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Ata nº 14/2018 da SESSÃO ORDINÁRIA realizada no dia 14 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, sendo cantado o Hino rio-grandense. Passou-se então à votação da
Ata n° 13/2018, sendo a mesma aprovada.

Prosseguiu-se então aos Projetos de Lei: Projetos

de Lei de Origem Executiva em Regime Ordinário: 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.” 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: roposição nº 313/2018 Apresentada pelo
Vereador proponente: Caiamba- PSC Providências Que seja encaminhada ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal. Que seja feito um estudo de viabilidade junto aos Órgãos competentes para
extensão da Rede Trifásica na localidade da Recosta. Em anexo, abaixo assinado dos
moradores. JUSTIFICATIVA

Esta proposição tem como objetivo complementar outra
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proposição recentemente feita.

Proposição nº 314/2018 Apresentada pelo Vereador

proponente: Professor Mateus – PT INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO Indicamos ao Governo Municipal a qualificação
dos serviços de fiscalização em toda a cidade, buscando a conscientização da população para a
colocação de entulhos e lixos nas calçadas e terrenos baldios da cidade. JUSTIFICATIVA Para
melhorias na manutenção e conservação de uma cidade limpa. Proposição nº 315/2018
Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT PEDIDO DE INFORMAÇÃO:
Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes
QUESTIONAMENTOS: Vários projetos foram enviados a esta casa para ajustes no quadro de
servidores municipais para adequação ao certame do concurso público. Solicito informações
sobre o andamento do certame, quais os prazos para publicação do edital de abertura.
JUSTIFICATIVA Para fiscalização e divulgação à população do município. Proposição nº
316/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito alteração do local onde está colocado redutor de
velocidade na Rua Estrada da Serra Velha, em frente à residência 176. JUSTIFICATIVA O
redutor se encontra em frente à residência, sendo que fica proibido estacionamento no local.
Pede-se que o redutor Seja retirado e instalado em torno de 50 metros antes, no início da rua,
sendo que desta forma não impedirá estacionamentos visto que não há residências no local.
Proposição nº 317/2018 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 de
Administração para uma diferença existente entre os padrões salariais dos servidores públicos
municipais que atuam no cargo de Psicólogo com os demais cargos com requisitos iguais de
escolaridade e carga horária. Para fazer justiça com todos os servidores deve ocorrer a
equiparação dos padrões salariais. JUSTIFICATIVA Para qualificação do quadro de cargos e
salários da Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula.
Apresentada

pelo

Vereador

proponente:

Professor

Mateus

Proposição nº 318/2018
–

PT

PEDIDO

DE

PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito melhorias nas estradas rurais do interior do
município, atendidas pela Secretaria Municipal do Interior. JUSTIFICATIVA Embora tenham
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sido criadas para solucionar os problemas de manutenção de estradas do Interior, muitas
estradas permanecem em péssimo estado de conservação. Proposição nº 319/2018 Apresentada
pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja
encaminhada

ao

Excelentíssimo

Prefeito

Municipal,

o

seguinte

PEDIDO

DE

PROVIDÊNCIAS: Solicito recolhimento de entulhos acumulados há bastante tempo nos
bairros Rincão e Loteamento Vila Santa Isabel. JUSTIFICATIVA Para limpeza e melhoria
visual e estética dos bairros, mas também por questões de saúde, pois o acúmulo de entulhos e
lixo por muito tempo ocasiona o surgimento de animais e mau cheiro. Proposição nº 320/2018
Apresentada

pelo

Vereador

proponente:

Professor

Mateus

–

PT

PEDIDO

DE

PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito conserto e melhorias na Rua Brunilde, entre os bairros
Britadeira e São Bernardo. JUSTIFICATIVA Para melhorias e qualificação dos serviços
públicos prestados à população.

Proposição nº 321/2018 Apresentada pelo Vereador

proponente: Professor Mateus – PT PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS:
Quantas fichas do SISAN são preenchidas no Município, via UBS, e qual encaminhamento esta
sendo feito via CRAS/ CREAS / CAPS, para as mulheres que receberam o primeiro
atendimento. JUSTIFICATIVA Para fiscalização e correção de possíveis falhas
administrativas. Proposição nº 322/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor
Mateus – PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Os servidores públicos
municipais do magistério e funcionários de Escola solicitam melhorias ou substituição no
Sistema de ponto eletrônico nas Escolas do município. JUSTIFICATIVA O sistema de ponto
eletrônico tem apresentado muitos problemas, prejudicando os servidores, ocasionando falta de
transparência no acompanhamento da efetividade. Proposição nº 323/2018 Apresentada pelo
Vereador proponente: Marcelo Sapinho – Rede INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Que sejam disponibilizadas
apenas informações verídicas e completas na página da Prefeitura Municipal na rede social
Facebook. JUSTIFICATIVA Para quando houver algum equívoco ou informação inverídica a
retratação deve ser imediata, por se tratar de organização governamental tem de existir a
preocupação em manter a transparência nas informações prestadas. Proposição nº 324/2018
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Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho – Rede INDICAÇÃO: Que seja
encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Que o
chimarródromo seja recolocado no seu local habitual no Lago São Bernardo. JUSTIFICATIVA
A pedido dos frequentadores que reclamam da falta do mesmo. Proposição nº 325/2018
Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho – Rede INDICAÇÃO: Que seja
encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Que seja feito
neste ano o Campeonato Municipal de Futsal. JUSTIFICATIVA A pedido dos atletas e
comunidade em geral.

Proposição nº 326/2018 Apresentada pelo Vereador proponente:

Marcelo Sapinho – Rede INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: A criação de uma comissão composta por servidores
efetivos para a avaliação do trabalho dos cargos comissionados da Prefeitura Municipal.
JUSTIFICATIVA Para fiscalização da produtividade e qualidade na prestação dos serviços dos
mesmos. REPROVADA por seis votos a dois, sendo favoráveis os vereadores Marcelo
Sapinho-REDE e Mateus Barcelos-PT. Proposição nº 327/2018 Apresentada pelo Vereador
proponente: Marcelo Sapinho – Rede INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Que sejam feitas políticas públicas para os
animais de rua ou que estejam em condições de vulnerabilidade no município.
JUSTIFICATIVA Convivemos diariamente com casos de maus tratos a animais e o crescimento
contínuo população de cães e gatos, até o momento não foi realizada uma campanha educativa
com a população, e por esta razão a situação tende a piorar. Atualmente, o controle de animais
de estimação é reconhecido como necessário. Seja por questões de Saúde Pública, envolvidas
no contexto da convivência humana, seja por questões de bem-estar animal, mas de singular
importância. O município terá de se manifestar, assumir sua responsabilidade e criar ações
visando o bem-estar da população e dos animais. Proposição nº 328/2018 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 da Licitação nº 025/2017 referente a Organização
e Produção do 26º Ronco do Bugio: Houve a distribuição dos CDs do 26º Ronco do Bugio? Se
a resposta for positiva, cópia do relatório de entrega dos mesmos com a assinatura dos
respectivos recebimentos. Prezando pelo princípio da economicidade, a resposta deste
questionamento pode ser entregue por meio digital. JUSTIFICATIVA Para a fiscalização do
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cumprimento do edital da licitação, anexo I, das responsabilidades a serem atendidas pela
contratada. Proposição nº 329/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo SapinhoRede PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito
Marcos André Aguzzolli os seguintes QUESTIONAMENTOS: É feita a manutenção periódica
de obras, de elétrica e hidráulica nas Escolas de Educação Infantil Municipais? Se a resposta
for positiva, cópia do relatório informando data, tipo de manutenção, citando a EMEI
beneficiada. Prezando pelo princípio da economicidade, a resposta deste questionamento pode
ser entregue por meio digital. JUSTIFICATIVA Para a fiscalização do cumprimento da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Art. 70, III, onde refere-se sobre orçamento
disponibilizado para tal. Proposição nº 330/2018 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 na resposta da Proposição nº 224/2018, Memorando 132/2018 da Secretaria de
Municipal de Turismo, houve o estorno do valor referente as duas apresentações canceladas no
decorrer do evento Colheita da Macela 2018? Se a resposta for positiva, cópia da comprovação
do mesmo. Prezando pelo princípio da economicidade, a resposta deste questionamento pode
ser entregue por meio digital. JUSTIFICATIVA Para a fiscalização dos atos administrativos e
cumprimento das Leis. Proposição nº 331/2018 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 na resposta da Proposição nº 226/2018, relatório de pagamentos de empenhos por
mês, solicito a cópia na íntegra dos empenhos citados no mesmo. Prezando pelo princípio da
economicidade, a resposta deste questionamento pode ser entregue por meio digital.
JUSTIFICATIVA Para a fiscalização dos atos administrativos e cumprimento das Leis.
Proposição nº 332/2018 PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André Aguzzolli os seguintes QUESTIONAMENTOS:
Cópia do laudo da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros referente ao ponto onde está
desmoronando na Estrada da Carapina, cerca de 1 km de distância da Avenida Getúlio Vargas.
Prezando pelo princípio da economicidade, a resposta deste questionamento pode ser entregue
por meio digital. JUSTIFICATIVA Para fiscalizar as ações desenvolvidas pelo poder público
para resolver este problema que poderá se transformar em desastre. Proposição nº 333/2018
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Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede PEDIDO DE INFORMAÇÃO:
Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André Aguzzolli os seguintes
QUESTIONAMENTOS: Existe o setor de controle de frota na Prefeitura Municipal? Se a
resposta for positiva, cópia do relatório de bordo dos veículos oficiais assinados pelo Chefe
deste setor do período de janeiro de 2018 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. Tribuna
Livre, disponibilizada ao vereador Marcelo Sapinho-REDE, o qual explanou acerca dos
trabalhos realizados pelos vereadores nesta Casa Legislativa, bem como acerca do governo
municipal. Tribuna Livre, disponibilizada ao vereador Renato Marques-PP, o qual explanou
acerca do governo municipal, bem como convidou a todos para participação no Festival
Gastronômico da Batata. 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 21de 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,
17 de maio de 2018.

___________________________

___________________________

Agustinho André Arnhold-PTB

José Luis Ferreira de Souza-PSC

Presidente do Legislativo

Vice-Presidente do Legislativo

_______________________________
Celso Marino Silva Santos-PDT
1º Secretário do Legislativo
______________________________
Daniela Santos
Auxiliar Adm/Leg
Matrícula 06/2015

