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Ata nº 15/2018 da SESSÃO ORDINÁRIA realizada no dia 21 de maio 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-MDB, Sadi Reis da Silva-PSB,
Renato Medeiros Marques-PP, Cláudio Alves Ponte e Marcelo Boff Veiga - REDE. Foi
declarada aberta a sessão, pedindo-se a proteção de Deus. Passou-se então à votação da Ata n°
14/2018, sendo a mesma aprovada. Dando prosseguimento, passou-se à Tribuna Popular.
Inscrição nº 04/2018 Nome: Flávia dos Santos Assunto: Comude/Corede. Inscrição nº 05/2018
Nome:Elisete Terezinha Fagundes Assunto: Água potável. A primeira inscrição não se fez
presente, passando-se diretamente à segunda inscrição. Prosseguiu-se então aos Projetos de
Lei: a) 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” b)

Projeto de Lei n° 17/2018, que “Revoga o artigo 2º da Lei nº 2863/2012

e dá outras providências” c) Projeto de Lei n° 20/2018, que “Altera Anexo I da Lei nº3016 de
21 de janeiro de 2014 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer o Calendário de
Eventos do Município, e dá outras providências” d)

Projeto de Lei n° 26/2018, que

“Institui o Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal da Ronda e o Fundo Municipal
do Parque da Ronda” e) Projeto de Lei n° 27/2018, que “Dispõe sobre a constituição do Serviço
de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que
produzam produtos de origem animal e dá outras providências”, no Município de São Francisco
de Paula.” f) Projeto de Lei n° 28/2018, que “Autoriza o Poder Executivo a Firmar Convênio
para Prestação de Mútua Colaboração com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do
Sul, e dá Outras Providências” JUSTIFICATIVA: Através do presente Projeto de Lei o
Executivo Municipal visa a autorização para firmar Convenio para prestação de mútua
colaboração entre o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e o Município de São
Francisco de Paula. Este convênio irá possibilitar o funcionamento e a realização das atividades
do Cartório mediante disponibilização de servidor(es), veículo(s), combustível, dentre outros,
bem como atender a demanda em anos de eleição. Contamos com a costumeira atenção dos
nobres Edis, e por tratar-se de matéria de interesse público, solicitamos a aprovação deste pleito.
g) Projeto de Lei n° 29/2018, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento
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municipal” JUSTIFICATIVA: Encaminhamos o presente Projeto de Lei para apreciação dos
Nobres Vereadores o qual Autoriza o Poder Executivo a realizar abertura de crédito especial no
orçamento da Secretaria de Educação tendo em vista o superávit de 2017 nos recursos
vinculados 1004 e 1069, os quais são utilizados na manutenção e no funcionamento da educação
infantil das escolas municipais frente ao exposto, contamos com costumeira compreensão dos
nobres vereadores na aprovação deste pleito.

6.2 – Projetos de Lei de Origem Legislativa

a) Projeto de Lei n° 06/2018, que “Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa “Adote
um Ponto de Ônibus” e dá outras providências.” 6.2.2 – 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 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,
passou-se às proposições: Proposição nº 335/2018 Apresentada pelo Vereador proponente:
Professor Mateus – PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Os Moradores
da Antiga Estrada da Balança, na RS 235, próximo ao Bairro Veraneio Hampel, Solicitam
abastecimento de água pela Corsan. JUSTIFICATIVA As cerca de 15 famílias residentes no
local conhecido como Antiga Estrada da Balança sofrem há anos com problemas de
abastecimento de água, contando apenas com um poço, que não dispõe de água suficiente para
todos os moradores. Solicita-se que a Corsan realize este abastecimento, sendo necessária
assinatura de convênio para prestação de serviços com a Prefeitura Municipal. Proposição nº
336/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Os lojistas e Comerciantes do Centro da cidade de São
Francisco de Paula Solicitam intensificação da Fiscalização municipal sobre vendedores
ambulantes na cidade, principalmente na Avenida Júlio de Castilhos e Rua Assis Brasil.
JUSTIFICATIVA Muitos vendedores ambulantes tem utilizado ruas centrais da cidade,
disputando as vendas com lojistas que pagam impostos, encargos sociais e trabalhistas e
mantém o comércio local há muitos anos. Proposição nº 337/2018 Apresentada pelo Vereador
proponente: Renato Medeiros Marques = PP = MOÇÃO DE PESAR: Solicitamos que seja
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encaminhada uma MOÇÃO DE PESAR para os familiares.da senhora Marcia Castilhos Gil,
JUSTIFICATIVA “Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós”.
Proposição nº 338/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Caiamba- PSC PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte
INDICAÇÃO. Solicito um estudo de viabilidade para que o Corpo de Bombeiros de São
Francisco de Paula dê apoio e suporte necessário para todos os devotos que fazem a caminhada
nos dias 25 e 26 de maio até o santuário da Nossa Senhora de Caravaggio em Canela.
JUSTIFICATIVA Este suporte por parte dos Bombeiros seria de grande relevância, pois
poderia fornecer água para as pessoas e primeiros atendimentos caso seja necessário, pois a
caminhada é longa e muito cansativa podendo durar a noite toda e muitas pessoas chegam à
exaustão física. Proposição nº 339/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor
Mateus – PT INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a
seguinte INFORMAÇÃO: Foram aprovados nesta Câmara de Vereadores aberturas de Crédito
para liberação de recursos oriundos do governo Federal e Ministério das cidades com a
finalidade de construção da quadra poliesportiva e da Cozinha, refeitório e direção da Escola
Presidente Castelo Branco, além do ginásio Avelino Bandoca, no Bairro Loteamento Vila Santa
Isabel. A comunidade do bairro e da escola solicitam informações sobre o cronograma de obras
e quando deverá iniciar as obras. JUSTIFICATIVA Para Fiscalização das leis municipais.
Proposição nº 340/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito providências da Secretaria Municipal de
Obras para melhorias, conserto, manutenção, recolhimento de lixo e entulhos nas ruas Amélia
Sousa e Eliseu Paglioli no bairro Rincão. JUSTIFICATIVA Após repetidas proposições e
pedidos de providências sobre os problemas destas ruas, os moradores persistem sem
atendimento. Proposição nº 341/2018 Apresentada pelos Vereadores proponentes: Marcelo
Sapinho- Rede Sustentabilidade MOÇÃO DE PESAR: Solicitamos que seja encaminhada
respeitosamente uma MOÇÃO DE PESAR aos familiares da Sra. Diva Lemos Córdova Pereira
por seu falecimento. JUSTIFICATIVA Lamentamos profundamente a irreparável perda da
amiga Diva, que Deus conforte o coração dos familiares e dê forças para suportar este momento
tão difícil. Um abraço a família e fiquem com Deus. Proposição nº 342/2018 Apresentada pelo
Vereador

proponente:

Marcelo

Sapinho-

Rede

Sustentabilidade

PEDIDO

DE

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RUA SALGADO FILHO, Nº.105
FONE: 54.3244.2211 OU 54.3244.2283

95400-000 – SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Conserto da Estrada da Samambaia. JUSTIFICATIVA
As estradas da colônia estão em péssimas condições, inclusive o transporte escolar está
impossibilitado de trafegar nesta Estrada. É de extrema urgência o conserto. Proposição nº
343/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho- Rede Sustentabilidade
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Troca de lâmpadas na Rua Chile esquina com a
Rua Paquetá, Bairro Rincão. JUSTIFICATIVA

A pedido dos moradores. Proposição nº

344/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede PEDIDO DE
INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André
Aguzzolli os seguintes QUESTIONAMENTOS: Relatório das mudanças feitas dentro e fora do
município no ano de 2017 até a presente data. Prezando pelo princípio da economicidade, a
resposta deste questionamento pode ser entregue por meio digital. JUSTIFICATIVA Para
fiscalizar os atos administrativos e o cumprimento das Leis.

Proposição nº 345/2018

Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede PEDIDO DE INFORMAÇÃO:
Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André Aguzzolli os seguintes
QUESTIONAMENTOS: Foi feita alguma Estrada dentro de propriedade particular no interior?
Se a resposta for positiva, cópia da autorização do proprietário. A referida Estrada causou
prejuízo a algum produtor? Se a resposta for positiva, valor estimado do prejuízo, qual produtor
e quais medidas estão sendo tomadas? Prezando pelo princípio da economicidade, a resposta
deste questionamento pode ser entregue por meio digital. JUSTIFICATIVA Para fiscalizar os
atos administrativos e o cumprimento das Leis. Proposição nº 346/2018 Apresentada pelo
Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede Sustentabilidade PEDIDO DE INFORMAÇÃO:
Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes
QUESTIONAMENTOS: Relação das diárias e auxílios do Prefeito, Vice, Secretários e CCs
dentro e fora do RS, bem como suas respectivas comprovações, do período de março de 2018
até o presente momento. JUSTIFICATIVA Para fiscalizar o cumprimento das Leis. Proposição
nº 347/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede Sustentabilidade
PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos
André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Cópias dos comprovantes de
escolaridade dos Cargos em Comissão (CCs) nomeados a partir de março 2017 até a presente
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data. JUSTIFICATIVA Para fiscalizar os atos administrativos e o cumprimento das Leis.
Proposição nº 348/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho- REDE
SUSTENTABILIDADE MOÇÃO DE APOIO: Solicitamos que seja encaminhada uma
MOÇÃO DE APOIO a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (ABCAM) ao protesto contra
o aumento do combustível. Endereço: SAUS, Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT, 7º andar.
Brasília-DF, CEP: 70070-944. JUSTIFICATIVA São milhões de caminhões e milhões de
caminhoneiros que todos os dias andam por milhares de quilômetros de asfalto, mesmo com
uma importante e delicada profissão, trabalhar como caminhoneiro não gera o merecido
reconhecimento, não dá retorno financeiro equivalente aos tantos dias foras de casa e não dá
direitos. Sobram explorações, abusos contra a profissão, que roubam a esperança e a vontade
de devorar o asfalto. Os aumentos do preço do diesel nas refinarias e os impostos tem afetado
diretamente o transporte de cargas, tendo em vista que esses homens e mulheres, feras do
volante, vivem uma dura e triste realidade, transportando mais de 60% de tudo o que é
produzido em nosso país. Os caminhoneiros reivindicam do governo federal mudanças na
política de reajuste dos combustíveis da Petrobras, a redução da carga tributária sobre operações
com óleo diesel a zero, referentes às alíquotas da contribuição de PIS/Pasep e Cofins. Pedem
também isenção da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). Gostaríamos
de demonstrar nosso apoio a este movimento dos amigos caminhoneiros, tendo em vista ser a
classe que move o País e deve ter seu devido reconhecimento. Tribuna Livre, disponibilizada
ao vereador Renato Marques-PP, o qual explanou acerca de do Jornal Correio Serrano, bem
como acerca do Festival da Batata e do governo municipal. Tribuna Livre disponibilizada ao
vereador Marcelo Sapinho-REDE, o qual fez agradecimentos, bem como explanou acerca 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 28 de maio
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,
24 de maio de 2018.
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