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Ata nº 20/2018 da SESSÃO ORDINÁRIA realizada no dia 25 de junho de 2018, às 19h00min,
presidida pelo Vereador Agustinho André Arnhold-PTB, secretariada pelo vereador Celso
Marino Silva Santos-PDT, com a presença dos Vereadores Airton Sparemberger Nunes-PP,
Mateus Barcelos-PT, Moacir Castello Branco de Albuquerque-MDB, Sadi Reis da Silva-PSB,
Cláudio Alves Ponte e Marcelo Boff Veiga - REDE. Foi declarada aberta a sessão, pedindo-se
a proteção de Deus. Dando prosseguimento, passou-se aos expedientes Recebidos: Ofício
108/2018, recebido do senhor Marcos André Aguzzoli, prefeito municipal, informando que o
Secretário de Proteção Ambiental, ou seu representante, participará da Tribuna Popular no dia
25 de junho de 2018, a fim de apresentar maiores informações sobre o Projeto de Lei n°
26/2018, que “Institui o Conselho do Parque Municipal da Ronda e o Fundo Municipal do
Parque da Ronda”. A seguir, passou-se à Tribuna Popular: Inscrição nº 09/2018 Nome: Júlio
Jomertz/ Alexandre Coruja Assunto: Conselho do Parque Natural Municipal da Ronda
Prosseguindo-se aos Projetos de Lei: 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 das proposições: Proposição nº 461/2018
Apresentada pelo Vereador proponente: Airton Sparemberger Nunes PP PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte
INDICAÇÃO. Solicito o estudo de viabilidade para fazer a cedência da Escola desativada, na
Rua Santa Catarina na localidade do Rincão dos Kroeff, para dar continuidade às atividades do
Grupo de apoio da comunidade do local citado acima. JUSTIFICATIVA Na localidade, existe
um Grupo de Apoio, que faz um trabalho belíssimo com os adolescentes que estão em depressão
com tendência á suicídios. Esse grupo necessita de um espaço maior, pois participam mais de
20 jovens em reuniões semanais, com oficinas de música, teatro e palestras. Os trabalhos são
administrados por um Acadêmico em Psicologia, que está fazendo esse importante trabalho
com jovens e atualmente não tem espaço suficiente para continuar com o grupo de apoio.
Proposição nº 462/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT
INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte
INDICAÇÃO: Indicamos ao Governo Municipal a realização de convênio com o IPE-SAÚDE
para os Servidores Públicos Municipais. JUSTIFICATIVA Recentemente a FAMURS, Órgão

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

95400-000 – SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS
representativo das Prefeituras Municipais, assinou parceria entre a instituição e o Instituto de
Previdência do Estado, ratificando que municípios que manifestarem interesse poderão realizar
convênios para utilização, pelos servidores municipais, de consultas e exames médicos
credenciados ao IPÊ. Assim, Indicamos ao governo municipal que, como forma de valorização
dos servidores públicos municipais, realize o convênio para, o mais breve possível, os
servidores municipais de São Francisco de Paula possam utilizar um Plano de Saúde,
mencionado no Estatuto dos Servidores e nunca implantado. Proposição nº 463/2018
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 Municipal de Obras. Que seja
concluída a pintura das faixas de segurança e indicação em frente à escola Mercedes Nelly
Gardey Sanchez na Rua Santos Dumont nº 509 - Centro. .E também em frente à escola Vó Bem
Vinda... JUSTIFICATIVA A pedido dos pais de alunos que utilizam aquela via. Proposição
nº464/2018 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 no trevo das ruas Curupaity
e Benjamin Constant, próximo ao Daer. JUSTIFICATIVA Para melhoria e qualificação dos
serviços. Proposição nº 465/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus –
PT INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte
INDICAÇÃO: Indicamos ao governo municipal a revisão da Lei 2727/2011 que estabelece o
uso correto do Lago São Bernardo, através de audiências públicas, para a legalização e
permissão de comércio de ambulantes, artesãos, agricultores familiares e outras atividades com
fins turísticos no Lago. JUSTIFICATIVA Permanece a necessidade de um debate entre gestores
municipais, entidades de turismo e meio ambiente e a comunidade sobre o uso correto do Lago
São Bernardo. Proposição nº 466/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor
Mateus - PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito conserto das cerâmicas
da Escola Municipal Presidente Castelo Branco. JUSTIFICATIVA Desde a época em que a
escola foi atingida pelo Tornado e reconstruída por uma empreiteira da cidade, muitas
cerâmicas e lajotas da escola permanecem quebradas, causando perigo às crianças e péssimo
visual. Proposição nº 467/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: A Comunidade Escolar da Escola
Municipal Presidente Castelo Branco solicitam à Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras e
Secretaria de Educação a Construção de uma "Caixa de areia" e instalação e Tabelas de
Basquete e quadra Vôlei para prática de esportes na Escola. Para qualificação da estrutura física
das escolas municipais e incentivo à prática de esportes. Proposição nº 468/2018 Apresentada
pelo Vereador proponente: Professor Mateus - PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja
encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Solicito conserto do pavimento cortado na Rua Afonso Pena, no Bairro
Loteamento Vila Santa Isabel. JUSTIFICATIVA O buraco feito na rua para atravessar canos
está causando transtornos ao trânsito de veículos. Proposição nº 469/2018 Apresentada pelo
Vereador proponente: Marcelo Sapinho- Rede Sustentabilidade PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Verificar e fazer reparos nos braços de iluminação pública em
todo o município. JUSTIFICATIVA
Tendo em vista haver muitos destes caídos ou
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estragados. Proposição nº 470/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho
– Rede Sustentabilidade INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Que seja feita manutenção elétrica nas Escolas de
Educação Infantil e nas Escolas de Ensino Fundamental do município. JUSTIFICATIVA
Tendo em vista a ocorrência frequente de queda da chave de luz das mesmas ao sobrecarregálas com aparelhos elétricos, inclusive houve caso de tomada pegar fogo, a solução deste
problema tem de ser imediata. Proposição nº 471/2018 Apresentada pelo Vereador proponente:
Marcelo Sapinho – Rede Sustentabilidade INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Estudo de viabilidade de
construção de estação de tratamento de esgoto no Bairro Santa Isabel. JUSTIFICATIVA Tendo
em vista o mau cheiro, o esgoto acumulado na Rua Ernesto Dornelles e por ser questão de saúde
pública. Proposição nº 472/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo SapinhoRede Sustentabilidade PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS:
Referente a 2ª Volta Ciclística do Pinhão ocorrida no dia 17/06/2018: Por qual motivo houve
alteração na data? O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal? Se a resposta for positiva,
solicito cópia do contrato (processos completos), conforme Lei Federal nº 8666/1993, de
dispensas e/ou inexigibilidade e/ou convênios. Se a resposta for negativa, quem promoveu o
evento? Utilizou-se de servidores municipais, veículos oficiais, ambulância e corpo de
bombeiros durante o mesmo? Se a resposta for positiva: Solicito a relação com os nomes dos
servidores que prestaram seus serviços e cargo que ocupam. Solicito a relação dos veículos
oficiais utilizados. Solicito a relação dos empenhos do mês de junho deste ano.
JUSTIFICATIVA Para fiscalização do cumprimento das Leis e dos atos administrativos.
Proposição nº 473/2018 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 relação do
custo total com a prestação de serviço de urgência e emergência ao município do período dos
anos: 2015, 2016, 2017 e 2018. JUSTIFICATIVA Para fiscalização do cumprimento das Leis
e dos atos administrativos. Proposição nº 474/2018 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 relação do custo total de todas as empresas que prestam consultoria ao município do
período do ano de 2017 até a presente data. JUSTIFICATIVA Para fiscalização do
cumprimento das Leis e dos atos administrativos. Proposição nº 475/2018 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 relatório completo de produtividade e atividades
desenvolvidas do ocupante do Cargo Chefe do Setor de Obras e Serviços do Interior do período
do ano de 2017 até a presente data assinado pelo Secretário do Interior. Se caso o ocupante do
cargo não estiver desempenhando suas atribuições, solicito uma explicação assinada pelo
Secretário do Interior em relação a este fato. JUSTIFICATIVA Para fiscalização do
cumprimento das Leis e dos atos administrativos. Proposição nº 476/2018 Apresentada pelo
Vereador proponente: Marcelo Sapinho- Rede 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 solucionado o problema da frequente falta de luz na
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Rua Santos Dumont, no trecho da esquina com a Rua Gaspar Martins até o trevo que liga a
Avenida Getúlio Vargas, neste município. JUSTIFICATIVA A pedido dos moradores e
comerciantes, tendo em vista a frequência que vem ocorrendo a falta de luz. Entende-se que a
RGE necessita fazer um estudo para descobrir a causa do referido problema, para então
solucioná-lo integralmente. Proposição nº 477/2018 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 Estradas: Estrada da Pedra Lisa e Felicidade.
JUSTIFICATIVA Há inúmeros pedidos dos moradores por rede social, inclusive relato de
morador dizendo que o transporte escolar não está conseguindo transitar nestes locais. 5
minutos de líder, disponibilizados ao vereador Claudio Alves Ponte-PP, o qual explanou acerca
do tempo de vereança do vereador Airton Nunes-PP. Proposição nº 478/2018 MOÇÃO DE
PESAR Solicitamos que seja encaminhada respeitosamente uma MOÇÃO DE PESAR aos
familiares pelo falecimento do Sr. Olívio Bertuol. (Endereço: Rua Benjamin Constant, 431,
Centro). JUSTIFICATIVA Lamentamos profundamente a irreparável perda do Sr. Olívio, que
Deus conforte o coração dos familiares e dê forças para suportar este momento tão difícil. Um
abraço a família e fiquem com Deus. Tribuna Livre, disponibilizada ao vereador Marcelo
Sapinho-REDE, o qual explanou acerca do governo municipal, bem como acerca da possível
anexação dos distritos de Juá e de Cazuza Ferreira ao município de Caxias do Sul. Tribuna
Livre, disponibilizada ao vereador Mateus Barcelos-PT, o qual explanou acerca da possível
anexação dos distritos de Juá e de Cazuza Ferreira ao município de Caxias do Sul. Tribuna
Livre, disponibilizada ao vereador Moacir Castello Branco de Albuquerque-MDB, o qual
explanou acerca da possível anexação dos distritos de Juá e de Cazuza Ferreira ao município
de Caxias do Sul. 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 02 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, 29 de junho de 2018.
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