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Ata nº 05/2018 da SESSÃO ORDINÁRIA realizada no dia 05 de março de 2018, às 19h00min,
presidida pelo Vereador Agustinho André Arnhold-PTB, secretariada pelo vereador Celso
Marino Silva Santos-PDT, com a presença dos Vereadores José Luiz Ferreira de Souza-PSC,
Mateus Barcelos-PT, Moacir Castello Branco de Albuquerque-PMDB, Claudio Alves PontePP, Sadi Reis da Silva-PSB, Renato Medeiros Marques-PP e Marcelo Boff Veiga - REDE. O
Presidente com a palavra iniciou a sessão pedindo a proteção de Deus, sendo então cantado o
Hino Nacional. Foi declarada aberta a sessão, passando-se à votação da Ata 04/2018, sendo a
mesma aprovada, e à leitura de Expedientes Recebidos: Expedientes: Recebidos: Ofício n°
1884/2017/Serra Gaúcha/RS, recebido do senhor Rodrigo Canani Medeiros, Superintendente
Regional da Serra Gaúcha da Caixa Econômica Federal, o qual será lido na íntegra. (cópia
anexa) Ofício n° 1562/2017/GIGOVCX, recebido do senhor Rodrigo Canani Medeiros,
Superintendente Regional da Serra Gaúcha da Caixa Econômica Federal, o qual será lido na
íntegra. (cópia anexa); Ofício 45/2018, recebido do senhor Itamar de Leon, secretário
municipal da Saúde, solicitando a cedência do Plenário desta Câmara de Vereadores, no dia 14
de março, a partir das 8 horas, para a realização da reunião da CIR – Comissão de Intergestores
Regional. Ofício 01/2018, recebido do senhor André Nogueira, representante do Partido
Socialismo e Liberdade-PSOL, solicitando a reserva do Plenário desta Câmara no dia 07 de
março, das 18 ás 22 horas, para reunião de filiados e convenção da Executiva Municipal do
Psol. Passou-se então à ORDEM DO DIA: a) a) Projeto de Lei n° 78/2017, que “Disciplina
a concessão de patrocínio, na forma de apoio cultural, à radiodifusão comunitária no território
do Município de São Francisco de Paula- RS”. b) Projeto de Lei n° 87/2017 SUBSTITUTIVO,
que “Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de São Francisco de Paula, seus princípios,
objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos
humanos, financiamento e dá outras providências” c) Projeto de Lei n° 07/2018, que “Autoriza
abertura de crédito especial no orçamento municipal” d) Projeto de Lei n° 08/2018
SUBSTITUTIVO, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento municipal” e)
Projeto de Lei n° 10/2018, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento municipal.”
f)
Projeto de Lei n° 11/2018, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento
municipal.” 6.3 – Projetos de Lei de Origem Legislativa a)
Projeto de Lei n° 04/2018,
que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa Municipal do Primeiro
Emprego e dispõe sobre o cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza de empresa
que aderir a esse Programa”. JUSTIFICATIVA: É clara e evidente a problemática que envolve
a juventude de todo país. Localmente, por sermos um município do interior e de economia
primária, tais problemas tornam-se ainda mais complexos. A dignidade humana está atrelada a
suas condições de subsistência, na sociedade moderna, ao emprego. É impensável tratar da
dignidade humana negligenciando as condições de emprego e renda de uma parcela da
população. O Brasil tem iniciado, mesmo que vagarosamente, a olhar seus jovens. A PEC da
Juventude, objetiva consagrar no texto constitucional brasileiro a população dessa faixa etária,
entre 16 e 24 anos, como sujeito efetivo de direitos, deveres e, por consequência, de
oportunidades. Em consonância com estas políticas, faz-se necessária à criação do Programa
Municipal do Primeiro Emprego. É importante ressaltar que esta iniciativa, para obter êxito,
precisa da vontade política da comunidade empresarial de São Francisco de Paula. Muitos são
os jovens na faixa etária entre 16 e 24 anos no município à procura de vagas no mercado de
trabalho. Muitos, impossibilitados de concorrer nesse mundo altamente competitivo, acabam,
não raras vezes, ingressando na criminalidade, no consumo de drogas ou na delinquência de um
modo geral. Nesse espaço é que a instituição, mediante lei municipal, de um programa que
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busque oportunizar a juventude mais facilidades e oportunidades de emprego aufere papel
fundamental nos dias atuais. Para tanto, é imperativo conceder aos empresários benefícios que
tornem atrativa a absorção dessa mão de obra proveniente da parcela jovem da sociedade. Por
essa razão é que se advoga a possibilidade de inclusão de empresas de pequeno, médio e grande
porte no Programa Municipal do Primeiro Emprego, por meio da concessão de um benefício
fiscal que garanta o recolhimento de alíquota mínima do ISSQN, no caso de adesão ao Programa
proposto por esta Lei Municipal. Lançados os argumentos, na certeza da compreensão dos
nobres colegas vereadores, solicitamos a análise e votação do presente projeto de Lei. b) Projeto
de Lei n° 05/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer o dever de
Prestação de Contas ao Legislativo Municipal por parte das empresas prestadoras de Serviços
Públicos de Saúde e Recolhimento e Destinação de Resíduos Sólidos no Município de São
Francisco de Paula, /RS. JUSTIFICATIVA: O conteúdo do presente projeto de Lei se faz
necessário pela relevância da transparência dos serviços públicos prestados à municipalidade,
contratados pelo ente público com recursos oriundos do orçamento municipal. A periodicidade
das prestações de contas ao Legislativo Municipal antecipa a necessidade de solicitações e
pedidos de informações sobre os serviços prestados, haja vista ser a fiscalização a principal
prerrogativa deste poder no município. Tanto Vereadores quanto cidadãos não dispõem de
informações da real situação dos serviços prestados, sendo que muitas vezes ocorrem
deficiências e carências na oferta e disponibilidade dos serviços. c)
Projeto de Lei n°
06/2018, que “Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa “Adote um Ponto de Ônibus”
e dá outras providências.” JUSTIFICATIVA: O presente projeto de lei tem o objetivo de
implantar, conservar, recuperar e manter abrigos nos pontos de ônibus instalados no Município.
Entendendo como abrigo as instalações de estrutura metálica, alvenaria ou madeira, com bancos
e cobertura nos padrões estabelecidos pela Secretaria competente, destinadas a proteger os seus
usuários contra as intempéries. O termo de cooperação seria uma solução criativa para suprir a
escassez de recursos públicos na provisão de serviços que precisam ser mantidos ou
construídos. Os munícipes poderão contar com melhorias nessa área de vital importância, o
transporte público. Tudo isso poderá ser objeto da participação do capital privado em sintonia
com as necessidades da população e da Administração Pública Municipal. Os interesses são
comuns e, ao mesmo tempo, são interesses da coletividade, visando a manutenção e preservação
de tais bens. Como a função desse termo de cooperação é suprir as deficiências da gestão
pública, cabe a esta o dever de auxiliá-las, facilitando a exploração da publicidade no local.
Seria uma forma de padronizar os abrigos de ônibus existentes e também construir os
inexistentes, com cobertura suficiente, banco e vedação a fim de proteger o usuário do vento,
da chuva e do sol e também para embelezamento do município. A manutenção e a conservação
dos abrigos de ônibus são de responsabilidade dos municípios, contudo, o setor privado também
pode intervir para garantir a qualidade na prestação do serviço público. As relações entre
pessoas civis e os órgãos públicos é tema que se impõe, pois há a necessidade de investir no
fortalecimento e na expansão das parcerias entre o setor público e a sociedade civil organizada,
a fim de viabilizar a atuação conjunta e cooperada em direção ao alcance dos objetivos sociais
da cidade. Em anexo constam fotos do mesmo Projeto aplicado em outros municípios, com
resultados positivos. Pelo exposto, formulamos apelo aos nobres Pares para que o presente
projeto seja apreciado e aprovado. Conclui-se restar cristalino a importância e pertinência da
matéria tratada no presente Projeto de Lei, submetendo à consideração dos ilustres pares. 6.3.2
– Projetos de Decreto a)
Projeto de Decreto n° 01/2017, que “Dispõe sobre a prestação de
contas do Administrador do Executivo Municipal Sr Décio Antônio Colla, referente ao
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exercício do ano de 2007, e dá outras providências. ” b)Projeto de Decreto n° 02/2017, que
“Dispõe sobre a prestação de contas do Administrador do Executivo Municipal Sr Décio
Antônio Colla, referente ao exercício do ano de 2012, e dá outras providências. ” Após suspensa
a presente Sessão, por dez minutos, para que as Comissões emitissem seus Pareceres, esta foi
reiniciada, sendo solicitada a leitura dos Pareceres exarados pelas Comissões à matéria
específica desta Sessão Ordinária. Parecer exarado pelas Comissões de Constituição e
Legislação e de Orçamento e Finanças ao Projeto de Lei n° 07/2018, que “Autoriza abertura de
crédito especial no orçamento municipal”, sendo ambos os Pareceres favoráveis a aprovação
do Projeto de Lei citado. A seguir, passou-se a discussão e a votação do referido Projeto de
Lei, sendo aprovado. Parecer exarado pelas Comissões de Constituição e Legislação e de
Orçamento e Finanças ao Projeto de Lei n° 08/2018 SUBSTITUTIVO, que “Autoriza abertura
de crédito especial no orçamento municipal”, sendo ambos os Pareceres favoráveis a aprovação
do Projeto de Lei citado. Passando-se a discussão e a votação do Projeto de Lei anteriormente
citado, foi o mesmo aprovado. Parecer exarado pelas Comissões de Constituição e Legislação
e de Orçamento e Finanças ao Projeto de Lei n° 10/2018, que “Autoriza abertura de crédito
especial no orçamento municipal”, sendo ambos os Pareceres favoráveis a aprovação do Projeto
de Lei citado A seguir, passou-se a discussão e a votação do referido Projeto de Lei, sendo
aprovado. Parecer exarado pelas Comissões de Constituição e Legislação e de Orçamento e
Finanças ao Projeto de Lei n° 11/2018, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento
municipal.”, sendo ambos os Pareceres favoráveis a aprovação do Projeto de Lei citado. A
seguir, passou-se a discussão e a votação do referido Projeto de Lei, sendo aprovado. Passouse a leitura das proposições: Proposição nº 81/2018 Apresentada pelo Vereador proponente:
Agustinho André Arnhold-PTB PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, relacionada à
Secretaria de Educação. Que seja construído uma cobertura, no pátio do Colégio João
Magalhães filho, na Britadeira. JUSTIFICATIVA Para abrigar as crianças do sol e da chuva,
pois muitas precisam aguardar o transporte escolar. Proposição nº 82/2018 Apresentada pelo
Vereador proponente: Agustinho André Arnhold-PTB PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS, relacionada à Secretaria de Obras. Que seja retirado o lixo existente no
terreno em frente ao nº120 na Rua Bela Vista no Bairro Campo do Meio. JUSTIFICATIVA À
pedido dos moradores pois o mau cheiro é insuportável devido ao lixo descartado naquele local.
(RETIRADA) Proposição nº 83/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Caiamba- PSC
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
os seguintes PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS, relacionada à Secretaria de Obras. Solicito que
sejam feitos os seguintes pedidos de providências na localidade da Recosta: Reparos nas
estradas. Troca de lâmpadas que se encontram queimadas. Fazer a roçada. E a canalização do
esgoto que se encontra a céu aberto. E também que sejam feitos reparos na Estrada do José
Velho. JUSTIFICATIVA A Pedido dos moradores das referidas localidades. Proposição nº
84/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Caiamba- PSC PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, os seguintes
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS, relacionada à Secretaria de Obras. Solicito que sejam feitos
os seguintes pedidos de providências no bairro Campo do meio: Solicito novamente estudo de
viabilidade para colocação de um redutor de velocidade em frente à creche infantil na Rua Dos
Pessegueiros. Troca de lâmpada que se encontra queimada na Avenida independência, em
frente ao número 40. JUSTIFICATIVA A Pedido dos moradores das referidas ruas. Proposição
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nº 85/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Caiamba- PSC PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA, relacionada à Secretaria de Saúde. Solicito que seja feito a
colocação de veneno para controle dos mosquitos borrachudos na localidade da Recosta e José
Velho. JUSTIFICATIVA A Pedido dos moradores. Proposição nº 86/2018 Apresentada pelo
Vereador proponente: Caiamba- PSC PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada
ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguintes PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS,
relacionada à Secretaria de Educação. Solicito que seja recolocado areia na quadra esportiva da
localidade da Recosta. Solicito novamente que seja feitos os reparos em algumas partes do piso
da Escola Municipal Presidente Castelo Branco JUSTIFICATIVA O pedido número 1 se dá em
razão dos usuários, pois a areia que antes tinha desapareceu com o tempo e a referida quadra
está quase sem nada, dificultando assim, a prática de esportes. O pedido número 2 se dá em
razão dos professores, alunos e pais, pois existem algumas cerâmicas quebradas, causando um
perigo enorme para as pessoas que frequentam a escola. Proposição nº 87/2018 Apresentada
pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Indicamos ao Governo Municipal
e à Secretaria Municipal de Saúde estudo de viabilidade para aumento do número de exames
de especialidades junto ao Sistema Estadual, bem como a busca por profissionais especializados
que realizem exames dentro do município, sem a necessidade de deslocamento a outros
municípios. JUSTIFICATIVA Grande parte dos exames disponibilizados atualmente têm o
tempo de espera de aproximadamente 3 meses, o que representa demora demasiada. Se possível,
que se busquem convênios com o hospital e clínicas locais, como também a contratação de
serviços oferecidos dentro do município, facilitando o acesso das pessoas e diminuindo a
incidência de viagens a outros municípios e o tempo de espera dos pacientes. Proposição nº
88/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT INDICAÇÃO:
Indicamos ao Governo Municipal e à Secretaria Municipal de Obras o Cercamento com
Alambrado alto no perímetro do pátio da Escola Municipal Presidente Castelo Branco.
JUSTIFICATIVA Conforme solicitado em proposições anteriores e ainda não atendido, a
comunidade escolar do Bairro Loteamento Vila Santa Isabel solicita o cercamento com tela de
alambrado mais alto, conforme era antes do tornado que destruiu a escola em 2017. Com o
alambrado baixo muitas ocorrências tem sido registradas de roubo de bolas dos alunos em
educação física e também alunos que se machucam ao pular a cerca para buscar bolas.
Proposição nº 89/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT
INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte
INDICAÇÃO: Indicamos ao Governo Municipal e à Secretaria Municipal de Educação a
contratação de professores temporários, até a realização do concurso público, para suprir a
necessidade apontada nas escolas de educação infantil. JUSTIFICATIVA Com a criação de
uma nova escola de educação infantil, abriu-se demanda nas escolas já existentes e se faz
necessário o suprimento das vagas até a contratação definitiva por concurso público.
Proposição nº 90/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT
PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos
André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Solicito informações sobre quais
Conselhos Municipais de cada pasta/ Secretaria do Executivo Municipal que estão ativos.
JUSTIFICATIVA Para fiscalizar o andamento e periodicidade de reuniões. Proposição nº
91/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT PEDIDO DE
INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André
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Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Solicito informações sobre quantos
atendimentos de fisioterapia estão sendo realizados no município pela Secretaria de Saúde, e
quais são os credenciados ativos para prestação desse serviço. JUSTIFICATIVA Para fiscalizar
o andamento dos serviços e especialidades fornecidos pela Secretaria de Saúde Municipal.
Proposição nº 92/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT
PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos
André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Solicito informações sobre
atendimentos com especialistas de ginecologia e pediatria disponíveis à população nas UBS do
município, e quais oferecem UBS’S fazem o atendimento. JUSTIFICATIVA Para fiscalizar o
andamento dos serviços e especialidades fornecidos pela Secretaria de Saúde Municipal.
Proposição nº 93/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT
PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos
André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Solicito informações sobre o
andamento dos processos licitatórios e cronogramas de obras de restauração do trecho da
Avenida Benjamin Constant entre o DAER e a RS 020. JUSTIFICATIVA Para fiscalizar o que
está sendo feito em um dos trechos mais críticos da área urbana de nosso município, cuja falta
de soluções se arrasta durante muito tempo. Proposição nº 94/2018 Apresentada pelo Vereador
proponente: Professor Mateus – PT PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS:
Solicito lista de funcionários / prestadores de serviços da SAMU, assim como cópia dos
documentos e certificações de cada cargo. Incluindo para Enfermeiros e Técnicos de
enfermagem: - Comprovação de cursos atualização na área de urgência/emergência, emitido
por instituição médico-hospitalar, de treinamento ou ensino e o Curso de BLS – Suporte Básico
de Vida; - Experiência de enfermagem na área de emergência ou Unidade de Tratamento
Intensivo emitida por instituição onde atuou e assinada pelo diretor da Instituição, representante
legal, explicitando a função e o período de atuação;- COREN (área de enfermagem) registrado
e anuidade legalizada; - Prova objetiva; Teste de aptidão física; - Psicotécnico; - Exame médico.
- Entrevista realizada pelo coordenador de Enfermagem do Samu 192; -Incluindo para
condutores: - Carteira Nacional de Habilitação (CNH) profissional por mais de dois anos; Comprovação de cursos de socorrista e direção defensiva; - Comprovação do curso de
condutores de veículos de emergência - Ser maior de 21 anos;- Ter o 2º grau completo; Apresentar a certidão negativa (nada consta) do Detran e cópia da - CNH; - Prova objetiva;
Teste de aptidão física;- Psicotécnico;- Exame médico. - Entrevista realizada pelo coordenador
Administrativo e Controlador de Frota do SAMU 192; JUSTIFICATIVA Para qualificação
dos serviços prestados ao município, fiscalização e cumprimento das leis. Proposição nº
95/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT PEDIDO DE
INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André
Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Solicito Cópias da Atas das duas últimas
reuniões dos Conselhos Municipais, ativos. JUSTIFICATIVA Para fiscalizar o andamento e
periodicidade de reuniões. Proposição nº 96/2018 Apresentada pelo Vereador proponente:
Professor Mateus – PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito a
Secretaria de obras e Secretaria do Interior atendimento da gestão municipal para melhorias das
estradas do interior do município no Distrito Sede. JUSTIFICATIVA A Secretaria Municipal
do Interior atende os Distritos mais longínquos do município. Porém o Distrito Sede também
possui uma imensa área com grandes quilometragens, que exigem atenção, muitas delas com
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estradas em péssimas condições de trafegabilidade. Proposição nº 97/2018 Apresentada pelo
Vereador proponente: Marcelo Sapinho- Rede PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja
encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Conserto das Ruas: Rua Nilo Peçanha, Bairro Centro; Rua Maria Florinda
Ferreira, Bairro Rincão; Todas as Ruas do Bairro São Bernardo; JUSTIFICATIVA A pedido
dos moradores. Proposição nº 98/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo
Sapinho- Rede PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Conserto, canalização de
esgoto e colocação de lâmpadas na Rua Belém. JUSTIFICATIVA A pedido dos moradores.
Proposição nº 99/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho- Rede
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Colocação de um redutor de velocidade na Rua
Afonso Pena, Bairro Santa Isabel. JUSTIFICATIVA A pedido dos moradores. Proposição nº
100 /2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede PEDIDO DE
INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André
Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS:
Solicito o relatório de atividades
desempenhadas e efetividade, do período de 2017 até o momento, dos servidores ocupantes dos
cargos: Encarregado do Posto Telefônico e Encarregado do Posto do Correio.
JUSTIFICATIVA Para fiscalizar o cumprimento das Leis. Proposição nº 101/2018
Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede PEDIDO DE INFORMAÇÃO:
Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. P refeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes
QUESTIONAMENTOS: Solicito o relatório de atividades desempenhadas pelo ocupante do
cargo Chefe do Setor de Obras e Serviços do Interior em seu local de trabalho, no período de
2017 até o momento. JUSTIFICATIVA Para fiscalizar o cumprimento das Leis. Proposição nº
102/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede PEDIDO DE
INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André
Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Com base no Edital de Licitação para escolha
da Empresa que realizará o evento Festa da Macela, o município está com condições financeiras
para arcar com gastos com mídia no valor de R$ 24.000,00 em apenas um evento?
JUSTIFICATIVA Para fiscalizar o cumprimento das Leis. Proposição nº 103/2018
Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho- Rede PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Canalização de esgoto na Rua Mariano Inácio da Silva, Bairro
Serra Dourada. JUSTIFICATIVA A pedido dos moradores. Proposição nº 104/2018
Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho- Rede PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Roçada e limpeza da Estrada do Cravina, Rincão dos Kroeff.
JUSTIFICATIVA A pedido dos moradores, pois o mato está alto avançando para a Estrada.
Proposição nº 105/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho- Rede
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Colocação de bueiro na Estrada Geral de Tainhas.
JUSTIFICATIVA A pedido dos moradores. Proposição nº 106/2018 Apresentada pelo
Vereador proponente: Marcelo Sapinho – Rede INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao
Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Referente as Escolas de Educação Infantil
Municipal: Senão houver a possibilidade de nomeação de novos professores, contrate
estagiários. JUSTIFICATIVA. Tendo em vista o desfalque que está havendo nas Escolas de
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Educação Infantil Municipal em decorrência da transferência de professores para a nova Escola
sem haver a devida substituição no cargo, causando uma situação caótica nas salas de aula. A
contratação de estagiários seria uma forma de amenizar a situação. Proposição oral,
apresentada pelo vereador Marcelo Sapinho-REDE, solicitando o envio de Moção de Pesar aos
familiares do senhor Carlos Hoffman da Silva. Proposição nº 107/2018 Apresentada pelo
Vereador proponente: Marcelo Sapinho – Rede INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao
Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Referente as Leis de Responsabilidade Fiscal e
de Improbidade Administrativa: Atenção aos gastos com dinheiro público com mídia em
eventos; JUSTIFICATIVA Tendo em vista o investimento alto em mídia no evento Festa da
Macela. Tribuna Livre, disponibilizada ao vereador Moacir Castello Branco de AlbuquerquePMDB, o qual explanou acerca das Sessões Ordinárias realizadas nesta Câmara de Vereadores,
bem como acerca do governo municipal. Tribuna Livre, disponibilizada ao vereador Renato
Marques-PP, o qual explanou acerca do governo municipal. Tribuna Livre, disponibilizada ao
vereador Marcelo Sapinho-REDE, o qual explanou acerca de Projeto de reimplantação da
Banda Marcial Municipal, bem como acerca do Posto de Saúde do bairro Santa Isabel e do
governo municipal. Encerrada a Ordem do Dia, o Presidente declara encerrada a Sessão e
convoca aos vereadores para a próxima Sessão Ordinária, a realizar-se na data de 12 de março
de 2018, às 19h00min, nas dependências desta Casa Legislativa. Registra-se que a presente
Sessão foi integralmente gravada, estando a mesma disponível em arquivo digital na Secretaria
desta Câmara. Nada mais havendo a tratar eu, Daniela Santos, Auxiliar
Administrativo/Legislativa, matrícula 06/2015, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada,
será assinada por mim, pelo Presidente, vice presidente e pelo 1° secretário, sala das sessões,
01 de março de 2018.
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