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ATA ORDINÁRIA Nº 02/2017 

 

Ao sétimo dia do mês de março, do ano de dois mil e dezessete (07.03.2017), às 20:30 
horas, na Cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, Republica 
Federativa do Brasil, nas dependências do Plenário Caetano José Travassos, reuniram-
se, na forma regimental, os Vereadores: Christino Mattos de Azevedo, Jorge Luiz Ritter 
Penteado, Luiz Pólis da Silva, Luiz Sidnei Bravo Gautério Júnior, Paulo Roberto da 
Silva de Moraes, Vitor Matheus Oliveira Jabor, Fernando Antonio Machado, Ildomar 
Xavier da Costa e Neromar de Araújo Guimarães. Abertos os trabalhos pelo Vereador 
Presidente Christino Mattos de Azevedo, foi procedida a verificação do quórum 
regimental. Posteriormente, foi procedida a leitura do Trecho Bíblico pelo Vereador 
Fernando Antonio Machado. Em seguida foi realizada a leitura da Ata da Sessão 
Ordinária do dia seis de Março de dois mil e dezessete (06.03.2017), sendo a mesma 
aprovada por unanimidade, com retificação na fala do Vereador Vitor Matheus Oliveira 
Jabor. – Retificação: O Vereador Vitor Matheus Oliveira Jabor quis expor na 
Explicação Pessoal, que não fez promessas que não dependiam somente do mesmo. 
Posteriormente, passou-se para a Ordem do Dia: Em exame a Indicação nº 002/2017 do 
Gabinete do Vereador Christino Mattos de Azevedo. Com a palavra o Vereador 
Presidente Christino Mattos de Azevedo, que teceu comentários sobre os motivos 
pelos quais apresentou a referida matéria, bem como, ponderou sobre a problemática 
contida na mesma. Colocada a palavra a disposição sobre a Indicação nº 002/2017, 
ninguém mais desejou fazer o uso da mesma, sendo colocado em votação. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade. Em exame Indicação nº 002/2017 do Gabinete do 
Vereador Neromar de Araujo Guimarães. Com a palavra o Vereador Neromar de 
Araujo Guimarães, que explicou os motivos pelo qual apresentou a indicação, 
comentou as questões que envolvem a matéria e discorreu argumentações e 
considerações sobre a necessidade de abertura de uma escola de educação infantil na 
Povoação da Barra ou 5ª Secção da Barra. Com a palavra o Vereador Paulo Roberto da 
Silva de Moraes, que abordou questões referentes as matéria em discussão, expondo a 
importância da mesma e apresentando suas considerações. Com a palavra o Vereador 



Jorge Luiz Ritter Penteado, que parabenizou a matéria do Vereador Neromar de 
Araujo Guimarães, comentou a relevância da matéria, finalizou justificando ser 
favorável a pauta. Com a palavra o Vereador Ildomar Xavier da Costa, que comentou 
sobre a problemática abrangida pelo assunto em discussão, pontuando questões 
referentes ao mesmo e apresentando suas considerações referentes a temática. Com a 
palavra o Vereador Luiz Sidnei Bravo Gautério Júnior, que parabenizou o Vereador 
Neromar de Araujo Guimarães pela matéria apresentada, pontuou questões referentes a 
temática, apresentou considerações sobre a importância da formação de crianças e 
jovens, justificando seu voto favorável. Com a palavra o Vereador Fernando Antonio 
Machado, que teceu comentários sobre a matéria, apresentando questões referentes a 
mesma, bem como, suas considerações. Com a palavra o Vereador Luiz Pólis da Silva, 
que ponderou sobre a problemática abrangida, comentou sobre a importância da mesma 
e apresentou suas considerações sobre o assunto. Com a palavra o Vereador Vitor 
Matheus Oliveira Jabor, que parabenizou o Vereador Neromar de Araujo Guimarães 
pela matéria apresentada, teceu comentários sobre a problemática e apresentou 
considerações sobre o assunto justificando seu voto favorável. Colocada a palavra a 
disposição sobre a Indicação nº 002/2017, ninguém desejou mais fazer o uso da mesma, 
sendo colocada em votação. Em votação foi aprovada por unanimidade. Em exame 
Indicação nº 003/2017 do Gabinete do Vereador Neromar de Araujo Guimarães. Com a 
palavra o Vereador Neromar de Araujo Guimarães, que discorreu sobre os motivos 
que apresentou a matéria, pontuou sobre a problemática referida, também discorreu 
comentários e considerações referente a mesma. Com a palavra o Vereador Ildomar 
Xavier da Costa, que discorreu sobre a importância da matéria, e apresentou 
considerações sobre a problemática abrangida. Colocada a palavra a disposição sobre a 
Indicação nº 003/2017, ninguém mais desejou fazer o uso da mesma, sendo colocado 
em votação. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em exame o Requerimento nº 
002/2017 do Gabinete do Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Com a palavra o 
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, que esclareceu os objetivos da matéria e 
comentou sobre a mesma. Com a palavra o Vereador Ildomar Xavier da Costa, que 
ponderou sobre a referida matéria, fez comentários sobre a problemática e apresentou 
suas considerações sobre o assunto, colocando que o governo anterior teria sido 
irresponsável. Com a palavra o Vereador Luiz Sidnei Bravo Gautério Júnior, que 
apontou que não houve irresponsabilidade do governo anterior, expondo que não 
concorda com as palavras do vereador Ildomar Xavier da Costa, finalizando sua 
colocação. Com a palavra o Vereador Vitor Matheus Oliveira Jabor, que expos suas 
considerações sobre a matéria, comentou ainda que concorda com o vereador Ildomar 
Xavier da Costa nas suas palavras sobre o governo anterior. Com a palavra o Vereador 



Fernando Antonio Machado, que sugeriu aos vereadores que permaneçam falando 
somente sobre as matérias. Com a palavra o Vereador Paulo Roberto da Silva de 
Moraes, que ponderou sobre os demais vereadores se aterem em falar somente sobre a 
referida matéria. Colocada a palavra a disposição sobre o Requerimento nº 002/2017, 
ninguém mais desejou fazer o uso da mesma, sendo colocado em votação. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade. Em exame o Requerimento nº 001/2017 do Gabinete do 
Vereador Vitor Matheus Oliveira Jabor. Com a palavra o Vereador Vitor Matheus 
Oliveira Jabor, que pontuou os objetivos da matéria apresentada, expondo questões 
referentes a mesma, bem como, suas considerações. Colocada a palavra a disposição 
sobre o Requerimento nº 001/2017, ninguém mais desejou fazer o uso da mesma, sendo 
colocado em votação. Em votação foi aprovada por unanimidade. Em exame o 
Requerimento nº 004/2017 do Gabinete do Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Com a 
palavra o Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, que teceu comentários sobre os 
motivos pelos quais apresentou o referido requerimento, bem como comentou as 
questões que envolvem a matéria e discorreu argumentações e considerações sobre a 
necessidade da ambulância na localidade do Bojuru. Com a palavra o Vereador 
Ildomar Xavier da Costa, comentou sobre a problemática abrangida pela matéria, 
apresentando questões referentes a mesma, bem como, suas considerações. Com a 
palavra o Vereador Fernando Antonio Machado, teceu comentários sobre o assunto 
em discussão, pontuando questões referentes ao mesmo e apresentando suas 
considerações referentes a temática. Com a palavra o Vereador Luiz Sidnei Bravo 
Gautério Júnior, que fez considerações sobre a referida problemática, tecendo 
comentários e considerações referente a mesma. Com a palavra o Vereador Paulo 
Roberto da Silva de Moraes, que discorreu sobre a matéria, pontuando questões 
referentes a mesma. – Aparte: O Vereador Fernando Antonio Machado, que discorreu 
sobre como infelizmente a localidade de Bojuru regrediu, uma vez que já funcionou um 
hospital na localidade. Continuando o detentor da palavra, apresentou considerações 
finais sobre a problemática abrangida. Com a palavra o Vereador Neromar de Araujo 
Guimarães, que se colocou favorável a matéria, pontuando comentários e suas 
considerações sobre a problemática envolvendo a referida matéria. Com a palavra o 
Vereador Vitor Matheus Oliveira Jabor, que concordou com as palavras do vereador 
Fernando Antonio Machado sobre como Bojuru regrediu, tecendo comentários e 
considerações sobre a matéria em discussão, finalizou parabenizando o vereador Jorge 
Luiz Ritter Penteado pela matéria apresentada. Colocada a palavra a disposição sobre o 
Requerimento nº 004/2017, ninguém mais desejou fazer o uso da mesma, sendo 
colocado em votação. Em votação foi aprovada por unanimidade. Em exame o 
Requerimento nº 001/2017 do Gabinete do Vereador Ildomar Xavier da Costa. Com a 



palavra o Vereador Ildomar Xavier da Costa, que explicou os motivos pelo qual 
apresentou a referida matéria, comentou as questões que envolvem a referida matéria e 
discorreu argumentações e considerações sobre a importância do CAPS. – Aparte: O 
Vereador Fernando Antonio Machado, que convidou o vereador autor da matéria para 
realizar uma reunião com a equipe do CAPS, para saber o que está acontecendo. Com a 
palavra o Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, que ponderou sobre a problemática 
abrangida, comentou sobre a importância da mesma e apresentou suas considerações 
sobre o assunto. Com a palavra o Vereador Luiz Sidnei Bravo Gautério Júnior, que 
expos suas considerações sobre a matéria, comentou sobre a relevância do assunto e 
parabenizou o vereador Ildomar Xavier da Costa pela matéria apresentada se colocando 
favorável. Colocada a palavra a disposição sobre o Requerimento nº 001/2017, ninguém 
mais desejou fazer o uso da mesma, sendo colocado em votação. Em votação foi 
aprovada por unanimidade. Em exame o Requerimento nº 003/2017 do Gabinete do 
Vereador Ildomar Xavier da Costa. Com a palavra o Vereador Ildomar Xavier da 
Costa, que ponderou sobre o colapso da saúde na cidade, expondo suas considerações 
sobre a problemática que apresentou. Colocada a palavra a disposição sobre o 
Requerimento nº 003/2017, ninguém mais desejou fazer o uso da mesma, sendo 
colocado em votação. Em votação foi aprovada por unanimidade. Em exame o 
Requerimento nº 004/2017 do Gabinete do Vereador Ildomar Xavier da Costa. Com a 
palavra o Vereador Ildomar Xavier da Costa, que explicou os motivos pelo qual 
apresentou a matéria e discorreu argumentações e considerações sobre a problemática 
contida na mesma. Com a palavra o Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, que 
pontuou a importância da matéria, parabenizando o vereador Ildomar Xavier da Costa 
pela matéria apresentada, finalizando discorreu suas considerações sobre o assunto. 
Com a palavra o Vereador Luiz Pólis da Silva, que discorreu sobre a importância da 
matéria, e apresentou considerações sobre a problemática abrangida. Com a palavra o 
Vereador Fernando Antonio Machado, que teceu comentários sobre o paradeiro das 
lanchas ambulâncias e parabenizou o autor da matéria. Com a palavra o Vereador Paulo 
Roberto da Silva de Moraes, que fez comentários e argumentações sobre a matéria em 
questão. Com a palavra o Vereador Luiz Sidnei Bravo Gautério Júnior, que pontuou 
sobre o paradeiro da lancha ambulância, como foi repassado para o governo atual a 
situação em que se encontrava. Discorreu também, comentários e considerações sobre a 
referida matéria. – Aparte: O Vereador Fernando Antonio Machado, que fez 
considerações sobre o porque das lanchas ambulância não terem o equipamento ideal 
para um bom funcionamento. Com a palavra o Vereador Vitor Matheus Oliveira 
Jabor, que expos sobre estar no site da prefeitura uma matéria sobre a lancha 
ambulância estar parada a 5 meses para concerto, mas que não constava o paradeiro da 



mesma. Colocada a palavra a disposição sobre o Requerimento nº 004/2017, ninguém 
mais desejou fazer o uso da mesma, sendo colocado em votação. Em votação foi 
aprovada por unanimidade. Em exame o Requerimento nº 006/2017 do Gabinete do 
Vereador Ildomar Xavier da Costa. Com a palavra o Vereador Ildomar Xavier da 
Costa, que pontuou sobre os motivos que apresentou a matéria, também discorreu 
comentários e considerações referente a mesma. Colocada a palavra a disposição sobre 
o Requerimento nº 006/2017, ninguém mais desejou fazer o uso da mesma, sendo 
colocado em votação. Em votação foi aprovada por unanimidade. Em exame a 
Indicação nº 002/2017 do Gabinete do Vereador Ildomar Xavier da Costa. Com a 
palavra o Vereador Ildomar Xavier da Costa, que teceu comentários sobre os motivos 
pelos quais apresentou a referida matéria, bem como, ponderou sobre a problemática 
contida na mesma. Com a palavra o Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, que 
abordou questões referentes as matéria em discussão, expondo a necessidade da mesma 
e apresentando suas considerações. Com a palavra o Vereador Paulo Roberto da Silva 
de Moraes, que pontuou a importância de ser acrescentado ao regimento interno, um 
limite de matéria apresentado por Sessão. Também, comentou a matéria em questão, 
discorrendo suas considerações sobre a mesma. Colocada a palavra a disposição sobre a 
Indicação nº 002/2017, ninguém mais desejou fazer o uso da mesma, sendo colocado 
em votação. Em votação foi aprovada por unanimidade. Em exame o Requerimento nº 
003/2017 do Gabinete do Vereador Ildomar Xavier da Costa. Com a palavra o Vereador 
Ildomar Xavier da Costa, que discorreu sobre os objetivos da matéria apresentada, 
pontuando seus comentários e considerações da referida matéria. Colocada a palavra a 
disposição sobre o Requerimento nº 003/2017, ninguém mais desejou fazer o uso da 
mesma, sendo colocado em votação. Em votação foi aprovada por unanimidade. Em 
exame Requerimento nº 003/2017 do Gabinete do Vereador Fernando Antonio 
Machado. Com a palavra o Vereador Fernando Antonio Machado, que teceu 
comentários sobre os motivos pelos quais apresentou o referido requerimento, bem 
como comentou as questões que envolvem a matéria e discorreu argumentações e 
considerações sobre a mesma. Com a palavra o Vereador Neromar de Araujo 
Guimarães, que parabenizou o autor da matéria, pontuou comentários favoráveis a 
matéria e discorreu suas considerações. Colocada a palavra a disposição sobre o 
Requerimento nº 003/2017, ninguém mais desejou fazer o uso da mesma, sendo 
colocado em votação. Em votação foi aprovada por unanimidade. Em exame Projeto de 
Decreto Legislativo nº 001/2017 do Vereador Fernando Antonio Machado Presidente da 
CPOFT. Com a palavra o Vereador Fernando Antonio Machado, que discorreu sobre 
sempre dar o parecer favorável as contas de prefeito, independente de partido, pois 
deixa na mão dos eleitores julgar os mandatos. Com a palavra o Vereador Luiz Sidnei 



Bravo Gautério Júnior, que expos que votou favorável, mas contesta algumas atitudes 
tomadas por essa gestão. Com a palavra o Vereador Paulo Roberto da Silva de 
Moraes, que comentou que a prestação de contas não foi repassada para o vereador, 
mas que pelas palavras dos demais vereadores e pelo parecer do Tribunal de Contas, vai 
votar favorável. Colocada a palavra a disposição sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 001/2017, ninguém mais desejou fazer o uso da mesma, sendo colocado em votação. 
Em votação foi aprovada por unanimidade. – Questão de Ordem: O Vereador Ildomar 
Xavier da Costa, explicou que foi separada as matérias entre esta Sessão e da semana 
que vem para que não prejudique as explicações pessoais, e que deveria haver votação 
para saber se todos concordam. Com a palavra o Vereador Paulo Roberto da Silva de 
Moraes, que comentou estar tranquilo por ficar sabendo que seu requerimento será lido 
na próxima semana. Colocado em votação a divisão das matérias da Ordem do Dia, foi 
aprovado por unanimidade. – Explicações Pessoais: Em Explicações Pessoais falaram 
os seguintes Vereadores, na respectiva ordem: Fernando Antonio Machado, Ildomar 
Xavier da Costa, Jorge Luiz Ritter Penteado, Luiz Sidnei Bravo Gautério Júnior, 
Neromar de Araujo Guimarães, Paulo Roberto da Silva de Moraes, Vitor Matheus  
Oliveira Jabor, Christino Mattos de Azevedo, cujos pronunciamentos integrais 
encontram-se gravados em mídia digital, bem como, disponibilizados no Site da Câmara 
Municipal de São José do Norte-RS (http://www.camarasjnorte.rs.gov.br). Não havendo 
mais Vereadores inscritos para usar da palavra, o Vereador Presidente declarou 
encerrada a presente Sessão Plenária Ordinária e convocou os Vereadores para a 
próxima Sessão.  

 

 

 

____________________________                               ___________________________ 

 

 

____________________________                               ___________________________ 

 

 

http://www.camarasjnorte.rs.gov.br).


____________________________                               ___________________________ 

 

 

____________________________                               ___________________________ 

 

 

 

____________________________ 

 

 


