13ª Reunião Ordinária realizada em 25.04.2016
Ordem do Dia
Projeto de Lei nº 051/2016 - Altera dispositivo da Lei n.º 5.295, de
5 de setembro de 2007, que 'Estabelece normas à licença especial
para a exploração do serviço de transporte público de passageiros
da categoria individual - Táxi - na área do Município e dá outras
providências'. O Projeto de Lei justifica-se para proibir a
transferência da licença especial para a exploração do serviço de
transporte público de passageiros da categoria individual - Táxi,
enquanto o permissionário da mesma estiver respondendo a
procedimento administrativo de investigação, por descumprimento
de qualquer dispositivo desta Lei. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 075/2016: Autoriza a abertura de Crédito
Suplementar, por Redução, 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 no 7.518/2015 que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Anual e suas alterações, no valor R$ 100.000,00.
Justifica-se tal Projeto de Lei, solicitado pela Secretaria Municipal
da Saúde, tendo em vista o pedido feito através do Memorando nº
198/2016-SEMSA, para complementar o valor a ser repassado ao
Hospital Santo Antônio. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei n° 076/2016: Autoriza contratação temporária de
excepcional interesse público e dá outras providências. Tal Projeto
de Lei justifica-se para atender necessidade de 2 (dois) Operadores
de Máquinas Rodoviárias, sendo 1 (um) Operador para atender a
localidade de Tapumes e 1 (um) Operador para exercer as
atividades na Sede do Município, uma vez que não há mais
concursados aprovados, no referido cargo, para nomeação.
Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei n° 077/2016: Autoriza contratação temporária de
excepcional interesse público e dá outras providências. Tal Projeto
de Lei justifica-se para atender necessidade de 8 (oito) Operários
Especializados, tendo em vista a necessidade de execução de
melhorias e extensão das redes pluviais, bem como construção de
calçadas, auxílio na construção e fechamento de túmulos e nichos,

uma vez que não há mais concursados aprovados, no referido
cargo, para nomeação.
Projeto de Lei Complementar nº 001/2016 - Altera a Lei
Complementar Municipal n° 019, de 16 de dezembro de 2003, que
estabelece o Código Tributário do Município e dá outras
providências. Tal Projeto de Lei visa regrar aspectos relacionados
ao ISS sobre a construção civil, adequando-se às decisões judiciais
dos tribunais que formam jurisprudência sobre o assunto,
atendendo decisão do Supremo Tribunal Federal, conforme
Recurso Extraordinário 603.497, que concede a possibilidade de
abatimento de materiais da base de cálculo do ISS na construção
civil. Aprovado por unanimidade.
Moção nº 033/2016 - De autoria dos Vereadores Josemar
Bandeira, PDT e Margarete Pereira, PP: MOÇÃO DE APLAUSOS
E PARABENIZAÇÃO ao Ilustríssimo Senhor DR. CARLOS
RICARDO GERMANN, Diretor Geral e Clínico do Hospital Santo
Antônio - mantenedora Germann e Pechmann LTDA - EPP, pelo
empenho, dedicação, eficiência e excelente trabalho realizado, junto
ao Hospital Santo Antônio, o que vem propiciando uma melhora na
qualidade de vida da população de Santo Antônio da Patrulha,
prova disto, é que em pouco tempo de administração da empresa,
temos respostas claras, com a realização de vários feitos, atingindo
a excelência de atendimento no Hospital Municipal. Aprovada por
unanimidade.
Moção n° 034/2016 – De autoria do Vereador Paulo Fernando
Collar Telles, PTB: MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO
ao Ilustríssimo Senhor TIAGO PEREIRA COELHO, natural de
Santo Antônio da Patrulha, formado em Cinema, Máster em
fotografia documental na EFTI, Madri-Espanha e Professor na
Unisinos, sendo um destaque em sua profissão, atuando de
maneira proficiente, com amor e zelo em seus trabalhos. Aprovada
por unanimidade.
Expediente
André Antônio Randazzo dos Reis, PMDB: Solicita ao Prefeito,
que o Executivo Municipal viabilize o estudo da possibilidade da
criação de um Fundo Municipal específico para o apoio ao
“Caminho Gaúcho de Santiago de Compostela de Santo Antônio da
Patrulha”, objetivando que dentro da própria Secretaria Municipal da

Cultura, Turismo e Esportes tenha-se uma dotação orçamentária
específica, para que os recursos sejam destinados exclusivamente
para marketing, placas, sinalizações, cuidados (manutenção) e
informações sobre o referido „Caminho‟ em solo patrulhense.
Solicita ao Excelentíssimo Senhor GABRIEL VIEIRA DE SOUZA,
Deputado Estadual (PMDB), para que, através de proposição de
seu Gabinete, inclua no Calendário de Eventos Turísticos do Estado
do Rio Grande do Sul (Decreto nº 36.128, de 16 de agosto de
1995), o „CAMINHO GAÚCHO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA‟,
do Município de Santo Antônio da Patrulha, passando o mesmo, a
compor também a ROTA TURÍSTICA DO LITORAL NORTE,
iniciativa proposta ainda pelo Gabinete do Deputado que tem forte
ligação com a região.
Patrolamento e ensaibramento nas ruas da localidade de Miraguaia,
bem como conserto de bueiro, em caráter de urgência, na primeira
rua nos fundos do posto de gasolina daquela localidade.
Manutenção com recapeamento asfáltico da rua Uruguai, ao lado
do Ginásio de Esportes Caetano Tedesco.
Conserto, em caráter de urgência, do madeiramento da ponte
localizada em Ribeirão do Meio, pois já está impossibilitada a
passagem de animais e pedestres devido o estado precário da
mesma. Trata-se da última ponte de madeira da estrada geral no
sentido Ribeirão-Montenegro.

André Luís de Oliveira Selistre, PSB:
André Luís de Oliveira Selistre, PSB – referendado pelos
Vereadores Josemar Raimundo Bandeira, PDT, Jorge Eloy de
OIiveira, PTB e João Luis Moreira da Silva, SD: VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES à Diretoria do E. C. Serraria Velha, alusivo à
realização da 4ª Festa do E.C.Serraria Velha ocorrida no dia 24 de
abril de 2016.
Antônio Tadeu das Neves, PP: VOTOS DE CONGRATULAÇÕES
a Ilustríssima Jovem JULIANA GOMES MACHADO, bem como a
Ilustríssima Jovem ISADORA TERRA, por terem sido eleitas como
NOVA CORTE que terá a responsabilidade de promover a
divulgação da 5ª edição da ExpoSAP - Feira da Produção
Patrulhense, a acontecer em abril de 2017; escolha ocorrida no
domingo, dia 09 de abril do corrente ano, durante à 4ª ExpoSAP Feira da Produção Patrulhense. Solicitamos que seja dada ciência
deste as jovens agraciadas. Solicita ao Prefeito, o envaletamento,
ensaibramento e patrolamento, em caráter emergencial, na Estrada

Ênio Ferreira dos Santos, em Costa da Miraguaia, 2º Distrito,
Interior do Município. O atendimento deste pleito vem ao encontro
das reivindicações dos moradores locais. Imperioso citar que o
trecho acima mencionado está em situação precária e necessita de
melhorias urgentes, pois o tráfego tem se tornado complicado e
vem causando danos materiais aos veículos. Solicitou verbalmente
ao Prefeito Paulo Roberto Bier, para que seja remetido a esta Casa
Legislativa, informações acerca do horário de abertura e
fechamento do Terminal de Embarque e Desembarque de
Passageiros, situado na Avenida Coronel Victor Villa Verde, às
margens da ERS-030. Na mesma linha, solicita-se que seja
informado o horário de emissão de passagens (vendas de
passagens) no referido terminal.
Cantídio Borges Lima Machado, PP: Solicitou verbalmente ao
Prefeito Paulo Roberto Bier, que seja realizada a revisão geral da
rede de iluminação pública, com troca de lâmpadas queimadas em
todo o 2º Distrito do Município.
Eronita Andrade da Silva, SD: Solicita ao Ilustríssimo Capitão da
Brigada Militar, com cópia ao Conselho Tutelar de Santo Antônio da
Patrulha, solicitando a presença de viaturas em rondas durante as
noites nos finais de semana na Estrada Otávio Benjamin, na
localidade de Miraguaia, visto as constantes brigas que ocorrem
nos estabelecimentos comerciais desta via.
Eronita Andrade da Silva, SD e Cantídio Borges Lima Machado,
PP: Patrolamento e ensaibramento, em caráter de urgência, da Rua
Bento Luiz de Medeiros, localizada atrás do Posto de Saúde
Central, até a Rua 7 de Setembro.
Eronita Andrade da Silva, SD e João Luís Moreira da Silva, SD:
Solicitam ao Ilustríssimo Senhor Luís Fernando Lima Jacobsen,
Gerente Local da CEEE, que sejam promovidas pelos técnicos da
companhia às podas de árvores que estão encostando-se à rede
elétrica na localidade de Içara do Montenegro, 1º Distrito do
Município. Tal medida visa atender solicitações da comunidade
acima mencionada, tendo em vista que por inúmeras vezes sofrem
com a falta de luz devido à queda do transformador. Solicitam ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Paulo Roberto Bier, para que,
através da Secretaria Municipal da Saúde seja implantado
novamente o horário diferenciado para o agendamento de consultas
e exames médicos para os moradores residentes no interior do

Município, vindo atender reivindicações da Dona Neli, entre outras
pessoas. Salienta-se que o procedimento adotado pelo Posto de
Saúde Doutor Bonifácio José da Silva ocorre com a distribuição de
fichas no primeiro horário da manhã, e com esta medida, os
munícipes residentes do interior que dependem de ônibus (que não
possuem veículo) acabam chegando no horário atrasado, junto ao
Posto de Saúde, sendo que muitas vezes não conseguem o
atendimento desejado, ficando estes prejudicados pela falta de
reserva (cota) de fichas para o interior. Solicitam ao Prefeito, as
substituições ou recuperações das estruturas das pontes de
madeiras existentes na localidade de Ribeirão de Baixo, 1º Distrito,
Interior do Município, com as substituições dos madeiramentos
estragados (apodrecidos), bem como a colocação de proteções
laterais, nas pontes conhecidas como „Ponte do Arceno‟ e „Ponte
dos Mateus‟, vindo atender inúmeras reivindicações dos moradores
locais que estão preocupados com a situação, ainda mais com a
proximidade do inverno. Destaca-se que a precariedade das pontes
de madeiras, existentes na localidade de Ribeirão de Baixo, vem
causando transtornos e põem em risco a vida de quem reside e
utiliza-se daquela artéria e pontes. Solicitam ao Prefeito, para que,
através da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança
providencie em caráter emergencial, as reformas da ponte 1 e da
ponte 2 (pontilhões), bem como as implantações de proteções
laterais, ambas situadas na localidade de Içara do Montenegro, 1º
Distrito, Interior do Município, vindo atender reivindicações de
moradores locais, tendo em vista que as mesmas encontram-se em
estado de conservações precários, prejudicando a segurança de
motoristas e pedestres que se utilizam destas travessias. Salientase que as referidas pontes encontram-se em péssimos estados de
conservações. Os madeiramentos estão desgastados, apodrecidos
e há buracos em suas extensões. Tais situações são preocupantes.
Por isso, solicitamos a Administração Municipal que, através do
Prefeito, determine aos órgãos públicos competentes as realizações
das reformas, visando garantir a segurança e o bem estar dos
moradores da região, dando-lhes tranquilidade no percurso de seus
trajetos.
João Luís Moreira da Silva, SD - referendado pelos Vereadores
Eronita Andrade da Silva, SD e André Randazzo, PMDB:
Solicitam ao Senhor Prefeito Paulo Roberto Bier, para que, através
da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o Município
de Santo Antônio da Patrulha proceda seu enquadramento junto ao
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA,

promovendo a equivalência de serviços de inspeção, adotando
medidas necessárias para garantir que inspeções e fiscalizações
dos produtos de origem animal e vegetal, e dos insumos, de
maneira uniforme, harmônica e equivalente em todos os Estados e
Municípios.
João Luís Moreira da Silva, SD, Jorge Eloy de Oliveira, PTB e
André Luís de Oliveira Selistre: VOTO DE PROFUNDO PESAR
pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor ANTÔNIO LOURENÇO DA
SILVA, ocorrido no dia 24 de abril do corrente ano.
Josemar Raimundo Bandeira, PDT: VOTO DE PROFUNDO
PESAR pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor DR. FÁBIO VON
SALTIÉL , ocorrido no dia 22 de abril do corrente ano.
Margarete de Oliveira Pereira, PP: Indica ao Poder Executivo
Municipal, que envie a esta Casa Legislativa um Projeto de Lei
Complementar visando acrescentar Inciso no Art. 126, do Código
Tributário, das Isenções do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana; objetivando a redução do IPTU aos proprietários
de imóveis comerciais e residenciais que adotem medidas
acessíveis, principalmente a idosos e portadores de deficiência
física. O projeto „IPTU Acessível‟ iria estimular medidas que
priorizem idosos e portadores de deficiência física, ofertando um
benefício tributário sobre o imposto ao contribuinte.
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao Ilustríssimo Senhor, RAFAEL
DOS SANTOS MARQUEVIKIS, proprietário da empresa
MARQUEVIKIS PLANTAS, extensivo a toda sua equipe de trabalho
pela adesão ao PROJETO ADOTE PRAÇAS E CANTEIROS (Lei
Municipal nº 6.567, de 25 de julho de 2012), promovendo a
revitalização e manutenção de espaços públicos da cidade,
propiciando o embelezamento, com plantio de flores, folhagens e
árvores, em uma Praça no Bairro Jardim Pindorama, além de
contribuir com vários canteiros e rótulas, disponibilizando de seu
trabalho voluntário e de matéria prima de sua empresa.
Para que o Poder Executivo Municipal, envie a esta Casa
Legislativa um Projeto de Lei que obrigue a instalação de grades ou
telas protetoras nas janelas dos imóveis a serem construídos pelos
empreendimentos imobiliários no âmbito do Município de Santo
Antônio da Patrulha.
Para que o Poder Executivo Municipal, envie a esta Casa
Legislativa um Projeto de Lei que autorize o uso do Transporte

Coletivo Municipal, sem pagamento de tarifa, por Policiais Civis,
Militares e Bombeiros de Santo Antônio da Patrulha.
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Paulo Roberto Bier, para
que, através da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e
Segurança, seja realizada limpeza da Rua São Paulo, nas
proximidades do Nº 606, onde se concentrou uma quantidade
significativa de água suja, tornando a região inviável para os
moradores locais.
Margarete de Oliveira Pereira, PP e Antônio Tadeu das Neves,
PP: Solicitam ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Paulo Roberto
Bier, Secretário Interino da Gestão e do Planejamento, para que,
através do Setor de Habitação, seja averiguada juntamente com a
Assistente Social, a situação do núcleo familiar residente na Rua
Roberto José de Paula, número 005, no Bairro Lomba da Páscoa.
Paulo Fernando Collar Telles, PTB e Antônio Tadeu das Neves,
PP: Solicitam ao Excelentíssimo Senhor Paulo Roberto Bier,
Prefeito Municipal, para que estude a viabilidade da instalação de
uma tenda de artesanatos no Caminho Gaúcho de Santiago de
Compostela, visando a venda dos produtos da terra aos peregrinos,
bem como a aquisição de uma imagem, de aproximadamente 2
metros, do Apóstolo Thiago, com objetivo de colocá-la no Caminho
Gaúcho de Compostela.

