31ª Reunião Ordinária realizada em 29.08.2016
Ordem do Dia
Projeto de Lei nº 168/2016 - Abre Crédito Suplementar por
Excesso de Arrecadação, no Orçamento Municipal, altera as Leis
Municipais nº 6.831/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual do
Município para 2014 a 2017, Lei Municipal nº 7.494/2015 que
dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2016, e Lei Municipal n° 7.518/2015 que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Anual e suas alterações, no valor de R$ 40.019,47.
Esse Projeto de Lei justifica-se pela solicitação da Secretaria da
Educação, feita através do Memorando n.º 699/2016, tendo em
vista, o excesso de arrecadação do Recurso n.º 1381 - Programa
Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas, conforme repasse
do FNDE, segue em anexo o plano de trabalho. Com parecer das
Comissões. APROVADO por unanimidade.
Projeto de Lei nº 169/2016 - De autoria do Vereador Josemar
Raimundo Bandeira, PDT. Dispõe sobre a contratação de vigilância
armada 24 horas nas agências bancárias públicas e privadas e nas
cooperativas de crédito no município e dá outras providências. Esta
medida proposta tenta conter a onda de explosões e roubo a caixas
eletrônicos, bem como salva guardar a vida de usuários destes
estabelecimentos, além dos munícipes que correm risco elevado ao
cruzar pelas agências bancárias e cooperativas de crédito no
momento de tais ocorrências. Com parecer das Comissões.
APROVADO por unanimidade.
Moção nº 055/2016 - De autoria da Vereadora Margarete de
Oliveira
Pereira,
PP:
MOÇÃO
DE
APLAUSOS
E
PARABENIZAÇÃO a Ilustríssima Senhora SOLANGE ELENI DA
SILVEIRA, Servidora desta Municipalidade pelo empenho,
dedicação, eficiência e excelente trabalho realizado de limpeza da
rua, canteiro e via pública ao longo da Avenida Borges de Medeiros,
mantendo-a sempre limpa e bonita. Na mesma linha, estenda-se
este reconhecimento público a todos os Servidores que trabalham
cuidando da higiene, recolhendo os detritos que algumas pessoas
produzem diariamente. Destaca-se que esse profissional é muito
importante dentro da sociedade, pois é o quem faz com que o lixo
não se acumule nas ruas e nos bueiros, causando enchentes e
permitindo a proliferação de bichos e doenças. Imperioso ressaltar
que manter a limpeza em avenidas, ruas, praças e canteiros

centrais é essencial para a qualidade de vida da população, além
de valorizar a cidade e seus bairros. Solicitamos que seja dada
ciência desta a ilustre agraciada e aos demais Servidores que
cuidam da limpeza da nossa cidade.
Indicação nº 034/2016 - De autoria do Vereador Josemar
Raimundo Bandeira, PDT: Sugere ao Prefeito, para que o Poder
Executivo Municipal, envie a esta Casa Legislativa um Projeto de
Lei visando alteração no Código Tributário Municipal no que se
refere à vinculação da liberação da planta de área construída,
juntamente com a quitação (retenção) do ISSQN - Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza; a fim de que haja uma
desburocratização do sistema, incluindo o valor devido do ISSQN
quando da liberação da planta, com a base de cálculo sobre o valor
do serviço, ou seja, o custo da obra. A medida visa atender
reivindicações da comunidade patrulhense, evitando assim,
transtornos aos munícipes.
Expediente
Poder Legislativo Municipal: VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo
falecimento do Ilustríssimo Senhor ÉLIO DE MELO FREITAS; fato
ocorrido na data de 22 de agosto do corrente ano. Solicitamos que
os familiares sejam comunicados.
Adelino Stecanela, PMDB: Solicita ao Prefeito, informações com
referência a existência ou não da cobrança de exames de
pacientes, baixados na Emergência do Hospital Municipal. Solicita
ao Prefeito, revisão da rede de iluminação pública com colocação
de luminária na Rua Teobaldo Luiz Machado, Barro Vermelho,
próximo à residência do Senhor Marco Rosso. Destaca-se que o
atendimento deste pleito vem ao encontro das reivindicações dos
moradores desta localidade. Solicita ao Prefeito, revisão geral da
ponte na Avenida Afonso Porto Emerim, próximo a Escola Santo
Antônio, pois a mesma se encontra em situação precária, podendo
vir a cair. Salienta-se que os usuários estão se mobilizando e já tem
abaixo assinado dos moradores e escolares para pedir melhorias
urgentes nesta ponte. Destaca-se que o atendimento deste pleito
vem ao encontro das reivindicações dos moradores desta via.
Solicita ao Prefeito, limpeza geral nas bocas de lobo localizadas
no Bairro Madre Tereza, em especial e urgente na Rua Alziro
Baltazar da Luz. Destaca-se que o atendimento deste pleito vem ao
encontro das reivindicações dos moradores desta via.

Adelino Stecanela, PMDB - referendado pelo Vereador Mauro
dos Santos Meregali, PT: VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo
falecimento do Ilustríssimo Senhor VALDIR ALMEIDA DE ASSIS;
fato ocorrido no dia de 23 de agosto do corrente ano. Solicitamos
que os familiares sejam comunicados.
André Antônio Randazzo dos Reis, PMDB: Solicita ao Prefeito,
marcação da faixa amarela, possibilitando embarque e
desembarque de alunos em frente à Escola Adventista, na Rua
Sezefredo da Costa Torres, número 64, incluindo colocação de
placas de sinalização de horários para este fim. Salientamos que tal
pedido vem a atender a solicitação da direção da Escola, bem como
de pais e familiares de alunos da mesma. Solicita verbalmente ao
Chefe do Executivo Municipal, para que, no prazo legal de 30
dias, seja remetido a esta Casa Legislativa relação de compras de
medicamentos referentes ao ano de 2015 e 2016. Solicita
verbalmente ao Prefeito, para que, através da Secretaria
Municipal da Saúde e da Procuradoria Geral do Município, envie a
documentação solicitada há mais de 20 dias pela Secretaria
Estadual de Saúde, através da Diretoria de Assistência Técnica de
Planejamento, com a maior brevidade possível, que é cópia do
contrato e do destrato com o Hospital Mãe de Deus e Município de
Santo Antônio da Patrulha e da documentação da abertura do novo
processo licitatório.
André Luís de Oliveira Selistre, PSB: VOTO DE PROFUNDO
PESAR pelo falecimento da Ilustríssima Senhora ANA MARIA DA
SILVEIRA SILVA; fato ocorrido na última quinta-feira, dia de 25 de
agosto do corrente ano. Solicitamos que os familiares sejam
comunicados.
André Luís de Oliveira Selistre, PSB - referendado pelos
Vereadores André Antônio Randazzo dos Reis, PMDB - Antônio
Tadeu das Neves, PP - Cantídio Borges Lima Machado, PP Eronita Andrade da Silva, SD - João Luís Moreira da Silva, SD Jorge Eloy de Oliveira, PTB - Josemar Raimundo Bandeira, PDT
- Margarete de Oliveira Pereira, PP - Manoel Luiz das Neves
Adam, PMDB - Mauro dos Santos Meregali, PT e Paulo
Fernando Collar Telles, PTB: VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo
falecimento da Ilustríssima Senhora CECÍLIA RODRIGUES
EMERIM; fato ocorrido na última quinta-feira, dia de 25 de agosto
do corrente ano. Solicitamos que os familiares sejam comunicados.

André Luís de Oliveira Selistre, PSB - referendado pelo
Vereador André Antônio Randazzo dos Reis, PMDB: VOTO DE
PROFUNDO PESAR pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor
MARCO ANTÔNIO LOPES TERRA; fato ocorrido no último sábado,
dia de 27 de agosto do corrente ano. Solicitamos que os familiares
sejam comunicados.
Eronita Andrade da Silva, SD: Solicita ao Prefeito, em caráter de
urgência, seja promovido o desentupimento de um bueiro (boca-delobo) na Rua Fernando Ferrari, no Bairro Menino Deus; objetivando
resolver o problema de escoamento das águas das chuvas, o que
vem causando transtornos aos moradores locais e usuários desta
artéria. Destaca-se, que num destes bueiros da citada rua, o
mesmo encontra-se tampado com um meio-fio, o que obstrui a
drenagem na rua. Na mesma linha solicita-se uma força tarefa
visando à retirada de restos de limpezas de obras, tais como: areia,
brita e pedras ao longo da calçada da mesma rua, pois esta
situação está dificultando a acessibilidade dos moradores.
João Luís Moreira da Silva, SD: Solicita verbalmente ao
Excelentíssimo
Senhor
Josemar
Raimundo
Bandeira,
Presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da
Patrulha, com a maior brevidade possível, seja agendado por Vossa
Excelência uma reunião com a presença dos trezes Vereadores, do
Prefeito, da Secretária Municipal da Saúde e com o Administrador
do Hospital Santo Antônio, tendo em vista a situação constatada
quando da visita do grupo de Vereadores ao hospital.
João Luís Moreira da Silva, SD e Eronita Andrade da Silva, SD:
Solicitam ao Prefeito, que seja providenciada a contratação de um
caminhão limpa-fossa para a limpeza das fossas do bairro
Saibreira.
Josemar Raimundo Bandeira, PDT: Solicita que seja realizada
uma Audiência Pública nas dependências da Câmara de
Vereadores, observando a maior brevidade possível, por se tratar
de um assunto de grande relevância e de interesse da comunidade
patrulhense, pautando esta Audiência a retenção de ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza no que se refere ao
valor de serviço sobre o custo da obra (construções). Na mesma
linha, solicitamos o comparecimento do Secretário Municipal da
Administração, do Secretário Municipal das Finanças, e de

representantes do Departamento de Administração Tributária; a fim
de prestar esclarecimentos à população patrulhense sobre o tema a
ser debatido.
Manoel Luiz das Neves Adam, PMDB: Solicita ao Prefeito,
revisão geral de rede de iluminação pública, com troca de lâmpadas
queimadas na localidade de Herval. Destaca-se que o atendimento
deste pleito vem ao encontro das reivindicações da comunidade
local. Solicita verbalmente ao Prefeito, para que, seja informado a
esta Casa Legislativa quantos alunos comportam a nova Escola
Municipal de Ensino Fundamental Santa Inês, bem como a
quantidade de alunos matriculados atualmente.
Margarete de Oliveira Pereira, PP: Solicita ao Ilustríssimo
Senhor PAULO ROBERTO MACHADO, Presidente da Associação
Comercial, Industrial e de Serviços de Santo Antônio - ACISAP e da
Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL, dentro das possibilidades da
entidade, a pintura das placas situadas na praça rotatória, em frente
à Mania de Loja e no canteiro central, em frente à Mundi A
Primavera, assim como no canteiro central, em frente à Madeireira
Três Laços, seguindo o Projeto desta entidade “Cidade Limpa, Meu
Direito, Meu Dever”! Destaca-se que os letreiros destas placas
estão apagados com a ação do tempo. O material até pode ser
reutilizado, necessitando apenas da pintura ou adesivação destas
placas.

