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AT A D A 40 ª  REUNI ÃO ORDINÁRI A  1 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2 

 3 

Aos cinco dias do mês de novembro de 2018 reuniram-se, ordinariamente, no Plenário 4 

Euzébio Barth, às 17h30min, os seguintes vereadores: JORGE ELOY DE OLIVEIRA, 5 

ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA SELISTRE, ADELINO STECANELA, CHARLIS DOS 6 

SANTOS, ERONITA ANDRADE, GILBERTO FERREIRA DE SOUZA, JAIR BELLOLI, 7 

JOÃO LUÍS MOREIRA, MANOEL LUÍS DAS NEVES ADAM, MARCELO SANTOS DA 8 

SILVA, RODRIGO GOMES MASSULO, SAMUEL SOUZA, VALTAIR COELHO DE 9 

ANDRADE. PRESENTE O ASSESSOR JURÍDICO DR. IGOR DOS SANTOS 10 

OLIVEIRA. Constando o número regulamentar de Vereadores, o Senhor Presidente, 11 

Vereador JORGE ELOY DE OLIVEIRA, invocando a proteção de Deus, deu por aberto os 12 

trabalhos no Plenário Euzébio Barth. De imediato, o Exmo. Senhor Presidente solicitou ao 13 

Exmo. Senhor Secretário, Vereador Rodrigo Massulo, que realizasse a leitura de um texto 14 

bíblico, na forma de costume. O Presidente justificou a falta da Vereadora Eronita Andrade, 15 

que por problemas de saúde, não pôde comparecer à Reunião. Em ato contínuo, o Senhor 16 

Presidente colocou a Ata da 39ª Reunião Ordinária em discussão, não havendo 17 

manifestação, em votação, foi APROVADA pela maioria dos presentes. Prosseguindo, o 18 

Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse à leitura do EXPEDIENTE 19 

DO DIA: OF. MENS. Nº 134/18-GPM – Encaminha Projetos de Lei 249/18 e 250/18 - Poder 20 

Executivo. PROJETO DE LEI Nº 249/18 – Inclui iniciativas/ações no Anexo de Metas 21 

Prioritárias e Governo do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, Lei Municipal 22 

7.884/2017 e da Lei de Diretrizes orçamentárias para o exercício Financeiro de 2019, Lei 23 

Municipal nº 8.173/2018 - Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 250/18 - Estima a receita e 24 

fixa a Despesas do Município para o Exercício Financeiro de 2019 - Poder Executivo. OF. 25 

097/2018 - Convite para reunião plenária dia 08 de novembro de 2018 no auditório E09 005 26 

Unisinos - Comite Sinos. INDICAÇÃO Nº 090/18 - MARCELO SANTOS - Reitera Indicação 27 

nº 033/18 onde solicita para que a Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança, 28 

estude a possibilidade de fechar, para o trânsito de veículos, um lado da Av. Affonso Porto 29 

Emerim, aos domingos, para o lazer da comunidade, pois não se tem muitas opções de 30 

espaço, para a prática de andar de bicicleta, tomar chimarrão, fazer caminhadas, etc. 31 

INDICAÇÃO Nº 091/18 - RODRIGO MASSULO - Sugerindo o envio de projeto de lei que 32 

permita parceria entre escolas da rede municipal e iniciativa privada (em anexo, anteprojeto 33 

de lei como sugestão). REQUERIMENTO Nº 650/18 – CHARLIS SANTOS - Solicita que 34 

estude a possibilidade de tornar em sentido único o fluxo de trânsito na Rua Cândido 35 

Antônio da Luz, no bairro Pitangueiras, fundos da Escola Estadual de Ensino Fundamental 36 

Estado do Espírito Santos, em sentido contrario ao da Rua Aida Saltiel. REQUERIMENTO 37 

Nº 651/18 - CHARLIS SANTOS - Solicita ao Ilustríssimo Senhor NATAL PERUZZO, 38 

Diretor Executivo da Empresa Sudeste, e ao Ilustríssimo Senhor DAIÇON MACIEL 39 

DA SILVA, Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, a fim de que sejam 40 
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prestadas informações referentes aos horários em atraso nas linhas de ônibus que a 41 

concessionária do transporte público coletivo opera na localidade de Palmeira do 42 

Sertão. REQUERIMENTO Nº 652/18 - BANCADA DO MDB - VOTOS DE 43 

CONGRATULAÇÕES aos organizadores da 35ª edição da Festa dos Caminhoneiros, 44 

ocorrida no último domingo (04) na sede da Associação dos Caminhoneiros de Santo 45 

Antônio da Patrulha (ACSAP), aos festeiros Elson Bühler (Coruja) e Josimara Bonera Bühler, 46 

Ismar Francisco de Souza e Marlene Teresinha Gomes de Souza, José Francisco Ferreira 47 

da Luz e Márcia Eloísa Bobsin, Marco Antônio Missel dos Santos e Cenair Coelho dos 48 

Santos; à rainha e princesas da festa; à diretoria da Associação dos Caminhoneiros de 49 

Santo Antônio da Patrulha (ACSAP); bem como aos integrantes da comissão organizadora e 50 

comunidade em geral que ajudou na festa; alusivo à brilhante realização do evento. 51 

REQUERIMENTO Nº 653/18 - BANCADA DO MDB - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao 52 

Grupo SAPEDAL e aos ciclistas competidores que representaram Santo Antônio da Patrulha 53 

no Sul Bike Race - Circuito Cascatas e Montanhas no município de Rolante no último final 54 

de semana, especialmente os ciclistas que subiram ao pódio, FABRICIO DIAS, 1º Lugar na 55 

categoria Sport Master A1; MICHEL GOMES, 2º Lugar na categoria Sport Master A1; TIAGO 56 

VARGAS, 1° Lugar na categoria Amador Master A; ISMAEL FOFONKA, 3° Lugar na 57 

categoria Amador Master A; DJALMO FILHO, 2º Lugar na categoria Sport Nelore; e LETÍCIA 58 

MUNIZ VARGAS, 4º Lugar na categoria Amador Feminino.  REQUERIMENTO Nº 654/18 - 59 

ANDRÉ SELISTRE, VALTAIR ANDRADE E RODRIGO MASSULO - VOTOS DE 60 

CONGRATULAÇÕES ao Reverendíssimo Padre Ozéias Vieira dos Santos, aos festeiros e a 61 

Rainha e Princesas, bem como a todas as pessoas envolvidas no sucesso de organização e 62 

público da brilhante 35ª edição da Festa dos Caminhoneiros, evento que aconteceu no 63 

último domingo, dia 04 de novembro do corrente ano, na Sede Social da Entidade. 64 

REQUERIMENTO Nº 655/18 - JORGE ELOY DE OLIVEIRA - Para que seja remetida a esta 65 

Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações de qual o motivo do 66 

afastamento do Médico Psicólogo Dr Edimilson Luiz Lopes Machado, do CAPS, sendo que 67 

existe uma grande demanda de pacientes aguardando atendimento psicológico. 68 

REQUERIMENTO Nº 656/18 - ADELINO STECANELA - Para que seja remetida a esta 69 

Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações por parte da Administração 70 

Municipal sobre qual o valor dispendido mensalmente à CEEE a título de iluminação pública 71 

em Santo Antônio da Patrulha, bem como qual o valor arrecadado junto aos contribuintes 72 

através de taxas de iluminação pública. REQUERIMENTO Nº 657/18 - BANCADA DO MDB 73 

- VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo falecimento da Ilustríssima Senhora ANA MARIA DA 74 

CUNHA MORAES, ocorrido no dia 05 de Novembro do corrente ano. REQUERIMENTO Nº 75 

658/18 - ADELINO STECANELA - Solicita ao Excelentíssimo Senhor DAIÇON MACIEL DA 76 

SILVA, Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, para que o Município faça cumprir a 77 

legislação municipal em relação aos passeios públicos de terrenos edificação ou não em 78 

vias pavimentadas do Município de Santo Antônio da Patrulha, conforme o disposto no 79 

Capítulo III da Lei Municipal nº 3.731/2001 e no regramento instituído na Lei Municipal nº 80 

3.872/2001. REQUERIMENTO Nº 659/18 - CHARLIS SANTOS - VOTOS DE 81 

https://www.facebook.com/fabricio.dias.14855?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBrYJusoqE-c6qZ5FZboScv3V2kGNSF2z_cdANtgJtAWPxRl2zkJMahVqCaQikE_TChPsQ-US8LN41o&fref=mentions
https://www.facebook.com/fabricio.dias.14855?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBrYJusoqE-c6qZ5FZboScv3V2kGNSF2z_cdANtgJtAWPxRl2zkJMahVqCaQikE_TChPsQ-US8LN41o&fref=mentions
https://www.facebook.com/fabricio.dias.14855?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBrYJusoqE-c6qZ5FZboScv3V2kGNSF2z_cdANtgJtAWPxRl2zkJMahVqCaQikE_TChPsQ-US8LN41o&fref=mentions
https://www.facebook.com/fabricio.dias.14855?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBrYJusoqE-c6qZ5FZboScv3V2kGNSF2z_cdANtgJtAWPxRl2zkJMahVqCaQikE_TChPsQ-US8LN41o&fref=mentions
https://www.facebook.com/fabricio.dias.14855?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBrYJusoqE-c6qZ5FZboScv3V2kGNSF2z_cdANtgJtAWPxRl2zkJMahVqCaQikE_TChPsQ-US8LN41o&fref=mentions
https://www.facebook.com/fabricio.dias.14855?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBrYJusoqE-c6qZ5FZboScv3V2kGNSF2z_cdANtgJtAWPxRl2zkJMahVqCaQikE_TChPsQ-US8LN41o&fref=mentions
https://www.facebook.com/fabricio.dias.14855?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBrYJusoqE-c6qZ5FZboScv3V2kGNSF2z_cdANtgJtAWPxRl2zkJMahVqCaQikE_TChPsQ-US8LN41o&fref=mentions
https://www.facebook.com/fabricio.dias.14855?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBrYJusoqE-c6qZ5FZboScv3V2kGNSF2z_cdANtgJtAWPxRl2zkJMahVqCaQikE_TChPsQ-US8LN41o&fref=mentions
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CONGRATULAÇÕES à FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLÓGICO CALDAS JÚNIOR 82 

(FMACJ), através da diretora-presidente ROSALVA ROCHA, extensivo ao historiador e ex-83 

funcionário do Bando do Brasil, Jaime Nestor Muller, e ao advogado e funcionário do Banco 84 

do Brasil, Anderson Borba da Rocha, Gerente da agência local do Banco do Brasil, Srª. 85 

Juliana Blanck, bem como aos demais incentivadores e organizadores da Mostra alusiva aos 86 

210 anos da instituição Banco do Brasil no País e 63 anos de instalação da agência local. 87 

PED. PROV. Nº 743/18 – CHARLIS SANTOS - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 88 

Trânsito e Segurança promova a limpeza de bueiros e troca de canos na extensão da Rua 89 

João Edmundo Mohr, no Loteamento Bela Portugal, nas proximidades do numeral 76. PED. 90 

PROV. Nº 744/18 - CHARLIS SANTOS - Para que a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito 91 

e Segurança, através do Departamento de Iluminação Pública, promova a instalação de 92 

luminárias e lâmpadas nos postes de numeral 443374 e 443376 situados na Estrada 93 

Artimimo Brito dos Santos, na localidade de Rincão do Herval. PED. PROV. Nº 745/18 - 94 

VALTAIR ANDRADE - Para que a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança 95 

através do Departamento de Iluminação pública promova a troca de luminária do poste nº 96 

163719, na Estrada da Antena na localidade de Portão I. PED. PROV. Nº 746/18 - CHARLIS 97 

SANTOS - Para que através da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança seja 98 

realizado o conserto de boca de lobo em frente ao numeral 144 da Travessa Manoel 99 

Pedroso, no bairro Jaú. PED. PROV. Nº 747/18 - CHARLIS SANTOS - Para que a 100 

Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova melhorias na ponte sobre a 101 

Rua Dorvalina Fernandes Cirio, no bairro Bom Princípio, com fixação das tábuas nas 102 

cabeceiras, em ambos os lados da ponte, com asfalto, tendo em vista que os ‘pranchões’ 103 

estão soltos, causando perturbação ao sossego dos moradores do local. PED. PROV. Nº 104 

748/18 - CHARLIS SANTOS - Para que a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e 105 

Segurança, através do Departamento de Iluminação Pública, promova a instalação de 106 

luminária com lâmpada em poste novo recém-colocado na Rua Senador Alberto Pasqualini, 107 

em frente ao numeral 2130.  PED. PROV. Nº 749/18 - JOÃO LUÍS MOREIRA E ERONITA 108 

ANDRADE - Patrolamento, ensaibramento e abertura de Valetas na estrada Rosalina Assis 109 

de Oliveira, iniciando no Monjolo até a RS-474, em regime de urgência.  PED. PROV. Nº 110 

750/18 - JOÃO LUÍS MOREIRA E ERONITA ANDRADE - Melhorias, com envaletamento, 111 

encascalhamento, ensaibramento e patrolamento, da Estrada de Canto dos Guilhermes, 112 

iniciando na localidade de Campestre, passando pelo Acampamento dos Adventistas, 113 

cemitério dos Rosas até  a divisa de Rolante. PED. PROV. Nº 751/18 - JOÃO LUÍS 114 

MOREIRA E ERONITA ANDRADE - Patrolamento, ensaibramento e abertura de Valetas na 115 

localidade de Bom Retiro até a localidade de Pinheiros, em regime de urgência. PED. 116 

PROV. Nº 752/18 - JOÃO LUÍS MOREIRA E ERONITA ANDRADE - Revisão na rede de 117 

iluminação pública, em frente à propriedade do Sr. Salvador, na localidade de Catanduva 118 

Grande. PED. PROV. Nº 753/18 - ANDRÉ SELISTRE - Patrolamento e ensaibramento nas 119 

Ruas do Bairro Cohab. Salienta-se que há ruas em que os moradores têm dificuldades até 120 

mesmo para andar a pé. PED. PROV. Nº 754/18 - ANDRÉ SELISTRE - Melhorias com 121 

patrolamento e ensaibramento na Estrada da localidade do Rincão do Herval. PED. PROV. 122 
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Nº 755/18 - ANDRÉ SELISTRE - Melhorias com patrolamento e ensaibramento na Estrada 123 

geral que liga Santo Antônio a localidade de Evaristo. PED. PROV. Nº 756/18 - JOÃO LUÍS 124 

MOREIRA E ERONITA ANDRADE - Recolhimento de lixo na estrada João Vergílio, 125 

iniciando nas localidades Cerro e São Miguel passando pela localidade de Cantos dos 126 

Guilhermes, até o ponto de recolhimento do lixo. PED. PROV. Nº 757/18 - SAMUEL SOUZA 127 

- Patrolamento com ensaibramento das ruas não pavimentadas do Jaú, Lomba da Páscoa, 128 

Loteamento dos Açores, e Rua Lotar Machado dos Reis. PED. PROV. Nº 758/18 - 129 

MARCELO SANTOS - Troca e manutenção de luminárias nos postes existentes na rua ao 130 

lado do posto de gasolina em Miraguaia. PED. PROV. Nº 759/18 - MARCELO SANTOS - 131 

Conserto de um bueiro na Rua Ildefonso Silveira Braga, em frente ao posto de combustível 132 

Marco Zero, pois existe esgoto a céu aberto. PED. PROV. Nº 760/18 - MARCELO SANTOS 133 

- Patrolamento e ensaibramento das estradas do 2ª, 3ª e 6ª Distrito. PED. PROV. Nº 761/18 134 

- MANOEL ADAM - Para que a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança 135 

promova envaletamento com drenagem e colocação de material até o final da Travessa 136 

Ponciano Bitencourt, na localidade de Portão I, junto à parada 187. PED. PROV. Nº 762/18 - 137 

MANOEL ADAM - Para que a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança 138 

promova a recuperação com patrolamento, colocação de material (ensaibramento) e 139 

envaletamento na estrada que liga a ERS-474 (comunidade de Guarda Velha) até a 140 

localidade de Aldeia Velha. PED. PROV. Nº 763/18 - MANOEL ADAM - Para que a 141 

Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova a recuperação com 142 

patrolamento, colocação de material (ensaibramento) e envaletamento na estrada principal 143 

de Arroio da Madeira (Pé de Galinha) até encontrar a estrada do Palmeirinha. PED. PROV. 144 

Nº 764/18 - VALTAIR ANDRADE - Para que a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e 145 

Segurança através do Departamento de Iluminação pública promova a troca de luminária (nº 146 

do poste 69610 próximo ao depósito de madeira Cairuga) na Localidade de Portão I. PED. 147 

PROV. Nº 765/18 - RODRIGO MASSULO - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 148 

Trânsito e Segurança através do Departamento de Iluminação pública promova a troca de 149 

luminária (nº do poste 69610 próximo ao depósito de madeira Cairuga) na Localidade de 150 

Portão I. PED. PROV. Nº 766/18 - ANDRÉ SELISTRE - Conserto de um bueiro na frente da 151 

Escolinha de Educação Infantil Branca de Neve, na localidade de Monjolo, bem como a 152 

instalação de um abrigo na frente da mesma. Salienta-se que nos dias de chuva as crianças 153 

ficam esperando o ônibus à mercê das intempéries. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o 154 

Vereador ADELINO STECANELA: O Vereador reportou-se aos pedidos efetuados na 155 

Sessão, solicitando atendimento urgente aos mesmos. Em aparte, os Vereadores SAMUEL 156 

SOUZA E VALTAIR ANDRADE dizendo que a lei tem que ser para todos. Vereador ANDRÉ 157 

SELISTRE: Cumprimentando as pessoas presentes no Plenário, o Vereador manifestou-se 158 

a respeito das solicitações feitas na Sessão, pedindo providências por parte do executivo. 159 

Solicitou, verbalmente, a revisão na iluminação pública na Estrada Otávio Benjamin na 160 

localidade de Costa da Miraguaia. Vereador CHARLIS SANTOS: Cumprimentou as pessoas 161 

presentes no Plenário, reportando-se aos pedidos solicitados na Sessão, solicitando 162 

atendimento aos mesmos. Vereador GILBERTO SOUZA: Cumprimentando as pessoas 163 
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presentes no Plenário, o Edil reportou-se aos pedidos solicitados na Sessão, pedindo 164 

atendimento aos mesmos. Solicitou, verbalmente, Roçada na estrada da localidade de 165 

Passo das Moças em direção ao Imbiruçu, principalmente no início da ponte. Ensaibramento 166 

e patrolamento na Rua João Marques Peixoto e Travessa 5, atrás da Escola na localidade 167 

de Vila Palmeira. Vereador JOÃO LUÍS MOREIRA: Cumprimentou as pessoas presentes no 168 

Plenário, reportando-se aos pedidos solicitados na Sessão. Solicitou, verbalmente, Votos de 169 

Congratulações aos Festeiros da localidade de Arroio da Madeira. Vereador MANOEL 170 

ADAM: Solicitou atendimento aos pleitos solicitados na Sessão. Solicitou, verbalmente, em 171 

nome da Casa, que seja feito o turno único durante o período do horário de verão. Vereador 172 

MARCELO SANTOS: Ao cumprimentar as pessoas presentes no Plenário, o Vereador 173 

manifestou-se a respeito dos pedidos efetuados na sessão, solicitando atendimento urgente 174 

nas estradas do interior do município. Em aparte, o Vereador JOÃO LUÍS MOREIRA disse 175 

que não assinará o pedido verbal do Vereador Manoel Adam. Vereador RODRIGO 176 

MASSULO: Ao cumprimentar as pessoas presentes no Plenário, o Vereador reportou-se 177 

aos pedidos efetuados na Sessão, solicitando atendimento urgente dos mesmos. Vereador 178 

JORGE ELOY DE OLIVEIRA: Ao cumprimentar as pessoas presentes no Plenário, o 179 

Vereador manifestou-se a respeito dos pedidos efetuados na sessão, solicitando 180 

atendimento urgente aos mesmos. Encerrado o Expediente do Dia, de imediato o Sr. 181 

Presidente passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 182 

003/18 – Colocado em discussão, o Vereador ADELINO STECANELA pediu vistas ao 183 

mesmo, que foi concedido pelo prazo regimental. PROJETO DE LEI Nº 190/18 - Colocado 184 

em discussão, manifestou-se o Vereador ANDRÉ SELISTRE enaltecendo o importante 185 

trabalho realizado pelos socorristas. Em votação foi aprovado pela maioria dos presentes 186 

com parecer das Comissões. PROJETO DE LEI Nº 212/18 - Colocado em discussão, 187 

manifestou-se o Vereador MANOEL ADAM enaltecendo a figura do Dr. Reni Pires, Ex-188 

Vereador, pelo trabalho social e comunitário que realizou ao longo da vida, além de 189 

excelente advogado. Disse ser este um reconhecimento da bancada do MDB. Em votação 190 

foi aprovado pela maioria dos presentes com parecer das Comissões. PROJETO DE LEI Nº 191 

247/18 - Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi 192 

aprovado pela maioria dos presentes com parecer das Comissões. PROJETO DE LEI Nº 193 

248/18 - Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi 194 

aprovado pela maioria dos presentes com parecer das Comissões. As Indicações, os 195 

requerimentos, inclusive os verbais, foram colocados, em bloco, em discussão, manifestou-196 

se o Vereador JOÃO LUÍS MOREIRA: Manifestou a importância do projeto, salientando que 197 

a medida evitará o constrangimento das pessoas ao passar pela porta detectora, além de 198 

fornecer maior segurança ao usuário. Em votação, foram aprovados por unanimidade. 199 

Encerrada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 200 

Vereador RODRIGO MASSULO: O Vereador reportou-se à situação financeira da 201 

Prefeitura, bem como a falta de iniciativa por parte do Prefeito com relação ao déficit. O Edil 202 

isentou os funcionários públicos da Prefeitura, de modo especial os efetivos, por saber que 203 

todos estão imbuídos na tentativa de diminuir o déficit, porém por algumas birras por parte 204 
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de quem administra o município, a quem tem total respeito, as coisas não estão 205 

acontecendo como deveria acontecer. O déficit do município no ano de 2017 de R$ 4,6 206 

milhões de reais. Segundo o Edil, o déficit já está em R$ 11,8 milhões de reais em 2018. 207 

Disse o Vereador que a crise no Brasil está muito grande, não ficando o município para trás, 208 

porém há de se contextualizar a perda dos recursos oriundos da Concepa. Acredita que as 209 

atitudes da administração são tímidas para tentar conter o déficit. Salientou que várias 210 

medidas têm que ser tomadas, como a retomada da redução dos CC’s, a volta do turno 211 

único. Quanto à Administração passada ter mais CC’s, disse que também estava errado. 212 

Segundo relatos de CC’s demitidos, o foram por terem optado pelo Eduardo Leite na última 213 

eleição, que segundo o edil choca a todos, uma vez que os motivos teriam que ser a 214 

contenção de gastos, não opções de votos, lamentando que atitudes como estas tragam a 215 

velha política de volta. Com relação ao turno único, disse que Santo Antônio está na 216 

contramão de outras Prefeituras, que por contenção de gastos, adotaram o turno único em 217 

seus municípios. Vereador MARCELO SANTOS: O Vereador referiu-se aos brinquedos 218 

instalados para crianças com deficiências na Praça Boa Viagem, salientando que 219 

adolescentes já estragaram o brinquedo gira-gira, infelizmente com os pais aplaudindo. 220 

Ressaltou que os brinquedos são da comunidade, devem ser conservados, que devem ser 221 

utilizados por crianças com problemas especiais, cadeirantes. Parabenizou os atletas do 222 

Sapedal, bem como os que correram em Santa Catarina. Lamentou que os atletas tenham 223 

tão pouco incentivo do Poder Público. Convidou os colegas para reunião com o Sr. Prefeito, 224 

no dia 06 de novembro, às 14 horas, no gabinete, para tratar sobre a educação no 225 

município, salientando que a questão do turno único deva ser, também, debatida. Em aparte, 226 

o Vereador JOÃO LUÍS MOREIRA disse que não poderá participar por ter compromissos 227 

anteriores, manifestando total apoio aos colegas na questão da educação, bem como do 228 

turno único, que é de exclusiva competência do Executivo. Prosseguiu o Vereador 229 

MARCELO SANTOS: Acredita que o assunto do turno único será resolvido nesta reunião. 230 

Convidou a todos a participar de uma reunião na localidade de Rincão do Capim, às 19 231 

horas, para tratar sobre o aterro sanitário. Dia 08 será feita uma visita em Içara, Santa 232 

Catarina, em um aterro Sanitário. Vereador MANOEL ADAM: O Edil referiu-se à situação 233 

financeira do município, destacando que esta é uma questão de Estado e União, de outros 234 

municípios, que já estão atrasando salários, o que pode vir a ocorrer em Santo Antônio. 235 

Ressaltou que o município necessita apoio para que o atraso nos salários não aconteça. O 236 

Vereador disse ter solicitado um pedido, em nome da Casa, para que adote o turno único na 237 

época do horário de verão. Salientou que o quanto antes o documento for encaminhado, 238 

melhor para o município, uma vez que o horário de verão já mudou. Em aparte, falou o 239 

Vereador MARCELO SANTOS: Disse que haverá uma reunião, amanhã, onde este assunto 240 

pode ser resolvido. Em aparte, falou o Vereador JORGE ELOY DE OLIVEIRA sugerindo 241 

que o Vereador faça o pedido em seu nome, colocando à disposição de quem queira 242 

assinar. Prosseguiu o Vereador MANOEL ADAM: Solicitou ao Presidente autorização para 243 

que a Secretaria faça o documento para ser entregue amanhã. Vereador JOÃO LUÍS 244 

MOREIRA: Referiu-se ao Projeto de Lei Complementar nº 003/18, salientando que mais 245 
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uma vez um Vereador da Bancada do MDB solicitou vistas ao mesmo, devendo haver mais 246 

dois pedidos de vistas, para depois ser votado. Disse que o turno integral está virando uma 247 

novela, porém quando foi para revogar o turno, o Sr. Prefeito não consultou ninguém, porém, 248 

agora, quando a situação apertou, está querendo que os Vereadores assumam a 249 

responsabilidade da volta do turno único. Lamentou que o Prefeito não tenha a humildade 250 

em assumir que a situação do município está caótica, assumir o erro em voltar o turno 251 

integral, que está gerando uma despesa mensal acima dos R$ 400 mil reais. Em aparte, 252 

falou o Vereador RODRIGO MASSULO: disse que está faltando diálogo por parte da 253 

Administração Municipal, fato comprovado pela comunidade. Ressaltou que outro fator grave 254 

que está surgindo diz respeito ao parcelamento do FAPS, que está sendo deixado para a 255 

última hora. Prosseguiu o Vereador JOÃO LUÍS MOREIRA dizendo que o parcelamento terá 256 

que ser feito em 24 vezes, para que não fiquem dívidas para a próxima gestão. Vereador 257 

JAIR BELLOLI: o Edil referiu-se ao Projeto de Lei Complementar que aumenta a alíquota 258 

dos cartórios, salientando que por estar envolvido com a Festa dos Caminhoneiros, não teve 259 

tempo de sentar com a Administração para rever o citado projeto, por isto solicitou ao 260 

Vereador Adelino que solicitasse vistas. O vereador agradeceu a diretoria da Associação 261 

dos Caminhoneiros pela grande Festa ocorrida na data de ontem. Na mesma linha, 262 

agradeceu a comunidade patrulhense por ter participado, pelas empresas que incentivaram, 263 

as pessoas que se doaram para o sucesso da Festa dos Caminhoneiros. Com relação aos 264 

CC’s. disse que não concorda com a demissão de CC’s por causas políticas, salientando 265 

não acreditar que o Prefeito Daiçon tenha feito algo assim. Contou que sua nora foi demitida, 266 

na época do Paulo Bier, por não ter colocado o número da candidata Josélia no peito. Em 267 

aparte, falou o Vereador RODRIGO MASSULO: Disse que acredita nas palavras do Edil, 268 

salientando que se houve isso na gestão passado, está errado. Salientou que as 269 

funcionárias disseram que foram demitidas por terem votado no Eduardo Leite. Prosseguiu o 270 

Vereador JAIR BELLOLI: Disse que se isso aconteceu de fato, não concorda. O Vereador 271 

JOÃO LUÍS MOREIRA solicitou questão de ordem com relação ao requerimento verbal 272 

solicitado pelo Vereador Manoel Adam, que deveria ser assinado pelo presidente, porém 273 

está sendo passado para todos assinar. Ressaltou o Edil que se há exceção para um 274 

Vereador, tem que haver para todos. Vereador GILBERTO SOUZA: O Vereador manifestou-275 

se dizendo que não assumiu a vereança para criticar ninguém, salientando que a classe 276 

política deveria ser mais unida para o desenvolvimento do município. Agradeceu a 277 

oportunidade de assumir a Vereança, desejando um bom trabalho a todos os Edis. Disse ter 278 

se dirigido à Prefeitura para falar com o prefeito, que de pronto o atendeu, dizendo que fará 279 

o que for necessário para a comunidade do 2º Distrito. Agradeceu a todos que votaram 280 

favorável ao asfaltamento das estradas do 2º Distrito, que será de grande importância 281 

àquela comunidade. Em aparte, falou o Vereador RODRIGO MASSULO: Lamentou a fala 282 

do Secretário Ferulinho em entrevista na Rádio Itapuí, quando o mesmo afirmou que a 283 

pessoa que assume um CC tem que ser de confiança mesmo. De acordo com o Edil, o CC 284 

tem que ser de confiança para o exercício do cargo, não para votar a cabestro. Parabenizou 285 

o Vereador pelo trabalho exercido no período em que esteve interino na Casa. Prosseguiu o 286 
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Vereador GILBERTO SOUZA salientando que a união de todos fará com que o município se 287 

desenvolva. Em aparte, falou o Vereador JOÃO LUÍS MOREIRA Parabenizando o trabalho 288 

desenvolvido pelo Edil. Em aparte, falou o Vereador MANOEL ADAM enaltecendo a fala do 289 

Edil no que se refere ao 2º Distrito. Parabenizou o Vereador pelo trabalho desenvolvido 290 

durante o período em que esteve à frente de uma cadeira na Casa. Vereador CHARLIS 291 

SANTOS: O Vereador reportou-se aos CC’s, salientando que como Presidente do MDB tem 292 

o direito e o dever, juntamente com outros membros do partido, de escolher quem assume 293 

ou deixa de assumir cargos. Disse que, quando a pessoa é indicada para um cargo, o 294 

partido espera que seja fiel e vote no candidato que o partido pedir, não exigir. Disse que a 295 

servidora em questão tirou três dias da semana, durante o período em que deveria estar 296 

trabalhando, para ir a São Paulo na Rua 25 de março comprar roupas, postando nas redes 297 

sociais. Disse que o partido tem que ter critérios na hora de demitir, por entender ser esta 298 

uma situação muito difícil. O Vereador manifestou-se a respeito dos serviços ofertados pelo 299 

município como no setor elétrico, limpeza e conservação do cemitério, limpeza de praças, 300 

que na visão do Edil poderiam ser terceirizados. Em aparte, falou o Vereador RODRIGO 301 

MASSULO: Disse que a CC a que se refere não é a mesma citada pelo Edil. Salientou que 302 

a CC em questão foi chamada pelo Senhor Prefeito, tem a conversa gravada, sendo 303 

informada dos motivos da demissão como sendo o voto no Eduardo Leite. Salientou que no 304 

discurso do Edil, houve contradições de que não seriam motivos políticos, mas assiduidade 305 

no trabalho, posteriormente disse que foi a não participação nas reuniões do partido. 306 

Prosseguiu o Vereador CHARLIS SANTOS: Disse que não há contradição na sua fala, uma 307 

vez que como gestor de um partido, tem que exigir responsabilidades partidárias. Vereador 308 

ANDRÉ SELISTRE: O Vereador reportou-se ao projeto complementar, referente ao 309 

aumento de tributo dos cartórios. Salientou que o mesmo encontra-se na Casa há bastante 310 

tempo para que seja solicitada vistas. Com relação ao turno único, disse que mais duas 311 

cidades aderiram o turno único visando maior economia para os municípios. Quanto à 312 

compra de vagas nas creches, disse que antes tem que haver a valorização do profissional. 313 

Com relação ao serviço terceirizado, disse ser totalmente a favor. Ressaltou que o 314 

orçamento de 170 milhões para 2019 não sairá do papel, uma vez que a meta deste ano 315 

para 110 milhões não se concretizou. Falou sobre a mobilidade urbana, que na visão do Edil 316 

deve ser feita do Centro para os bairros, não dos bairros para o Centro. Falou sobre a 317 

questão da RS-030, que no verão vira um caos. Solicitou ao presidente da Casa que 318 

verificasse a situação das Câmeras de Segurança. Em aparte, falou o Vereador MANOEL 319 

ADAM: disse que a questão das câmeras de segurança estava a cargo da ACISAP. 320 

Vereador ADELINO STECANELA: O Vereador reportou-se ao Projeto de Lei 321 

Complementar, salientando não ter entendido a posição do Poder Executivo com relação ao 322 

assunto. Reportou-se ao problema da regularização fundiária, onde se pode buscar triplicar 323 

a arrecadação do município, uma vez que não há arrecadação em cima do que está sendo 324 

construído, somente em cima do terreno. Disse que não há como aceitar que seja cobrado 325 

aquele que está dando emprego e gerando renda. Em aparte, falou o Vereador CHARLIS 326 

SANTOS: Disse que ainda tem divergências com o Poder Executivo com relação ao Projeto 327 
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de Lei Complementar 003, por entender que não há como penalizar nos detalhes. 328 

Prosseguiu o Vereador ADELINO STECANELA: Quanto ao passeio público, acredita na 329 

necessidade de se cobrar de todos, não de alguns. Vereador VALTAIR ANDRADE: O 330 

Vereador cumprimentou os caminhoneiros, através do Presidente Jair Belloli, pela brilhante 331 

Festa ocorrida neste último domingo. Com relação aos CC’s, disse que a funcionária que 332 

saiu três dias para fazer compras demonstra que a Administração municipal de perdeu faz 333 

tempo. Lamentou que o Poder Executivo tenha contratado demais no início do mandato, 334 

tendo que demitir para contenção de gastos. Disse que o governo anterior também contratou 335 

CC’s, porém era outra época, onde o déficit não era tão grande. Em aparte, falou o Vereador 336 

JOÃO LUÍS MOREIRA: O Vereador lamentou que não haja diálogo por parte da 337 

Administração, salientando que o Vereador Charlis disse na Tribuna que a Picaddilly 338 

ameaçou faturar pelo Estado do Espírito Santo. Em aparte, falou o Vereador RODRIGO 339 

MASSULO: Somou-se ao Vereador com relação à CC, salientando que a viagem foi feita no 340 

ano passado, porém o assunto somente surgiu agora. Disse que há suspeita de funcionário 341 

fazendo desvio de medicamentos que ainda está trabalhando. Prosseguiu o Vereador 342 

VALTAIR ANDRADE: Disse que a politicagem tem que acabar. COMUNICAÇÃO DE 343 

LÍDER: Vereador JOÃO LUÍS MOREIRA: O vereador comunicou que será diplomado como 344 

2º suplente de Deputado Estadual pelo SD no dia 19 de dezembro, às 16h30min no 345 

TER/RS. Vereador MARCELO SANTOS: O Vereador parabenizou o Vereador Bacana pela 346 

diplomação, bem como pelo trabalho desenvolvido na comunidade. em nome da Bancada 347 

do PTB, parabenizou o Vereador Gilberto pelo excelente trabalho realizado junto à 348 

comunidade do 2º Distrito. Vereador MANOEL ADAM: O Edil disse que o Vereador tem 349 

direito de solicitar vistas, para melhor avaliar o projeto. Como membro do MDB, disse que as 350 

demissões feitas não eram do seu conhecimento, salientando que a política existe, 351 

salientando que o Prefeito tem a caneta na mão. COMUNICADOS DO PRESIDENTE: O 352 

Presidente convidou a todos a participar da Festa da localidade de Canto dos Guilhermes, 353 

bem como da Festa de Santa Teresinha, ambas no dia 11 de novembro de 2018. Nada mais 354 

havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião ordinária, onde lavrei a presente 355 

ata que, após lida e aprovada, segue assinada.  356 


