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Ata nº 26/2018 da SESSÃO ORDINÁRIA realizada no dia 06 de agosto de 2018, às 19h00min,
presidida pelo Vereador Agustinho André Arnhold-PTB, secretariada pelo vereador Celso
Marino Silva Santos-PDT, com a presença dos Vereadores Renato Medeiros Marques-PP,
Mateus Barcelos-PT, José Luis Ferreira de Souza-PSC, Moacir Castello Branco de
Albuquerque-MDB, Sadi Reis da Silva-PSB, Caduco-PP e Marcelo Boff Veiga - REDE. Foi
declarada aberta a sessão, pedindo-se a proteção de Deus, sendo então cantado o Hino Nacional.
Passou-se então à votação da Ata de número 25/2018, sendo a mesma aprovada. Dando
prosseguimento, passou-se aos Expedientes Recebidos: Convite, recebido do da Direção e dos
Concluintes do Ensino Médio EJA do Colégio Estadual José de Alencar, convidando para
entrega de certificados, no dia 10 de agosto de 2018, às 20 horas, no salão de eventos do
respectivo Colégio. Convite, recebido do senhor Deputado Eduardo Loureiro, Presidente da
Comissão de Assuntos Municipais, convidando para Assembleia Pública para debater o Sistema
de Governança e Gestão Estratégica de Água e Esgoto, a ocorrer no dia 14 de agosto de 2018,
às 9h30min, na Assembleia Legislativa. Ofício n° 177/2018, recebido do senhor Arilson
Wunsch, Secretário Geral e de Assuntos Intersindicais do SINDIÁGUA. Leitura na íntegra.
Cópia de ofício segue anexa. Passou-se então à Tribuna Popular: Tribuna Popular: Inscrição
nº 12/2018 Nome:
Nice Brito Machado Pereira Assunto: Direitos da Pessoa com
Deficiência. A seguir, passou-se aos Projetos de Lei 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
SUBSTITUTIVO, que “Institui o Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal da Ronda”
c)
Projeto de Lei n° 30/2018, que “Autoriza o município a celebrar escritura pública de
compra e venda” d) Projeto de Lei n° 33/2018 SUBSTITUTIVO, 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.” e) Projeto de Lei n° 35/2018 que “Autoriza abertura de
crédito especial no orçamento municipal”. f) Projeto de Lei n° 36/2018 que “Autoriza abertura
de crédito especial no orçamento municipal” g) Projeto de Lei n° 37/2018, que “Autoriza
abertura de crédito especial no orçamento municipal” h) Projeto de Lei n° 38/2018, que
“Autoriza abertura de crédito especial no orçamento municipal” i)
Projeto de Lei n°
39/2018, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento municipal” j) Projeto de
Lei n° 40/2018, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento municipal” k)
Projeto de Lei n° 41/2018, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício financeiro de 2019” JUSTIFICATIVA: Encaminhamos o presente Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias – 2019, para apreciação e aprovação dos Nobres Vereadores; que
mostra o conjunto de despesas e receitas, as ações prioritárias do governo, as quais foram
elaboradas em alinhamento com o Programa de Metas do Governo, com o Plano Plurianual
(2018-2021) e com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, que estabelece as normas
de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 6.2 – Projetos de Lei
de Origem Legislativa a)
Projeto de Lei n° 08/2018, que “Autoriza o Poder Executivo a
reduzir a jornada de trabalho de servidores pais ou detentores de guarda judicial de filho
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portador de deficiência física ou mental grave, autismo (transtorno global do desenvolvimento),
e dá outras providências” b) Projeto de Lei n° 09/2018, que “Concede Título de Cidadão
Benemérito”. JUSTIFICATIVA: Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste,
comunicar Vossa Excelência e os demais vereadores desta Casa que estou enviando, anexo,
Projeto de Lei de Origem Legislativa que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
BENEMÉRITO” de São Francisco de Paula. O homenageado senhor Eduardo Neubarth
Trindade, médico, Doutor (PhD) em cirurgia, responsável técnico e membro do Conselho
Gestor do Hospital Fêmina, do Grupo Hospitalar Conceição, Hospital este que muito apoia a
população feminina de nosso Estado, dentre ela à população Serrana, tendo o Dr. Eduardo
Neubarth Trindade operado inúmeros mulheres da cidade de São Francisco de Paula, conforme
verifica-se do currículo que segue em anexo. (Solicito a mesa diretora que agende uma data
através de uma Sessão Solene durante o mês de agosto de 2018, para a entrega do título). c)
Projeto de Lei n° 10/2018, que “Cria o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos no
Município de São Francisco de Paula- RS” JUSTIFICATIVA: O objetivo deste Projeto de Lei,
no âmbito do município de São Francisco de Paula, é o de atender a população menos favorecida
financeiramente, proporcionando-lhe o uso de materiais ortopédicos. Sabemos que inúmeras
pessoas carentes, que necessitam de materiais ortopédicos ou próteses, não possuem condições
para adquiri-los, enquanto outros que já fizeram uso dos mesmos e não mais os estão utilizando,
não lhes é indicado ou não há um local fixado para que possam destinar este material. Por isso,
a necessidade de existir um local certo, determinado, para que os donos destes materiais possam
doar os mesmos. Por isso, propomos que a administração municipal receba a doação destes
materiais e faça a devida distribuição dos mesmos, a fim de que possam ser usados e serem
úteis a pessoas que precisam. Diante do exposto, entendemos que será uma medida de grande
relevância social. Formulamos apelo aos nobres Pares para que o presente projeto seja apreciado
e aprovado. 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 das Comissões
referentes à matéria específica desta Sessão Ordinária. Foi então colocado em votação
requerimento feito pelo vereador Mateus Barcelos-PT, no qual solicita a realização de
Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei de origem Executiva n° 26/2018
SUBSTITUTIVO. Tal requerimento foi aprovado. Parecer exarado pela Comissão de
Constituição e Legislação e pela Comissão de Orçamento e Finanças ao Projeto de Lei de
origem Executiva n° 35/2018, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento
municipal”. Ambos os pareceres foram favoráveis à aprovação do referido Projeto de Lei.
Colocado em discussão e em votação, foi o Projeto de Lei anteriormente citado aprovado, por
unanimidade. Parecer exarado pela Comissão de Constituição e Legislação e pela Comissão de
Orçamento e Finanças ao Projeto de Lei de origem Executiva n° 35/2018, que “Autoriza
abertura de crédito especial no orçamento municipal”. Ambos os pareceres foram favoráveis à
aprovação do referido Projeto de Lei. Colocado em discussão e em votação, foi o Projeto de
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Lei anteriormente citado aprovado, por unanimidade. Parecer exarado pela Comissão de
Constituição e Legislação e pela Comissão de Orçamento e Finanças ao Projeto de Lei de
origem Executiva n° 36/2018, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento
municipal”. Ambos os pareceres foram favoráveis à aprovação do referido Projeto de Lei.
Colocado em discussão e em votação, foi o Projeto de Lei anteriormente citado aprovado, por
unanimidade. Parecer exarado pela Comissão de Constituição e Legislação e pela Comissão de
Orçamento e Finanças ao Projeto de Lei de origem Executiva n° 38/2018, que “Autoriza
abertura de crédito especial no orçamento municipal”. Ambos os pareceres foram favoráveis à
aprovação do referido Projeto de Lei. Colocado em discussão e em votação, foi o Projeto de
Lei anteriormente citado aprovado, por unanimidade. Parecer exarado pela Comissão de
Constituição e Legislação e pela Comissão de Orçamento e Finanças ao Projeto de Lei de
origem Executiva n° 39/2018, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento
municipal”. Ambos os pareceres foram favoráveis à aprovação do referido Projeto de Lei.
Colocado em discussão e em votação, foi o Projeto de Lei anteriormente citado aprovado, por
unanimidade. Parecer exarado pela Comissão de Constituição e Legislação e pela Comissão de
Orçamento e Finanças ao Projeto de Lei de origem Executiva n° 40/2018, que “Autoriza
abertura de crédito especial no orçamento municipal”. Ambos os pareceres foram favoráveis à
aprovação do referido Projeto de Lei. Colocado em discussão e em votação, foi o Projeto de
Lei anteriormente citado aprovado, por unanimidade. Passando-se à leitura das proposições:
Proposição nº 567/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Moacir C. B. de Albuquerque
– MDB Que seja encaminhado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal e Secretário da
Administração, o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO: - Cópia dos convênios e/ou contratos
firmados entre a Prefeitura Municipal e as empresas funerárias existentes no município, com
fins de serviços funerários no Cemitério Municipal. Para fins de transparência e probidade
administrativa, indaga-se: Relação das empresas funerárias e nome dos proprietários das
mesmas; Data de início da validade dos convênios/contratos e datas em que expiram tais
documentos; Pergunta-se se foi feito renovação dos convênios e/ou contratos e em que termos,
isto é, houve alguma alteração do teor do documento? Em especial, solicita-se cópia dos
convênios nº015/2012 e data do vencimento, e do convênio 012/2013 e data do vencimento.
JUSTIFICATIVA Para fins de transparência pública dos contratos e convênios municipais.
Proposição nº 568/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Agustinho André ArnholdPTB PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, relacionada à Secretaria de Obras. Que
seja feito conserto na iluminação pública na Rua Ipiranga nº283 JUSTIFICATIVA À pedido
dos moradores ,pois é muito escuro naquele local. Proposição nº 569/2018 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 feito conserto na rua
Brunildes JUSTIFICATIVA A pedido dos moradores pois está em péssimo estado de
conservação,intransitável..Proposição nº 570/2018 Apresentada pelo Vereador proponente:
Professor Mateus – PT INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, a seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Solicito cópia dos laudos e licenciamento
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ambientais da obra de terraplanagem para construção de uma empresa de papeis às margens do
Arroio do Pinto, na RS 020 , Distrito Industrial de São Francisco de Paula. JUSTIFICATIVA
Para fiscalizar as Leis ambientais do município. Proposição nº 571/20418 Apresentada pelo
Vereador proponente: Professor Mateus – PT PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que seja
encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: As comunidades escolares das Escolas Municipais de Educação Infantil do
município solicitam providências da Secretaria municipal de Educação e da Gestão Municipal
para a instalação de aparelhos de Ar Condicionado ou sistemas de calefação nas salas de aula
das EMEIs municipais. JUSTIFICATIVA O inverno rigoroso do nosso município torna
praticamente insalubres os ambientes das salas de aula e berçários, maternais, onde diariamente
são recebidas e permanecem crianças de 0 a 6 anos. Proposição nº 572/2018 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 de Educação Solicito a viabilidade de
substituição dos colchões das Escolas Municipais de Educação Infantil do município, que
encontram-se, em sua maioria, deteriorados e em péssimas condições de uso. JUSTIFICATIVA
Para qualificação dos recursos e do atendimento das EMEIs. Proposição nº 573/2018
Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Solicito revisão dos vencimentos dos estagiários que prestam
serviço nas secretaria do município. JUSTIFICATIVA Estagiários dos níveis médio e superior
não tem seus vencimentos reajustados há mais de dois anos na Prefeitura de São Francisco de
Paula. Proposição nº 574/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Moacir C. B. de
Albuquerque – MDB PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhado à Secretaria da
Administração e Secretaria de Administração, o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Foi
instaurado sindicância acerca do desaparecimento da viatura da Secretaria de Obras, na última
semana de julho, no distrito de Cazuza Ferreira? Caso afirmativo, o veículo estava emplacado
como “caçamba” ou outra definição? Solicita-se cópia do processo sindicante para fins de
transparência administrativa; Solicita-se cópia dos documentos de trânsito do referido veículo.
JUSTIFICATIVA Para fins de transparência pública dos bens municipais. Proposição nº
575/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Após inúmeras solicitações e Pedidos dos Vereadores e da
população do Bairro Rincão, nenhuma providência foi tomada para iluminação da Rua Ângelo
Athanasio, no seu trecho final. JUSTIFICATIVA Para melhorias e qualificação dos serviços
públicos prestados à população dos bairros da cidade. Proposição nº 576/2018 Apresentada
pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT INDICAÇÃO: Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Indicamos ao governo municipal
a articulação junto à coordenação regional do INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social,
para a manutenção da agência no município de São Francisco de Paula. JUSTIFICATIVA A
agência do INSS deve ser fechada em breve em nosso município. Devido à grande relevância
deste serviço, com cerca de 50 atendimentos diários, solicitamos que o governo municipal
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busque formas de manter aberta a agência em São Francisco de Paula. Proposição nº 577/2018
Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus – PT INFORMAÇÃO: Que seja
encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO:
Solicito cópias dos contratos da Secretaria municipal de Saúde com todas as empresas
prestadoras de serviços de saúde. JUSTIFICATIVA Para fiscalização dos contratos de
prestação de serviços dos entes públicos. Proposição nº 578/2018 Apresentada pelo Vereador
proponente: Marcelo Sapinho- Rede Sustentabilidade PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: Que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o seguinte PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS: Conserto da Estrada Passo dos Corvos. JUSTIFICATIVA A pedido dos
moradores, devido as péssimas condições em que a mesma se encontra. Proposição nº 579/2018
Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo Sapinho – Rede Sustentabilide INDICAÇÃO:
Que seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Que a
Administração Municipal impeça a saída da extensão do INSS do nosso Município.
JUSTIFICATIVA Tendo em vista que sãos atendidos em torno de 50 pessoas por dia, a
comunidade necessita desta proximidade com o INSS, para evitar o transtorno de
deslocamentos para outros municípios. RETIRADA. Proposição nº 580/2018 Apresentada pelo
Vereador proponente: Marcelo Sapinho – Rede Sustentabilidade INDICAÇÃO: Que seja
encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: Que
seja
feito um estudo de viabilidade para aumentar o número de cargos de operadores de máquinas e
motoristas no quadro da Prefeitura Municipal. JUSTIFICATIVA Tendo em vista a quantidade
de máquinas e caminhões pertencentes a Prefeitura, é desproporcional o número de operadores
e motoristas ativos no quadro, não atingido o número ideal de operadores por máquina e
motoristas por caminhão. Esta é uma realidade que precisa ser analisada para qualificação no
atendimento das demandas municipais. Proposição nº 581/2018 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 o suposto roubo de um caminhão em Cazuza Ferreira:
Houve roubo? Se a resposta for positiva solicito a cópia do Boletim de Ocorrência do fato. Pelo
princípio da economicidade, a resposta deste questionamento pode ser entregue por meio
digital. JUSTIFICATIVA Para fiscalização do cumprimento das Leis e dos atos
administrativos. Proposição nº 582/2018 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 das máquinas e caminhões pertencentes a Prefeitura Municipal; Solicito a
relação dos operadores de máquinas e motoristas ativos na Prefeitura Municipal; Pelo princípio
da economicidade, a resposta deste questionamento pode ser entregue por meio digital.
JUSTIFICATIVA Para análise da proporção das máquinas por operador e dos caminhões por
motorista. Proposição nº 583/2018 Apresentada pelo Vereador proponente: Marcelo SapinhoRede Sustentabilidade PEDIDO DE INFORMAÇÃO:
Que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS: O
Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal está ativo? Se a resposta for positiva, solicito a
cópia da Portaria que nomeia os membros da Comissão. Pelo princípio da economicidade, a
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resposta deste questionamento pode ser entregue por meio digital. JUSTIFICATIVA Para
fiscalização do cumprimento das Leis e dos Atos Administrativos. Proposição nº 584/2018
Marcelo Sapinho-Rede Sustentabilidade PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Marcos André Aguzzolli, os seguintes QUESTIONAMENTOS:
Solicito a cópia do convênio entre o Município e o INSS; Será renovado o mesmo? Quais ações
do Município referente a este assunto? Pelo princípio da economicidade, a resposta deste
questionamento pode ser entregue por meio digital. JUSTIFICATIVA Para fiscalização do
cumprimento das Leis e dos Atos Administrativos. Tribuna Livre, disponibilizada ao vereador
Marcelo Sapinho-REDE, o qual explanou acerca do governo municipal. Tribuna Livre,
disponibilizada ao vereador Mateus Barcelos-PT, o qual explanou acerca de convenções
partidárias ocorridas no último final de semana, bem como acerca das candidaturas à
Presidência da República e ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Tribuna Livre,
disponibilizada ao vereador Moacir Castello Branco de Albuquerque-MDB, o qual explanou
acerca de supostos candidatos à Presidência da República, bem como acerca do atual
governador do Estado do Rio Grande do Sul e das eleições que se aproximam. Também
explanou acerca de Projeto de Resolução aprovado na semana passada. 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 13 de agosto 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, 07 de agosto de 2018.
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