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Ata nº 21/2018 da SESSÃO ORDINÁRIA realizada no dia 02 de julho 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 Luis Ferreira de Souza-PSC,
Renato Medeiros Marques-PP, Mateus Barcelos-PT, Moacir Castello Branco de AlbuquerqueMDB, Sadi Reis da Silva-PSB, Cláudio Alves Ponte e Marcelo Boff Veiga - REDE. Foi
declarada aberta a sessão, pedindo-se a proteção de Deus, sendo então cantado o Hino Nacional.
A seguir, passou-se a votação das Atas de número 19/2018 e 20/2018, sendo ambas aprovadas.
Dando prosseguimento, passou-se aos expedientes Recebidos: Ofício n° 666/2018, recebido
do senhor José Pereira da Silva, Diretor do Departamento de Gestão Interna-Substituto,
informando acerca da liberação de recursos financeiros no valor de R$ 326.928.66, referente ao
cronograma de desembolso do Convenio/Cadastro SIAF n° 693096, destinados a execução do
objeto pactuado. Convite, recebido da senhora Profª Dra. Rosmarie Reinehr, Coordenadora do
Curso de Pedagogia – Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade
de São Francisco de Paula, convidando para participação em I Colóquio Internacional de
Políticas Educacionais Contemporaneas- Educação Infantil e Desenvolvimento Regional, o
qual ocorrerá no dia 5 de julho de 2018, nesta Camara de Vereadores.. A seguir, passou-se à
Tribuna Popular: Inscrição nº 10/2018 Nome: Francisco Paim Assunto: Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais. Prosseguindo-se aos Projetos de Lei 6.1 – Projetos de Lei de
Origem Executiva em Regime de Urgência: 6.1 - Projetos de Lei de Origem Executiva em
Regime Ordinário: a) 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” b)
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” c)
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” d) Projeto de Lei n° 29/2018, que “Autoriza
abertura de crédito especial no orçamento municipal” e) Projeto de Lei n° 30/2018, que
“Autoriza o município a celebrar escritura pública de compra e venda” f) Projeto de Lei n°
33/2018, que “Especifica as sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente e dispõe sobre o procedimento administrativo no âmbito da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade do 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 à leitura dos Pareceres referentes à matéria
específica. Parecer exarado pela Comissão de Constituição e Legislação ao Projeto de Lei de
origem Executiva 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”. Parecer favorável à aprovação do referido Projeto. Colocado em
discussão e em votação, foi o Projeto de Lei citado aprovado. Passou-se à leitura das
proposições: Proposição nº 479/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Moacir C. B. de
Albuquerque – MDB MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Que seja encaminhado ao Conjunto
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Musical “Os Mirins”, aos cuidados de Albino Manique, Dinarci Manique e outros, a seguinte
MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO: Encaminhar Moção de Congratulações e votos de Parabéns
ao conjunto musical “OS Mirins”, pelo transcurso de (60) sessenta anos de formação do grupo
musical, sempre identificado com a cidade de São Francisco de Paula, origem dos seus
integrantes. JUSTIFICATIVA O conjunto “OS MIRINS”, nas pessoas do saudoso Francisco,
do Albino, do Oscar, do Dinarci e outros, sempre motivo de orgulho e respeito dos seus
conterrâneos, merece por parte desta Câmara de Vereadores e da nossa comunidade os melhores
votos de Parabéns e continuado sucesso. Assim, fica proposta esta MOÇÃO DE
PARABENIZAÇÃO. Proposição nº 480/2018 Apresentada pelo Vereador proponente:
Professor Mateus – PT INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Indicamos ao governo municipal a criação de um Comitê
de defesa do Território do Município, formado por representantes do Executivo, do Legislativo
e da Comunidade Serrana. JUSTIFICATIVA Se é realmente interesse do governo municipal a
permanência dos Distritos de Juá e Cazuza Ferreira no território do município, deve ser
manifestado publicamente este interesse, através de um comitê de defesa e de audiências
públicas; e melhorias na qualidade dos serviços públicos prestados pela prefeitura, para que
haja maior valorização destes Distritos. Proposição nº 481/2018 Apresentada pelo Vereador
proponente: Professor Mateus – PT INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, a seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Solicito informações sobre as
obras da Escola Municipal do Lageado. Qual e a previsão de conclusão da obra e inauguração
da escola? JUSTIFICATIVA Para fiscalização e transparência das obras públicas. Proposição
nº 482/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus - PT PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada a Mesa Diretora da Câmara Municipal de vereadores
de São Francisco de Paula, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito a divulgação
no Site da Câmara Municipal de Vereadores de respostas de Pedidos de Informações dos
Vereadores. JUSTIFICATIVA Para cumprimento do princípio de transparência para com a
população e o erário público, uma vez que o executivo municipal têm obrigação de responder
em até 15 Dias os Pedidos de Informações e é dever da Câmara divulgar essas informações.
Proposição nº 483/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus - PT
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Encaminhado à Secretaria Municipal do Interior:
Os Moradores da Localidade de Fazenda Velha, no Distrito de Cazuza Ferreira, solicitam
melhorias na iluminação pública em vários pontos da Localidade. JUSTIFICATIVA Para
qualificação dos serviços públicos prestados à população do interior do Município. Proposição
nº 484/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus - PT PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Encaminhado à Secretaria do Interior: A população da
Localidade do Campestre do Tigre, no Distrito de Cazuza Ferreira, solicita providências para a
construção e reforma da Ponte sobre o Rio das Antas, que liga o município de São Francisco de
Paula a Monte Alegre dos Campos. JUSTIFICATIVA Trata-se de uma demanda histórica dos
moradores do Campestre do Tigre, sendo que já houve uma Ponte no local, no final da Estrada
do Campestre, que foi levada pela força das águas. Proposição nº 485/2018 Apresentada pelo
Vereador proponente: Professor Mateus - PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja
encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Encaminhado à Secretaria do Interior: Os Moradores da Localidade da
Pedra Lisa solicitam reforma na Ponte do Tomé, melhorias nas estradas da Localidade onde
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transita o transporte escolar; e envolvimento da gestão Municipal no andamento e licenciamento
da obra de construção da Ponte que liga São Francisco de Paula a Bom Jesus. JUSTIFICATIVA
O atendimento às demandas destas Localidades é necessário para a qualificação dos serviços
públicos prestados à população e para cumprir as atribuições da Secretaria Municipal do
Interior. A ausência de um atendimento qualificado e suficiente têm suscitado o interesse da
população da Cazuza Ferreira em buscar a anexação do Distrito à Caxias do Sul. Proposição
nº 486/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Agustinho André Arnhold-PTB PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS: Que seja colocado um braço maior de iluminação pública na Rua
Alfredo Lucena em frente o nº61, e também que seja feito conserto nas lâmpadas que não
iluminam o suficiente, tendo uma que nem acende. JUSTIFICATIVA À pedido dos moradores
,pois é muito escuro naquele local. Proposição nº 487/2018 Apresentada pelo Vereador
proponente: Marcelo Sapinho- Rede Sustentabilidade PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Conserto das Ruas: Rua dos Pessegueiros e Rua Santo Antônio, Bairro
Campo do Meio. Rua da Cervejaria, Bairro Rincão. Rua Felipe dos Santos, Bairro Santa Isabel.
JUSTIFICATIVA A pedido dos moradores e reiterei o pedido de conserto da Rua Felipe dos
Santos tendo em vista a afirmação de alguns colegas Vereadores que iriam cobrar para resolver
a situação. Proposição nº 488/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo SapinhoRede Sustentabilidade PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada a Empresa
RGE, Rua Mario de Boni, nº 1902, Loteamento Sanvitto, Bairro Floresta, Caxias do Sul- RS,
CEP: 95012-580, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito que seja endireitado ou
substituído o poste de energia elétrica que está caindo na Rua Ipiranga, esquina com a Rua
Independência, Bairro Campo do Meio. JUSTIFICATIVA
Solicito esta providência
devido à gravidade da situação, o poste está numa inclinação a ponto de cair a qualquer
momento, se houver a queda deste poste poderá ter vítimas fatais, tendo em vista o fluxo intenso
de veículos e pedestres no local. Proposição nº 489/2018 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 de todos os gastos do evento Prefeitura no Bairro separado
por bairro visitado. Cópia dos contratos (processos completos), conforme Lei Federal nº
8666/1993, de dispensas e/ou inexigibilidade e/ou convênios. Solicito a relação dos empenhos
referente ao mesmo. Houve a requisição de servidores municipais para o mesmo? Se a resposta
for positiva, quantos foram e relação das horas extras pagas. Pelo princípio da economicidade,
a resposta destes questionamentos pode ser entregue por meio digital. JUSTIFICATIVA Para
fiscalização do cumprimento das Leis e dos atos administrativos. Proposição nº 490/2018
Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede Sustentabilidade PEDIDO DE
INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André
Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Referente ao transporte de pacientes para
consultas pela Secretaria de Saúde: É utilizado apenas o transporte coletivo? Os veículos
oficiais são utilizados para quais finalidades? Solicito a cópia do controle de saída dos veículos
oficiais de janeiro de 2018 até a presente data. Pelo princípio da economicidade, a resposta
destes questionamentos pode ser entregue por meio digital. JUSTIFICATIVA Para fiscalização
do cumprimento das Leis e dos atos administrativos. Proposição nº 491/2018 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 dos gastos com turismo pela Prefeitura Municipal; Relação
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dos gastos da Secretaria de Turismo de janeiro de 2018 até a presente data. Pelo princípio da
economicidade, a resposta destes questionamentos pode ser entregue por meio digital.
JUSTIFICATIVA Para fiscalização do cumprimento das Leis e dos atos administrativos.
Proposição nº 492/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede
Sustentabilidade Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André
Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Solicito a relação dos gastos com
combustíveis da Secretaria de Saúde do ano de 2017 até a presente data. Pelo princípio da
economicidade, a resposta destes questionamentos pode ser entregue por meio digital.
JUSTIFICATIVA Para fiscalização do cumprimento das Leis e dos atos administrativos.
Proposição nº 493/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede
Sustentabilidade PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr.
Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Está havendo
transporte de estudantes particulares para Caxias do Sul com veículos oficiais da Prefeitura
Municipal? Se a resposta for positiva, solicito a relação com os nomes dos estudantes, escola
ou universidade que estudam e dias da semana que ocorre o transporte. Pelo princípio da
economicidade, a resposta destes questionamentos pode ser entregue por meio digital.
JUSTIFICATIVA Para fiscalização do cumprimento das Leis e dos atos administrativos.
Proposição nº 494/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho-Rede
Sustentabilidade PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr.
Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: Solicito a cópia do
controle de saída de materiais da Secretaria de Obras do dia 23/06/2018; Solicito a cópia das
imagens das câmeras de vídeo-monitoramento do referido dia. Pelo princípio da
economicidade, a resposta destes questionamentos pode ser entregue por meio digital.
JUSTIFICATIVA Para fiscalização do cumprimento das Leis e dos atos administrativos. O
descumprimento deste pedido acarretará em mandado de segurança. Proposição nº 495/2018
Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho – Rede Sustentabilidade
INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte
INDICAÇÃO Estudo de viabilidade de colocar em prática o projeto de pavimentação asfáltica
das Ruas: São João, Vasco da Gama e Uruguai. JUSTIFICATIVA
Por
ser
uma
reivindicação antiga dos moradores. Proposição nº 496/2018 Apresentada pelo Vereador
proponente: Marcelo Sapinho – Rede Sustentabilidade INDICAÇÃO: Que seja encaminhada
ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Estudo de viabilidade de
atendimento do transporte de pacientes para os moradores dos distritos e demais localidades.
JUSTIFICATIVA
Para conseguir embarcar no transporte coletivo de pacientes os
moradores do interior do município necessitam deslocar-se até o ponto de embarque que fica
na sede. Seria de grande importância atender os vulneráveis do nosso interior, seria um alento
para quem muitas vezes já está passando por situações difíceis de saúde. Proposição nº
497/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Caduco PP PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS:
Que seja encaminhada Engenheiro Rogério Uberti, diretor-geral no Departamento Autônomo
de Estradas de Rodagem de Porto Alegre, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito
urgentemente a manutenção da ERS 020, entre a Cidade de São Francisco de Paula e seu distrito
Tainhas. Endereço para entrega: Avenida Borges de Medeiros, 1555 Praia de Belas Porto
Alegre – RS 90110-150 JUSTIFICATIVA A pedido de condutores que passam por esse trecho
e estão arriscando suas vidas, pois á meses o descaso esta causando prejuízos. Os buracos na
ERS 020, entre a cidade e seu distrito de Tainhas, estão preocupando os motoristas que precisam
percorrer o trecho. Buracos estão sendo problemas constantes nesse trecho. Além de aumentar
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o risco de acidentes, eles podem danificar os pneus ou os componentes da suspensão do veículo.
Além da grande quantidade de buracos, a falta de sinalização está deixando veículos na pista
em qualquer hora do dia e muitos lugares nem sinal de torre de operadora funcionam para
pedirem socorro. Nos dias de chuva e cerração a situação é ainda pior: o alagamento de alguns
trechos esconde as deficiências da via que está em estado precário sem a devida manutenção.
Tribuna Livre, disponibilizada ao vereador Mateus Barcelos-PT, o qual explanou acerca da
categoria profissional do magistério, bem como acerca do governo municipal. Tribuna Livre,
disponibilizada ao vereador Marcelo Sapinho-REDE, o qual explanou acerca do governo
municipal, bem como acerca do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Tribuna Livre,
disponibilizada ao vereador Moacir Castello Branco de Albuquerque-MDB, o qual fez
parabenizações, bem como explanou acerca da Secretaria Municipal da Saúde, da Secretaria do
Interior e do governo municipal. Tribuna Livre, disponibilizada ao vereador Renato MarquesPP, 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 09 de julho 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, 04 de julho de 2018.

___________________________
Agustinho André Arnhold-PTB
Presidente do Legislativo

___________________________
José Luis Ferreira de Souza-PSC
Vice-Presidente do Legislativo

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

