o número regimental de vereadores o presidente da sessão vereador Flávio
Pahim deu início a 22ª Sessão Ordinária, hoje dia 11 de julho de 2022, e informou que o
vereador João Cassol está ausente na sessão de hoje. Saudou os vereadores e ouvintes da
rádio 106.3. O presidente colocou em discussão a ata da 21ª Sessão Ordinária, realizada em
04 de julho de 2022, não houve manifestação e ata foi aprovada por unanimidade.
Correspondência: Ofício n° 146/2022 – gabinete. Não havendo projetos para leitura e nem
para a votação, passamos ao trabalhos dos vereadores: Pedido de Informação n°
029/2022, de autoria dos vereadores Danieli Buttinger PT e Flamarion Keller MDB Solicitamos ao Executivo Municipal, juntamente com a secretaria responsável, informações
sobre o cumprimento da Lei Federal n° 13.722 de 04 de outubro de 2018, que torna
obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e
funcionários de estabelecimentos de recreação infantil. O pedido de informação foi
aprovado por unanimidade. Explicações pessoais: Jose Luis PTB pediu mais uma vez
solução para o posto do Rincão dos Esquecidos, que estão há mais de 90 dias sem água, os
moradores irão procurar a Promotoria. Solicitou que o executivo leve água até o Cemitério
do Carmo. Garantiu que foi a maior Fecobat que já viu, parabenizou a secretária Mitielli
pela organização da feira. Encerrou elogiando a administração por ter dado espaço para os
talentos da nossa terra. Maria Helena PP parabenizou a administração pelo brilhante evento
que foi a Fecobat, elogiou as palestras realizadas durante a feira. Encerrou saudando os
ouvintes da rádio. Alex Martins PTB solicitou que a administração notifique a RGE sobre
buracos que abriram na rua Lauro Prestes, estão há mais de um mês abertos e o trabalho
não foi realizado, pediu também que sejam retirados entulhos daquela rua. Afirmou que irá
entrar em contato com o DAER, pois, a RS 241 está intransitável. Comentou o recorde de
público que foi a Fecobat, elogiou os eventos paralelos realizados, o encontro de motos,
carros antigos, show de rock entre outros. Parabenizou os talentos de São Vicente, que
mostraram que não precisam pagar cento e quarenta e cinco mil reais para ter shows de
qualidade. Aparte Flávio Pahim: questionou se o Alex devolveu as cortesias que recebeu
para os shows, o valor pago foi por um show nacional. Alex esclareceu que não pediu
cortesias, e que o município precisa ter prioridades, disse que a feira estava muito boa, mas
é preciso reconhecer que houveram erros. Elogiou a população pela participação pacifica
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nos dias de feira, e os taxistas pelos trabalhos prestados. Encerrou pedindo urgência de
providencias no poço do Rincão dos Esquecidos. Danieli Buttinger PT disse que tem
dúvidas sobre a prestação de serviços do calceteiro, acredita que ele seja um MEI, por isso
não pode ter mais funcionários, mas o município precisaria de mais um profissional. Aparte
Maria Helena: explicou que os MEIs só podem ter mais funcionário. Danieli disse que
precisam encontrar uma maneira, porque muitas ruas precisam de reparos. Ressaltou que a
situação do Rincão dos Esquecidos é crítico. Sobre a Fecobat, foram agraciados com dias
bons e o público se fez presente, elogiou a organização da feira, dos eventos paralelos e
principalmente os produtores da agricultura familiar. Espera que o tempo colabore para que
consigam arrumar as estradas. Lamentou o caso de estupro que aconteceu em um hospital,
durante um parto, é um fato repugnante, é triste saber que mulheres não estão seguras em
lugar nenhum, pediu união para combater essas violências, para as mulheres deixarem de
morrer. Encerrou desejando os sentimentos a família do menino que tirou sua vida, e pediu
atenção a sinais de depressão. Flamarion Keller MDB convidou a comunidade para evento
no dia 06 de setembro, nos pavilhões da Fecobat, em comemoração ao aniversário da rádio
Nova Manhã. Espera que o tempo colabore para que continuem arrumando as estradas do
interior. Agradeceu os organizadores do evento dos mototriciclistas, quanto aos shows dos
talentos da terra foram excelentes. Sobre as cortesias, acha justo ganharem, e os seus ele
doou. A feira é muito importante porque movimenta o comercio local. Encerrou
agradecendo a secretaria de obras pelo trabalho realizado na feira. Flávio Pahim PP sobre
os shows, podem ter falhado na divulgação, e esclareceu que não é contra as cortesias.
Parabenizou Mitielli, prefeito e demais envolvidos na organização, desde os catadores,
eletricistas, dos mais simples aos mais complexos. Elogiou os talentos, apesar de todas as
críticas recebidas. Encerrou convidando para um reunião sobre os bombeiros voluntários.
Gilmar Giacomelli PDT desejou melhoras para seu João. Sobre os casos de estupro, é a
favor da pena de morte, pois quando esses criminosos caem na penitenciária, é obrigação
do estado protege-los. Devem sempre estudar a melhor maneira de realizar a feira. Recebeu
um pedido para que façam um abrigo em frente à Escola Ayres Cecconi. Informou que tem
um projeto para que sempre que envolver dinheiro público seja obrigatório a participação
de talentos do município, elogiou todos os talento de São Vicente do Sul que se
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apresentaram na feira. Outro projeto que tem é sobre o uso do solo pela RGE, CEEE entre
outros, pois, o município está perdendo dinheiro. Encerrou parabenizando os organizadores
da feira, secretaria de obras que trabalhou direto, e sem falar no comercio local que lucrou
muito nesses dias. Gislaine Delpino PP parabenizou todos os envolvidos na organização da
feira. Elogiou os shows, e quanto ao show nacional é um atrativo a mais. Parabenizou a
Maria Luísa e seu grupo pelo evento das motos. Flamarion e Maria Helena pediram uma
aparte para elogiar os expositores e soberanas da feira. Gislaine disse que a única
reclamação que tem sobre a feira é a falta de banheiros. Encerrou pedindo providencias no
Rincão dos Esquecidos. 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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