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AT A DA 31ª REUNI ÃO ORDINÁRI A
DA CÂM AR A MUNICIP AL DE VERE ADORES

Aos cinco dias do mês de setembro de 2011 reuniram -se,
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às vinte horas, os
seguintes vereadores: ADELINO STECANELA, ADEMACILDO
S ANTOS DA SILVEIRA, ALZ EMIRO SILVEIRA DA COSTA,
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES, CANTÍDIO BORGES LIMA
MACHADO, JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A, MARGARETE DE
OLIVEIRA PEREIRA, V ALMIR ODONE PIRES. PRESENTE O
ASSESSOR
JURÍDICO
DR.
CIRANO
BEMFICA
SOARES.
Constando o número regulamentar de Veread ores o senhor
Presidente, em nome de Deus, deu por aberto os trabalhos no
Plenário Euzébio Barth. De imediato o Exmo. Senhor Presidente
solicitou ao Exmo. Senhor Secretário que realizasse a leitura de
um trecho bíblico na forma de costume. Prosseguindo, o Senhor
Presidente colocou a Ata da 30 ª Reunião Ordinária em discussão.
O Presidente justificou a falta do Vereador Flávio, que encontra -se
enfermo. Não havendo manifestação plenária, foi posta em
votação, sendo aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse
à leitura do EXPEDIENTE DO DI A: Of. Mensagem nº 158 /2011 –
Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº
206/2011 – “Autoriza a abertura de crédito suplementar por
redução orçamentária, no Orçamento Municipal, altera as Leis
Municipais nº 5.791/2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual do
Município para 2010 a 2013, Lei Municipal nº 6.106/2010, que
dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2011, e lei municipal nº 6.129/2010 que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Anual e suas alterações ” – R$ 3.000,00. Of. Nº
982/11 - Encaminha cópia do Of. Nº 950/11 entregue ao
Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Estado, onde solicita a
cedência de servidores para at ender umas demandas de milhares
de processos existentes na 2ª Vara e o Juizado Esp ecial Cível –
Poder Executivo. Of. 58/2011 - Agradece congratulações do Poder
Legislativo pelo sucesso da FENACAN - Poder Executivo. Of.
092/2011 - Resposta ao Of. 927/11 ori undo da Prefeitura de SAP Hospital Santo Antônio . Of. Nº 72/2011 - Recadastramento
biométrico de eleitores 2011/2012 - Tribunal Eleitoral. Ofício
Circular DCF - 29/11 - Informa que a partir de 1º Setembro o
exame de legalidade das concessões inativatória s na esfera
municipal somente será processado se os dados e informações de
que trata a Resolução TCE nº 905/2011 forem enviados por meio
do SAPIEM (Sistema de Pensões e Inativações na Esfera
Municipal) – Tribunal de Contas. Comunicado nº CM157760/2011 destinação de recursos financeiros a garantir execução de
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programas do FNDE – FNDE. Of. N. 806/2011 - solicita
informações a fim de instruir processo - 2ª Vara - Comarca de
SAP. Orçamento Brasil Fiscalize - Recursos do Orçamento da
União ao Município - Câmara dos Deputados. Nº Ref.
001068/MS/SE/FNS - Liberação de recursos do FNDE para Santo
Antônio da Patrulha - Ministério da Saúde. CONVITE - Igreja
Nazareno Pentecostal Jesus é Vida - convite evento dia 07 de
setembro de 2011 em comemoração aos 39 anos de lut as e vitórias
deste Ministério, na localidade de Portão I. CONVITE –
UNIASSELVI - Convite para colação de grau do Curso Superior de
Licenciatura em Ciências Biológicas, no dia 10 de setembro às 19
horas, no Qorpo Santo . CONVITE – PLAGEDER - Convite para
Colação de grau do Curso de Planejamento e Gestão para o
Desenvolvimento Rural, no dia 06 de setembro às 18h30min, no
salão de atos da UFRGS. CONVITE - Sec. Educação - Convida a
participar da Caminhada Cívica junto à Pira em comemoração à
Semana da Pátria, no dia 07 de setembro às 9 horas, na Av.
Borges de Medeiros. Of. s/n - Solicitação Tribuna Livre para a data
de 05 de setembro de 2011 - Eduardo Berbacha Soares.
PROPOSTA DE EMENDA Nº 018 /2011 À LEI ORG ÂNICA
MUNICIP AL - "ALTERA REDAÇÃO DO ARTIGO 12 DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". PROJETO DE LEI Nº 205/2011
- JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA, CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO,
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA, MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA,
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES. - "Dá denominação a uma rua nesta
cidade e dá outras providências". INDICAÇÃO Nº 086/2011 –
MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - Que seja estudada a
possibilidade da implantação de um Projeto de Lei, que autoriza a
Secretaria de Educação Municipal de Santo Antonio da Patrulha a
definir os procedimen tos e os critérios de funcionamento das
escolinhas infantis municipais (creches), em regime de plantão no
período de férias coletivas e nos recessos escolares. INDICAÇ ÃO
Nº 087/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Seja promovida
uma campanha em conjunto com as Secretarias Municipais de
Educação e de Cultura, Esporte Turismo e Lazer, juntamente com
a Brigada Militar, com vistas a conscientizar e esclarecer aos
ciclistas
patrulhenses
da
importância
dos
equipamentos
obrigatórios, previstos pelo Código Brasileiro d e Trânsito, e
regulamentado pelas Resoluções 02/98 e 46/98 do CONTRAN,
oferecendo
maior
segurança
aos
ciclistas
no
trânsito
especialmente junto às rodovias de grande fluxo de veículos e no
turno da noite. INDICAÇÃO Nº 088/2011 – MARGARETE DE
OLIVEIRA PEREI RA - “Que seja estudada a possibilidade da
implantação de uma parceria entre Prefeitura, através da
Secretaria de Educação, o SEBRAE e a ACISAP, para a
implantação de cursos de Inglês e Francês, visando a qualificação
de pessoas que queiram trabalhar na n ova Empresa Canadense
Magna, que esta se instalando na localidade de Veloso. sendo que
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será exigido no currículo para trabalhar na mesma, noções destas
línguas”. INDICAÇÃO Nº 089/2011 – V ALMIR ODONE PIRES Sejam, adquiridas várias áreas de terras, em espe cial nas
localidades de Barro Vermelho, Vila Palmeira e Miraguaia,
objetivando a implantação do Distrito Industrial, com a infra estrutura necessária para adequação de empresas, podendo ser
uma área ou divididas em três de dimensões menores, com amplo
e fácil acesso. INDICAÇÃO Nº 090/2011 – ADELINO STECANELA
- Abertura das Ruas Florisbelo Antunes Monteiro e Celestino
Barcelos, proporcionando o encontro destas artérias, com vistas a
ofertar a população, principalmente aos moradores do bairro
Cidade Nova, ligando ao bairro São José, sendo uma alternativa
de deslocamento até a RS30, desafogando o trânsito no centro da
cidade. Requerimento nº 213/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA –
Solicita informações de quando entrarão em funcionamento as
câmeras
de
segurança .
Requerimento
nº
214/2011
–
ADEMACILDO S ANTOS DA SILVEIRA - Requer retirada de sua
assinatura de apoio da Proposta de Emenda nº 018/11 a Lei
Orgânica Municipal. Requerimento nº 215/2011 – ALZEMIRO
SILVEIRA DA COSTA – Solicita que seja enviado à Câmara de
Vereadores cópia da seguinte documentação do Hospital
Municipal, gerenciado pela Associação São Carlos: - Cópia do
Livro Razão 2011; - Cópia detalhada do balancete da receita e
despesa 2011; - Cópia do balanço 2010; -Lista de funcionários e
respectivos cargo s. -Comprovante de recolhimento do FGTS e do
INSS dos funcionários. Requerimento nº 216/2011 – ANTÔNIO
TADEU DAS NEVES - Quantos Conselhos Municipais existem em
Santo Antônio da Patrulha . Requerimento nº 217/2011 –
MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - Solicita a Senhora Sandra
Lise da Rosa Borba, Gerente Local da CORSAN, o estudo da
possibilidade de instalação da rede de abastecimento de Água da
CORSAN, na localidade de Veloso, dando continuidade na rede da
Avenida Porto Emerim . Requerimento nº 218/2011 – ADELINO
STECANELA - Solicita que seja analisada, por parte da Secretaria
Municipal de Obras, a grade de programa das obras a serem feitas
nas estradas do interior da cidade, dando ênfase às melhorias nas
estradas de escoamento da produção agrícola da época, com
vistas a não prejudicar a classe dos produtores rurais. Pedido de
Providência nº 709/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES Envaletamento e patrolamento nas estradas das localidades de
Miraguaia, Costa da Miraguaia, Passo das Moças, Catanduvinha
em direção a Vila Palmeira e Venturosa. Pedido de Providência nº
710/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Colocação de lâmpada de
luminária pública junto ao poste de nº 415322, existente na estrada
Alberto Barth, na localidade de Passo das Moças. Pedido de
Providência nº 711/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES – Coleta de
lixo nas localidades de Passo das Moças Imbiruçu, mais
precisamente nas estradas Alberto Barth, Edson Gabriel Barth,
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Alvedorino e Valdemar Müdinger. Pedido de Providência nº
712/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Coleta de lixo na Travessa
Lomba Vermelha ao lado da sorveteria Pingüim, até o numeral
1.000. Pedido de Providência nº 713/2011 – ANTÔNIO TADEU
DAS NEVES - Atendendo solicitação da Direção da E. M.
Educação Infantil Baby Pinguinho, onde segue documento apens o,
solicitamos obras de melhorias como: calçamento, iluminação,
local para estacionamento e se possível, rua sinalizada com único
sentido, bem como a realização de passeio público em frente a
este educandário. Pedido de Providência nº 714/2011 – ANTÔNIO
TADEU DAS NEVES - Substituição de cano no bueiro na estrada
Rubens das Neves, quase esquina Estrada Antônio Osório dos
Santos (Ex Beco da Colônia) . Pedido de Providência nº 715/2011 –
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Colocação de lâmpadas na
estrada Otávio Benjamin , defronte ao número 1618 em Costa da
Miraguaia. Pedido de Providência nº 716/2011 – MARGARETE DE
OLIVEIRA PEREIRA - Ensaibramento, patrolamento e colocação
de canos na Estrada dos Boeiras, na localidade de Morro Grande.
Pedido de Providência nº 717/2011 – MARG ARETE DE OLIVEIRA
PEREIRA - Troca de lâmpada na Rua Luiz Otávio Tedesco, no
poste nº 157580. Pedido de Providência nº 718/2011 – V ALMIR
ODONE PIRES - Colocação de uma lixeira, beneficiando várias
famílias, na localidade de Ribeirão do Meio, na 1ª entr ada depois
da Travessa Fernandes, seguimento da estrada de Ribeirão do
Meio. Pedido de Providência nº 719/2011 – VALMIR ODONE
PIRES - Colocação de 03 caçambas de cascalho na estrada de
Chicolomã, na entrada que dá acesso a propriedade do sr. Jacó
Barcelos, , onde neste trecho tem uns buracos que acabam
atolando os veículos, e continuando da maneira como está, em
breve impossibilitará a passagem . Pedido de Providência nº
720/2011 – CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO - Colocação de
saibro na Travessa Atílio Mariane , ligando as Ruas Erudino Villa
Verde com Maurício Cardoso. Pedido de Provid ência nº 721/2011 –
CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO - Recuperação, com obras
de melhoria na Rua Paul Harris. Pedido de Providência nº
722/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A - Reitera pedidos de
providência nº 677/2011 e 695/2011, nos quais solicita melhorias
através de patrolamento da estrada geral que liga a Sede do
Município até a localidade de Evaristo. Pedido de Providência nº
723/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A - Reitera pedidos de
providência nº 679/2011 e 696/2011 nos quais solicita o
patrolamento e ensaibramento da estrada da localidade de Baixa
Grande, bem como a construção de um pontilhão, iniciando no final
da estrada geral de Evaristo até a divisa com o município de
Riozinho. Pedido de Providência nº 724/2011 – JO ÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Reitera pedidos de providência nº 680/2011
e 697/2011 nos quais solicita o patrolamento, ensaibramento,
envaletamento e construção de cinco bueiros, iniciando na estrada
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Geral da localidad e de Evaristo até a localidade de Pinheiros.
Pedido de Providência nº 725/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA
SILV A - Reitera pedidos de providência nº 681/2011 e 698/2011
nos quais solicita o patrolamento, ensaibramento e envaletamento
da estrada da localidade de Canto dos Guilhermes, objetivando
melhorias nesta estrada, tendo em vista os investimentos feitos
nesta localidade, em especial o hotel -fazenda que está sendo
construído no local. _ Conserto de um pontilhão localizado perto
do Hotel-Fazenda, na localidade de Canto dos Guilhermes. Pedido
de Providência nº 726/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA DA SILV A Reitera pedido de Providência 699/2011 no qual solicita o
encascalhamento e ensaibramento, em regime de urgência, da
estrada da RS -474, iniciando no KM 12 passando p ela casa dos
Padres até o meladeiro do Sr. Luiz em Guarda Velha. Pedido de
Providência nº 727/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A Reitera o Pedido de Providência nº 700/2011, no qual solicita o
patrolamento, envaletamento e ensaibramento da estrada de Arro io
da Madeira, iniciando na RS -030 em Passo do Sabiá até a RS -242.
Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador ADEMACILDO
S ANTOS DA SILVEIRA: O Vereador efetuou a leitura de seu
pronunciamento, que será transcrito na íntegra. Sr presidente,
senhores vereado res e comunidade patrulhense: Na questão da
proposta de emenda a Lei Orgânica do município, que trata sobre
o aumento do número de vereadores, para justificar poderia aqui
dizer que Santo Antônio da Patrulha é um dos 4 municípios mais
antigos do Estado do Rio Grande do Sul, poderia comparar com
municípios bem menores que nossa cidade e que terão os mesmos
9 vereadores e tantas outras comparações que poderíamos fazer
com cidades vizinhas em termos de orçamento, população e
eleitores, mas deixemos de lado est a questão e vivenciemos a
nossa
condição
local.
Em
termos
de
aumento
de
representatividade, com certeza
teríamos esta importante
mecânica oferecida pela democracia, que é a representatividade
popular exercida através de seus escolhidos que somos nós
Vereadores. Neste aspecto poderíamos ofertar oportunidades a
partidos políticos sejam ditos grandes ou pequenos terem mais
chances de obter uma vaga na Câmara de Vereadores, e como
sabemos, se não houver uma união entre partidos com
representatividade, dificilme nte teremos retorno das esferas
estadual e federal, onde o sistema aplicado atualmente, que é de
conhecimento de toda a população, é que se não houver uma
representatividade política eletiva no município, dificilmente serão
destinados pelos governantes mai ores recursos financeiros,
emendas e projetos à cidades que não tem em suas Câmaras, ou
até mesmo em prefeituras, uma representatividade partidária.
Assim acredito que representatividade maior de partidos políticos
na Câmara é sinônimo de que maiores recur sos chegarão ao
município através de parlamentares estaduais e federais que se

6

identifiquem com seus partidos. Quanto a despesa, embora tenha
um acréscimo mas, que não ultrapassaria o limite e muito menos
chegaria ao fator de risco, imposto pela legislação federal, devido
a Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha ser uma
das mais enxutas do Estado do Rio Grande do Sul, onde não
possui
assessores
de
gabinete,
não
tem
assessores
parlamentares, não tem nenhuma espécie de auxílio aos
Vereadores, não tem veículo do Poder Legislativo, onde os
deslocamentos necessários são em automóveis dos próprios
vereadores com recursos próprios, muitas vezes fazendo a
obrigação do Estado, obrigando os vereadores a irem além de suas
funções constitucionais que são as de fiscalizar, administrar,
assessorar, julgar e legislar. Mas é muito importante ressaltar que
todas estas economias não são de agora, mas sim, são ao longo
das legislaturas da Câmara de Vereadores, sendo um mérito de
todos os vereadores que aqui estão e os que por aqui passaram
contribuindo para o desenvolvimento de nossa cidade. Exemplo de
economia dado recentemente, na legislatura de 2001 a 2004, onde
no ano de 2001 o então presidente da Câmara vereador Flávio
Saltiél adquiriu este prédio (dependências da Câmara de
Vereadores), e no ano de 2002 sob minha presidência e com a
parceria dos colegas, reformamos, ampliamos e construímos a
Sede própria da Câmara de Vereadores, onde até então vinha
sendo pago em média 10 salários mínimos de aluguel, e este loc al,
a Casa do Povo, vem servindo e muito para a comunidade
patrulhense na realização de eventos e reuniões de todos os
segmentos da sociedade. Então meus amigos, este valor da obra
já se pagou e é isto que temos que pensar, se fossem treze
vereadores, mesm o com a despesa um pouco acrescida, uma
simples ida a Brasília, e cada vereador conseguindo uma emenda
de cem mil reais, seria um milhão e trezentos mil reais para ser
investido na cidade, o que, com certeza, pagaria os eventuais
gastos dos vereadores, dei xando de ser um gasto para tornar -se
um investimento à população patrulhense. Agora quanto a retirada
de minha assinatura de apoio a proposta de emenda a lei orgânica,
assim a fiz, de maneira responsável e por entender, ao ler a última
edição do jornal folha patrulhense, e me surpreender por
declarações de alguns colegas, dizendo que ainda terão que ouvir
a comunidade patrulhense, sendo que aqui dentro da Câmara os
mesmos já tinham posição formada com voto a favor da emenda,
isto para mim foi decepcionante. Assim, por questão de coerência,
o que sempre primou em minhas atitudes durante estes quatro
mandados que o povo aqui me colocou, retiro minha assinatura de
apoio a proposta de emenda. Cabe ressaltar ainda, que a medida
que vinha sendo por mim apoiada, nã o seria para esta legislatura e
sim para as eleições de 2012, portanto, acredito não estar agindo
em benefício próprio, porque não sabemos quem vai se eleger no
ano de 2012 para assumir em 2013. Deste modo, estava agindo
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dentro de um dos princípios basila res da administração pública que
é o princípio da impessoalidade. Prezada população patrulhense
aqui presente, mesmo emocionado, mesmo sabendo das
dificuldades de o meu partido para as próximas eleições eleger um
vereador, não posso pensar no particular, p enso no plural que é
minha comunidade e por isto deixo as portas do meu gabinete à
disposição da comunidade patrulhense, como sempre estiveram,
para o meu trabalho de maneira humilde, mas coerente e na
certeza de que sempre farei o que puder para bem atend er quem
me procura e a quem eu represento com orgulho que é a
comunidade patrulhense. Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA
COSTA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário.
Reportou -se ao requerimento no qual solicita, mais uma vez, que
seja enviado à Câmara de Vereadores cópia da seguinte
documentação do Hospital Municipal, gerenciado pela Associação
São Carlos: - Cópia do Livro Razão 2011; - Cópia detalhada do
balancete da receita e despesa 2011; - Cópia do balanço 2010; Lista de funcionários e respectivos c argos. -Comprovante de
recolhimento do FGTS e do INSS dos funcionários. Segundo o
Vereador, ao encaminhar o demonstrativo o Hospital informa a
dívida do hospital que está em R$ 1.072.000,00 de janeiro a julho
de 2011. Manifestou a sua preocupação com os re sultados obtidos
com as despesas, salientando a importância de uma maior
fiscalização por parte da Câmara Municipal, através de solicitações
de informações, o que proporcionará documentos que comprovem
a realidade do hospital municipal. Em aparte, falou o Vereador
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Parabenizou o edil pela iniciativa,
lembrando que a Casa deve se preocupar em não cair no conto,
como ocorreu com a Administração do Grupo Vida, que
administrava o hospital municipal. Em aparte, falou o Vereador
JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A: Parabenizou o Vereador pela
iniciativa, sugerindo que os Vereadores procurem o Secretário da
Saúde, juntamente com o Administrador do Hospital e o Sr.
Prefeito, para verificar os problemas existentes no hospital, como
o oferecimento de profissionais especializados, como cardiologista,
traumatologista dentre outros. Prosseguiu o Vereador ALZEMIRO
SILVEIRA DA COSTA: Agradeceu as palavras dos edis que o
antecederam. Vereador ADELINO STECANELA: Cumprimentou as
pessoas presentes, em especial a Vereadora Margarete, que volta
a assumir sua cadeira na Câmara Municipal. Parabenizou o jovem
patrulhense, presente na Sessão, pela coragem em expor sua
opinião sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, que
altera o número de Vereadores de 9 par a 13, para que permaneça
o mesmo. Disse estar orgulhoso em poder discutir a proposta,
juntamente com a comunidade, com os colegas, para que o
município possa melhor se desenvolver. De acordo com o edil, a
Câmara de Vereadores é o local ideal para esta disc ussão, onde a
comunidade
pode
se
expressar
sobre
as
vantagens
e
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desvantagens da alteração do número de cadeiras no Poder
Legislativo. Vereadora MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Agradeceu à
Vereadora Jacira pelo trabalho efetuado no período em que esteve
à frente de uma cadeira na Casa. Reportou -se à Indicação na qual
solicita que seja estudada a possibilidade da implantação de um
Projeto de Lei, que autoriza a Secretaria de Educação Municipal de
Santo Antonio da Patrulha a definir os procedimentos e os critérios
de funcionamento das escolinhas infantis municipais (creches), em
regime de plantão no período de férias coletivas e nos recessos
escolares. Na mesma linha, referiu -se à Indicação na qual solicita
que seja estudada a possibilidade da implantação de uma parceria
entre Prefeitura, através da Secretaria de Educação, o SEBRAE e
a ACISAP, para a implantação de cursos de Inglês e Francês,
visando a qualificação de pessoas que queiram trabalhar na nova
Empresa Canadense Magna, que est á se instalando na localidade
de Veloso, sendo que será exigido no currículo para trabalhar na
mesma, noções destas línguas . Solicitou atendimento aos pedidos
solicitados na Sessão. Parabenizou o Vereador Ademacildo pelas
palavras prof eridas, quando de seu pronunciamento. Vereador
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Cumprimentou as pessoas
presentes no Plenário. Reportou -se ao pedido no qual solicita que
seja promovida uma campanha em conjunto com as Secretarias
Municipais de Educação e de Cultura , Esporte Turismo e Lazer,
juntamente com a Brigada Militar, com vistas a conscientizar e
esclarecer aos ciclistas patrulhenses da importância dos
equipamentos obrigatórios, previstos pelo Código Brasileiro de
Trânsito, e regulamentado pelas Resoluções 02/ 98 e 46/98 do
CONTRAN, oferecendo maior segurança aos ciclistas no trânsito
especialmente junto às rodovias de grande fluxo de veículos e no
turno da noite. De acordo com o edil as b icicletas com aro superior
a vinte deverão ser dotadas de espelho retrovis or do lado
esquerdo, acoplado ao gu idão e sem haste de sustentação,
campainha com dispositivo sonoro -mecânico, eletromecânico,
elétrico ou pneumático, capaz de identif icar uma bicicleta em
movimento, s inalização noturna, composta de retro -refletores, com
alcance mínimo de visibilidade de trinta metros, com a parte
prismática protegida contra a ação das intempéries, nos seguintes
locais: na dianteira, nas cores brancas ou amarelas; na traseira,
na cor vermelha; nas laterais e nos pedais, de qualquer cor.
Salientou ainda que a Resolução 46/98 dispensa o uso do espelho
retrovisor e da campainha, nas bicicletas destinadas à prática de
esportes, quando em competição de mountain bike, downhill,
freestyle, competição olímpica e pan -americana, competição em
avenida, estrada e velódromo . Salientou que esta medida visa
diminuir
acidentes
que
vêm
ocorrendo
com
ciclistas,
principalmente nas margens da RS -030 na região do 2º Distrito.
Com relação ao recolhimento do lixo, disse que a situação está
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crítica, principalmente n o interior do município, que vem sendo
negligenciado pela empresa responsável pelo recolhimento, que
vem recebendo em dia seus pagamentos, mas não tem efetuado o
serviço pelo que recebe. Acredita na necessidade de a
Administração Municipal tomar providênci as com relação à
empresa que presta este serviço. Vereador V ALMIR ODONE
PIRES: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário.
Reportou -se à Proposta de Emenda nº 018 à Lei Orgânica
Municipal, salientando que a mesma deu entrada no dia 29 de
agosto na Casa, permanecendo em pauta por três reuniões, para,
posteriormente, ser formada uma Comissão Especial, que tem dez
dias para encaminhar relatório. De acordo com o edil, após os
trâmites referidos, será encaminhada à votação sete dias após,
que se dará no dia 1 9 de setembro, com intervalo de sete dias, que
se dará no dia 03 de outubro, com a última votação prevista para o
dia 10 de outubro. Espera o edil que a Lei Orgânica seja
respeitada. Reportou -se à reapresentação do Projeto, onde solicita
que sejam adquirid as várias áreas de terras, em especial na Sede
e nas localidades de Barro Vermelho, Vila Palmeira e Miraguaia,
objetivando a implantação do Distrito Industrial, com a infra estrutura necessária para adequação de empresas, podendo ser
uma área ou divididas em várias de dimensões menores, com
amplo e fácil acesso. Na mesma linha, também sejam destinadas
como área industrial as localidades de Portão I e Vila Ilha da
Agasa, sendo que neste local já há uma área do Município, sendo
só incluir como parte integrant e do Distrito Industrial. Tal medida
visa à instalação de novas empresas e expansão da indústria já
existente no município, proporcionando a geração de empregos
diretos e indiretos, principalmente, a cadeia produtiva em todos os
setores da sociedade, bem c omo o aumento da arrecadação e o
crescimento econômico desta área específica, então denominada
Distrito Industrial. Segundo o Vereador, c omo já estão chega ndo
indústrias de ponta no Município, seria interessante criar cursos de
qualificação de mão -de-obra através do Pólo Universitário,
principalmente a FURGS. Lembrou a busca de recursos em
Brasília, salientando que somente por seu intermédio foram R$
400.000,00, fora dos demais colegas, que juntas, pagam todo o
ordenado dos Vereadores. Vereador JO ÃO LUIS MO REIRA D A
SILV A: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Solicitou,
verbalmente, que sejam encaminhados Votos de Congratulações à
Liga Feminina de Combate ao Câncer, pelo trabalho que vem
realizando, bem como um pedido de informações de quando será
instalada a parada de ônibus intermunicipal em frente à ACISAP.
Com relação à Proposta de emenda, parabenizou os Vereadores
que retiraram suas assinaturas da mesma. Disse respeitar a
opinião dos demais edis. Na mesma linha, parabenizou a
população patrulhen se, nas pessoas do Berbacha e do José Olavo,
juntamente com os patrulhenses que participam da rede social,
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que se manifestaram contra o aumento do número de vereadores.
Disse nunca ter assinado o documento, sendo totalmente contrário.
Manifestou a certeza de que a emenda, que tem como líder o
Vereador Odone, que fez manifesto em rádios do País quando da
possibilidade de retorno dos treze vereadores, será reprovada, se
Deus quiser, por unanimidade. Acredita que essas manifestações
devem ocorrer também em fre nte à Administração, que não vem
apresentando um bom serviço. Disse que os Deputados são os
grandes responsáveis pela mudança do número de Vereadores,
bem como pelo aumento salarial exorbitante de 74% aprovado na
calada da noite, enquanto que a população t eve 6% de aumento.
Disse que qualquer forma de manifesto é livre. Em aparte, falou o
Vereador V ALMIR ODONE PIRES: Disse que nunca fez qualquer
manifesto, nem é o líder desta proposição, apenas assinou o
documento apresentado na Casa. Prosseguiu o Vereador JO ÃO
LUIS MOREIRA DA SILV A: Disse que foi o Vereador Odone quem
solicitou que assinasse a proposta de emenda. Afirmou que o
Vereador tem, em sua gaveta, uma proposta que aumenta o valor
do salário dos Vereadores. Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA
MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário.
Reportou -se ao pedido no qual solicita a c olocação de saibro na
Travessa Atílio Mariane, ligando as Ruas Erudino Villa Verde com
Maurício Cardoso , bem como a recuperação, com obras de
melhoria na Rua Paul Harris, vindo atender às reivindicações da
comunidade. Com relação ao pedido do Vereador João Luis sobre
uma reunião com a Administração do Hospital, com o Sr. Prefeito e
Secretário de Saúde. De acordo com o edil, ao ser votado o
repasse ao Hospital, ficou decidid o que o mesmo se daria de três
em três meses, para que o Poder Legislativo pudesse verificar o
andamento dos trabalhos. De acordo com o que foi verificado pelos
edis, a ortopedia foi retirada do hospital, o que vem prejudicando
os patrulhense, que têm que se deslocar a outros municípios para
o atendimento. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr.
Presidente passou para a ORDEM DO DI A: PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 003/2011 – “Acrescenta parágrafo 7º no
art.27 da Lei Complementar 019 de 16 de dezembro de 200 3, que
estabelece o Código Tributário do Município, c onsolida a
legislação tributária e dá outras providências” – Colocado em
discussão, a Vereadora Margarete Pereira de Oliveira solicitou
vistas ao mesmo, que foi concedido pelo prazo regimental.
PROJETO DE LEI Nº 200/2011 - Autoriza a abertura de crédito
suplementar por redução orçamentária, no Orçamento Municipal,
altera as Leis Municipais nº 5.791/2009, que dispõe sobre o Plano
Plurianual do Município para 2010 a 2013, Lei Municipal nº
6.106/2010, que dispõe sobre a Lei de diretrizes orçamentárias
para o exercício de 2011, e lei municipal nº 6.129/2010 que dispõe
sobre a lei orçamentária anual e su as alterações no valor de R$
3.900,00 – Colocado em discussão, não havendo manifestação
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Plenária, em votação foi aprovado pela maioria dos presentes, com
parecer favorável da CUP. PROJETO DE LEI Nº 206/2011 Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução
orçamentária, no Orçamento Municipal, altera as Leis Municipais
nº 5.791/2009, que dispõe sobre o Pla no Plurianual do Município
para 2010 a 2013, Lei Municipal nº 6.106/2010, que dispõe sobre a
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011, e lei
municipal nº 6.129/2010 que dispõe sobre a Lei Orçamentária
Anual e suas alterações, no valor de 3. 000,00 - Colocado em
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi
aprovado pela maioria dos presentes, com acordo de lideranças. O
Projeto de Lei nº 205/2011 baixou na CUP. As Indicações nºs 086,
087, 088, 089 e 090/2011, os requerimentos n ºs 213, 214, 215,
216, 217 e 218/2011, inclusive os verbais, foram colocados, em
bloco, em discussão, não havendo manifestação Plenária, em
votação, foram aprovados pela maioria dos presentes. Encerrada a
Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES
PESSO AIS: Vereador JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Manifestou-se a
respeito da situação crítica das estradas, devido às fortes chuvas
que vêm ocorrendo no município. Solicitou à comunidade que
aguarde a melhora do tempo, para que a Secretaria de Obras
possa efetuar os consertos necessários nas estradas. Disse ter
efetuado uma visita à comunidade de Sertão do Cantagalo,
cumprimentando o Prefeito de Rolante pela parceria que vem
efetuando com àquela comunidade , relativo ao Poço Artesiano que
beneficiará mais de cinquenta famílias. Lembrou a aprovação,
pelos Vereadores, de um projeto de lei de R$ 10.000,00, para a
compra de encanamentos. Disse que a realidade do 4º e 5º
distritos, na atualidade, é muito diferent e de antes, em razão de
que há condições de trafegabilidade, de trabalho e com o
fornecimento de água potável. Vereador V ALMIR ODONE PIRES:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Disse não
estranhar as atitudes do Vereador Bacana em jogar os colega s
vereadores contra a comunidade, seja na rádio ou na Tribuna, sem
respeitar os demais edis, nem o Poder Legislativo. Segundo o Edil,
o Vereador Bacana cometeu um grande erro quando foi Presidente,
salientando que houve uma grande economia, mas poderia ter
deixado um pouco de recurso para f azer um curso para ter mais
educação e respeito para com os outros. Disse que o Vereador é
despreparado para estar na Casa, alegando não ter dito o que
afirmou o edil. O Vereador afirmou ter sido coordenador, no Estado
do Rio Grande do Sul, quando do aumento dos Vereadores, em
virtude de uma campanha a nível nacional, época em que
concedeu entrevistas a várias rádios do País. Falou que o
Vereador Bacana vem há muito tempo desrespeitando a Casa,
lembrando a época em que o m esmo foi Presidente, que na opinião
do edil foi um horror. Disse que, ao contrário do edil, nunca chutou
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porta de hospital, nem do gabinete do Prefeito, porque recebeu
uma boa educação de seus pais, o que, na sua visão, o Vereador
Bacana não tem. Lembrou a época em que solicitou permissão
para ir a Brasília em busca de recursos, onde o Vereador Bacana,
então Presidente da Casa, que foi duas vezes a Brasília, colocou
todo tipo de empecilho. Salientou o Vereador, que esta atitude
impediu que duas ruas fossem beneficiadas com emendas.
Parabenizou o Presidente Cantídio que, espontaneamente, está
convidando os colegas para se dirigirem a Brasília em busca de
recursos, onde aproveitará para recuperar a emenda para a
conclusão das obras das duas ruas citadas. Disse que suas
emendas, no valor de R4 400.000,00, beneficiaram as Ruas
Fernando Ferrari e Pascoal Sinhorelli, enquanto que o Vereador
Bacana não trouxe um centavo para o município. De acordo com o
Vereador, o Vereador Bacana somente faz estardalhaços nos
meios de comunicação, atirando pedras nos projetos dos outros,
lembrando o projeto de Vila Olímpica, onde passou uma noite
inteira estudando, consultando diversas pessoas, sendo criticado
pelo vereador. Falou que o Vereador Bacana, quando foi
Presidente da Casa , cometeu erros grotescos, que poderia ter sido
condenado, quando não efetuou a audiência pública para o estudo
da estrutura orçamentária do município. Segundo o edil, poderia
ter havido denúncia no Tribunal de Contas do Estado, mas para
respeitar o Parlam ento, nada disto foi feito. Disse que os colegas
tentam ser parceiros do Vereador Bacana, que poderia ser seu
filho, mas se torna impossível pela f alta de respeito demonstrada
pelo Vereador com os demais colegas. Lamentou as atitudes do
Vereador Bacana, alegando que o mesmo é muito trabalhador e
inteligente, mas falta com o respeito o que, na opinião do edil,
pode ser corrigido. Com relação à proposta de emenda, o Vereador
Bacana disse que, se todos assinassem, ele também assinaria.
Disse respeitar a opiniã o dos colegas , assim como gosta que a sua
opinião seja respeitada. Salientou que o Poder Legislativo é o local
de discussões sócio -econômicas do município, não com gritos ,
mas com estudo dos assuntos que venham em prol da comunidade,
como o Plano Diretor, que foi classificado pelo Vereador Bacana
como bobagem. Sugeriu que a internet seja utilizada para
aprendizagem, não para bobagens. Vereador ANTÔNIO TADEU
DAS NEVES: Com relação ao repasse para o hospital, lembrou que
foi feita uma emenda que determinava a aprovação, por parte do
Poder Legislativo, de cada repasse que fosse efetuado para o
hospital. Segundo o Vereador, se o hospital não está pior do que o
apresentado, por que os repasses passam pela Casa. Ressaltou
que o próximo repasse somente será aprovad o se o Administrador
do hospital fornecer as explicações necessárias sobre a real
situação daquele nosocômio . Disse que têm chegado diversas
reclamações aos Vereadores sobre o atendimento fornecido no
hospital. Em aparte, falou o Vereador JO ÃO LUIS MOREIRA D A
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SILV A: Disse que o repasse de R$ 360.000,00 foi aprovado pelos
quatro vereadores da Bancada do PP, juntamente com o Edil, com
quatro votos contrários, inclusive do Vereador Odone. Dirigiu -se ao
Vereador Odone dizendo que o mesmo tem que puxar o saco do
Sr. Prefeito, tendo em vista que, por ser suplente, somente
assumiu uma cadeira em substituição ao Vereador titular, que
assumiu uma Secretaria no Poder Executivo. Em aparte, falou o
Vereador V ALMIR ODONE PIRES: Sugeriu ao Sr. Presidente que o
Administrador do Hospital venha até a Câmara Municipal prestar os
devidos esclarecimentos. Prosseguiu o Vereador ANTÔNIO TADEU
DAS NEVES: Quanto à proposta de emenda, disse manter sua
palavra, salientando que foi aberto um debate pela Casa com a
comunidade. Enalteceu a presença do jovem berbacha, salientando
que a juventude tem que se manifestar sobre o assunto. Disse que
a Bancada do PP trouxe , neste mandato, através de emendas, R$
835.000,00, sendo que R$ 250.000,00 para calçamento, R$
585.000,00, com a intervenção do Dep. Renato Moling, para a
aquisição de três caçambas para a Administração Municipal.
Lembrou a luta efetuada pelo Edil, para a liberação do dinheiro
para a construção de uma Escola de Educação Infantil, iniciada em
2007, pelo então Vereador João César, no valor de R$ 700.000,00,
mais aditivo de R$ 500.000,00. Salientou que através do Dep. José
Otávio Germano, conseguiu a liberação do desarquivamento do
projeto, que estava perdido, mas para felicidade do Vereador, o
projeto foi desarquivado, sendo uma realidade no município, com o
início dos trabalhos de terraplenagem. Salientou o edil, que o total
de emendas trazid as para o município , através da Bancada do PP,
fica em torno de dois milhões de reais , demonstrando o trabalho
efetuado pelos vereadores. Vereador ADELINO STECANELA:
Destacou a importância dos Vereadores na busca de recursos, em
Brasília, para o município. Salientou que esta é uma das
atribuições dos edis, visando auxiliar o Poder Executivo na
efetivação dos projetos necessários às necessidades da
comunidade patrulhense. Com relação às entidades que estão
deixando o município, salientando que a central da CEEE, Receita
Federal, Exatoria Federal, dentre outros, estão instaladas em
outros municípios. Destacou o projeto dos cartórios, que está
tramitando na Casa, solicitando aos colegas que estudem com
atenção, para que estas entidades permaneçam no município. Em
aparte, falou o Vereador JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A: Disse
que a questão do traumatologista ser transferido para Capão da
Canoa, sem consul tar a Casa, foi totalmente desrespeitoso com a
importância do Poder Legislativo, que está representando a
população patrulhense. Disse que na próxima reunião, rebaterá as
palavras proferidas pelo Vereador Odone contra sua pessoa.
Prosseguiu o Vereador ADELINO STECANELA: Ratificou as
palavras do Vereador João Luis, salientando a importância do
Poder Legislativo na fiscalização dos assuntos pertinentes ao
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Hospital Municipal. Com relação à proposta de emenda, disse ter a
necessidade de saber a opinião da popul ação patrulhense no que
se refere ao aumento do número de vereadores. Vereador
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: Com relação ao hospital
municipal, disse ter sido procurado por um vizinho, para que
levasse sua filha , que estava com hemorragia, ao hospital
municipal. Após tê-los deixado no local, voltou para casa, quando
foi chamado, mais uma vez pelos familiares, em razão de que a
médica plantonista estava dormindo, fato alegado pela atendente ,
que deveria atender às 8 horas da manhã. Segundo o Vereador, ao
retornar ao hospital às 10 horas da manhã, ficou sabendo que a
médica havia ido embora, tendo a família que chamar um médico
particular para atender a paciente. Salientou que a dívida está
muito grande para que o hospital gaste R$ 16.3 07,00 em
propaganda e publicidade, conforme demonstrativo encaminhado
pela administração do hospital. Com relação à parada de ônibus
intermunicipal, disse que esta novela vem se desenrolando desde
a época em que seu pai foi vereador. Espera que a situação seja
solucionada, visando o bem estar da população patrulhense.
Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: Cumprimentou as
pessoas presentes no Plenário. Disse que procura trabalhar com
pessoas que entendem das questões que lhe são desconhecidas,
para fornecer dados concretos quando da defesa de seu ponto de
vista. Lembrou a época em que a administração queria fechar as
escolas do interior, que não apresentavam número suficiente de
alunos, nem espaço físico para os professores trabalharem. Disse
ter procurado, na época, pias de alunos, professores e diretores,
com objetivo de ouvir todos os lados da situação, onde ficou
comprovado que todas as escolas não ofereciam condições.
Salientou que na época, foi o único voto a favor do fechamento da
escola, que na época causou indignações em algu mas pessoas,
mas que, atualmente, agradecem a sua atitude, que permitiu a os
seus filhos obterem um estudo de qualidade. Parabenizou o jovem
presente no Plenário, que está, educadamente, colocando seu
ponto de vista com relação à proposta de emenda. De acordo com
o edil, o debate está aberto para que a sociedade se manifeste,
sem que haja necessidade de se jogar para a torcida, como vem
sendo feito por algum vereador. Manifestou seu orgulho por fazer
parte desta Legislatura, alegando que a posição dos colega s se
dará, definitivamente, após o amplo debate da questão. Levantou
uma questão veiculada no facebook, sobre o fato de ter utilizado
sua condição de Presidente para entrar de graça na Festcana.
Salientou que não necessita usar destes subterfúgios, uma vez
que havia deixado sua pulseira na Casa da Câmara, que estava
dentro do pátio. Com relação ao número de vereadores, disse que
nunca jogou para a torcida, salientando que a discussão é
necessária, desde que seja com respeito. Manifestou-se a respeito
das indústrias que estão se instalando no município, salientando
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que os jovens serão benefic iados. COMUNICADOS: O Presidente
parabenizou o diretor geral da Câmara que está se graduando,
pelo Pólo Universitário, no curso de Planejamento e Gestão para o
Desenvolvimento Rural, no dia 06 de setembro de 2011. Convidou
a comunidade a participar da reunião do SOS Drogas, nas
dependências da Câmara Municipal, às 19 horas. Nada mais a
tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião
extraordinária, onde lavrei a pr esente ata que, após lida e
aprovada, segue assinada.

