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AT A DA 32ª REUNI ÃO ORDINÁRI A
DA CÂM AR A MUNICIP AL DE VERE ADORES

Aos doze 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, ALZE MIRO SILVEIRA DA COSTA,
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES, CANTÍDIO BORGES LIMA
MACHADO, JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A, MARCI ANA
AP ARECIDA MACHADO, MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA,
V ALMIR ODONE PIRES. PRESENTE O ASSESSOR JURÍDICO DR.
CIRANO BEMFICA SOARES. Constando o número regulamentar
de Vereadores 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 d e costume.
Prosseguindo o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que
efetuasse a leitura do ofício do Vereador Flávio Von Saltiél onde
solicita 30 (trinta dias) de licença a contar de 12 de setembro de
2011. Concomitantemente, o Sr. Secretário efetuou a le itura da
Convocação da 3ª Suplente de Vereador da Bancada do PMDB,
Marciana Aparecida Machado , para assumir a Vereança em
substituição ao 2º Suplente de Vereador, Flávio Von Saltiél. A
seguir o Sr. Presidente convidou a Senhora Marciana Aparecida
Machado a prestar o juramento de posse. Prosseguindo, o Senh or
Presidente colocou a Ata da 31 ª Reunião Ordinária em discussão.
Fez o uso da palavra a Secretária de Educação, Josélia Fraga,
para explanar sobre as atividades efetuadas pleo município no dia
sete de setembro. 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 159 /2011 –
Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. Of. Mensagem nº
160/2011 – Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. Of.
Mensagem nº 161/2011 – Encaminha Projeto de Lei – Poder
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 207/2011 – “Autoriza a abertura
de crédito suplementar por redução or çamentária, 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” - no valor de 55.000,00 – Poder Executivo. PROJETO
DE LEI Nº 208/2011 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a
firmar convênio com o Banrisul S.A, no âmbito do Programa
Gaúcho de Microcrédito, e dá outras providências" – Poder
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Executivo. Of. 131/2011 - Resposta ao ofício sob protocolo
2011/7641 – Poder Executivo. Of. 1017/2011 - Comunica aos Edis
que se ausentará do Município no período de 12 a 14 de setembro,
com finalidade de participar, em Brasília e convida para a
Transmissão do Cargo de Prefeito – Poder Executivo. PROJETO
DE LEI Nº 208/2011 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a
firmar convênio com o Banrisul S.A, no âmbito do Programa
Gaúcho de Microcrédito, e dá outras providências" – Poder
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 209/2011 – “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 par a 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 Orçam entária Anual e suas
alterações” - no valor de 20.000,00 – Poder Executivo.
Comunicado Nºs CM 169240;169242;169243; 169244; 169245;
169246; 169247; 169248; 169249; 169250; 169251 - Liberações de
recursos financeiros para a execução do programa FNDE –
Ministério da Educação. Nº Ref. 002282/MS/SE/FNS - Liberação de
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$
12.500,00 – Ministério da Saúde. Resposta ao oficio nº 265/11 Resposta ao oficio nº 265/2011, onde fora solicitado que os
estabelecimentos comerciais na área de alimentação oferecendo
algum desconto aos Univer sitários Patrulhenses - Câmara de
dirigentes lojistas – Acisap. Nº Ref. 002125/MS/SE/FNS Liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no
valor bruto de R$ 16.787,50 - Ministério da Saúde. Convite Convite para a mostra: "Mulheres contand o a História através da
Moda" a ser realizada no dia 13 de setembro de 2011, a partir das
19 horas, no Museu Caldas Júnior. Of.GP1241/11 - Cientifica teor
da decisão constante nos auto s do Processo 008338 -02.00/11-5,
do Poder Executivo – Tribunal de Contas. PROPOSTA DE
EMENDA Nº 018/2011 À LEI ORG ÂNICA MUNICIP AL - ADELINO
STECANELA, ADEMACILDO SILVEIRA, MARG ARETE PE REIRA,
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES E V ALMIR ODONE PIRES "ALTERA REDAÇÃO DO ARTIGO 12 DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" . PORTARI A Nº
028/2011 – “Nomeia Comissão Especial d e Vereadores Para
Estudo Da Proposta De Emenda A Lei Orgânica Municipal ” Nomeia os Vereadores Antônio Tadeu das Neves, Ver . Adelino
Stecanela, e Ver. Valm ir Odone Pires, para integrar a Comissão
Especial, formada para realizar o estudo da Proposta de Emenda a
Lei Orgânica Municipal n° 018/2011. INDICAÇÃO Nº 092/2011 –
VALMIR ODONE PIRES - Sugere a inclusão no Plano Diretor, como
alternativa para o futuro, devido o trânsito estar cada vez mais
intenso e trazendo um a intranqüilidade aos ciclistas e pedestres, a
construção de ciclovias nos seguintes trechos da cidade:1 - Início
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na RS 30, nas proximidades da empresa DaColônia no segmento
da Rua Francisco J. Lopes até as proximidades da empresa IMAP,
na localidade de Pas so dos Ramos;2- Início na RS 474, nas
proximidades da empresa DaColonia em direção aos dois sentidos
desta Rodovia, findando de um lado nas proximidades da ponte do
Trevo da freeway e de outro nas proximidades da Escola da
localidade de Aldeia Velha, com 3 0 metros de cada lado;3 - Início
na RS 474, nas proximidades da ponte do Trevo da freeway até o
encontro com a Rua dos Imigrantes.Destaca -se que, com exceção
do item 1, os demais itens farão parte da futura indicação do
rodoanel ao qual está sendo estudado e será apresentado no
Legislativo para ser encaminhado para o Plano Diretor .
INDICAÇ ÃO Nº 093/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA DA SILV A - Que
as próximas licitações para aquisição de saibro e cascalhos sejam
feitas por distritos, aproveitando tempo e serviço, ampl iando e
qualificando a prestação de serviço público e também oferecendo
uma economia através de uma distância menor no deslocamento
do maquinário da Prefeitura. Requerimento nº 219/2011 –
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES – Solicita informações de qual a
previsão para início das obras por parte da Prefeitura, no tocante
ao acordo firmado através da Ata nº01/2011(doc. anexo), onde o
Poder Público ficou com a responsabilidade de colocação dos
meios fios, saibro, serviço de terraplanagem e rolo compactador,
num trecho de, aproximadamente, 70 metros lineares entre a Rua
Avelino Luiz de Oliveira e o pátio de máquinas da Prefeitura,
levando-se em consideração que os moradores já adquiriram os
materiais conforme acordado. Requerimento nº 220/2011 –
MARG ARETE DE OLIVEIRA PERE IRA – Solicita a formação de
parceria com os moradores da Rua Alípio Selistre, objetivando o
calçamento da referida rua. Segue baixo assinado em anexo.
Requerimento nº 221/2011 – MARG ARETE DE OLIVEIRA
PEREIRA – Solicita ao Exmº. Senhor Luis Carlos Heinze, Deputado
Federal PP-RS, a destinação de emenda individual junto ao
Orçamento da União, com a finalidade de viabilizar a destinação
de verbas no valor de R$ 200.000,00, para o Município de Santo
Antônio da Patrulha, viabilizando a instalação de redes de
distribuição de água, nas localidades de Sertão da Palmeira, Içara
do Monte Negro, Serraria Velha, Monte Negro e outras localidades
do Interior do Município, onde já foram perfurados os poços
artesianos, estando faltando recursos para a instalação de bombas
de recalque, reservatórios e a rede de distribuição de água.
Salienta -se que a população do interior do município enfrenta
sérios problemas com o abastecimento de água no verão e no
período de inverno embora não haja escassez, a qualidade da
água, coloca em risco a saúde desta população, pois seu
abastecimento é feito através de fontes superficiais, muito
suscetíveis a contaminação. Requerimento nº 222/2011 –
ADELINO STECANELA – Solicita ao Exmº. Senhor Prefeito Daiçon
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Maciel da Silva, com objetivo de que se ja, através do setor
competente da Administração Municipal, fiscalizada e cumprida a
Lei nº 5.116, de 21 de dezembro de 2006 que “Dispõe sobre a
regulamentação e instalação de estações rádio bases e
equipamentos
afins
de
rádio,
televisão,
telefonia
e
telecomunicações em geral no Município de Santo Antônio da
Patrulha e dá outras providências.”, com vistas a observar as
normas de saúde, ambientais e o princípio da precaução, e que
estabelece as normas urbanísticas aplicáveis, de acordo com o
interesse local. Em apenso enviamos cópia da legislação citada.
Requerimento nº 223/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA DA SILV A VOTOS DE CONGRATULAÇÕES aos Festeiros, ao Pároco e à
comunidade da localidade de Evaristo, pela brilhante festa da
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Ponto Missionário Emanuel,
ocorrida no dia 11 de setembro de 2011. Requerimento nº
224/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Solicita ao Senhor.
Júlio César Porciúncula da Silva, Superintendente Regional DAER
– Esteio, com objetivo de solicitar a repintura das faixas de
segurança localizadas dentro do Perímetro Urbano do município de
Santo Antônio da Patrulha, entre a Casa da C olônia e a
metalúrgica IMAP S/A. Requerimento nº225/2011 – CANTÍDIO
BORGES LIMA MACHADO: Solicita ao Exmo. Sr. Renato Moling,
Deputado Federal – PP, para que destine uma Emenda no valor
equivalente para pavimentação com pedra irregular iniciando nas
proximidades do cunhal da Rua Antônio Francisco de Souza com a
Rua Francisco Flores Alvarez, dando continuidade ao calçamento
já existente nesta Rua, até o encontro com a Rua Francisco Borges
de Lima, na localidade de Herval, num trecho de aproximadamente
2.500 metros de extensão, vindo atender antiga reivindicação dos
moradores locais e também por se tratar de uma rodovia de
escoamento da produ ção agrícola da região. Pedido de
Providência nº 728/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA Envaletamento, ensaibramento e patrolamento das estradas das
localidades de Morro Novo, Montenegro, Içara, Chapada, Alto
Ribeirão e estrada que dá acesso à localidade de Ribeirão de
Baixo. Pedido de Providência nº 729/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS
NEVES - Colocação de quebra -mola na Rua Francelino P. de
Moraes. Pedido de Providência nº 730/2011 – ANTÔNIO TADEU
DAS NEVES - Solicita que seja verificada a situação do terreno
que dá limite, pelos fundos, com a residência nº 265, da Rua
Osvaldo Juliano Lauck, que se encontra permanentemente alagado
com as águas da chuva ou do esgoto pluvial. Pedido de
Providência nº 731/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES Conserto, em regime de urgên cia, da estrada da localidade
denominada “Beco da Rola”, em Vila Palmeira, em razão de que o
ônibus que faz a linha até a Fábrica de Conservas não consegue
mais transitar, consequentemente as crianças que moram na citada
localidade, não conseguem ir para a escola. Pedido de Providência
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nº 732/2011 – ADELINO STECANELA – Colocação dos canos da
rede pública na Rua Emiliano Gil Portal, na altura do numeral 51,
devido estar o esgoto a céu aberto, em contato direto com a
população em especial com as crianças. Pedido de Providência nº
733/2011 – ADELINO STECANELA – Melhoramento nas estradas
do interior que permitem acesso aos locais onde se encontra a
chama crioula, alusivo a Semana Farroupilha, proporcionando a
comunidade um bom tráfego para os festejos farroupilh a. Pedido
de Providência nº 734/2011 – CANTÍDIO BORGES LIM A
MACHADO - Envaletamento, ensaibramento e patrolamento da
estrada Remi Assis, na localidade de Passo Sabiá . Pedido de
Providência nº 735/2011 – CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO Ensaibramento e patrol amento das Ruas da localidade de Vila
Palmeira que ainda não receberam melhorias necessárias . Pedido
de Providência nº 736/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA DA SILV A Reitera pedidos de providência nº 697/2011 e 724/2011 nos quais
solicita
o
patrolamento,
ensaibra mento,
envaletamento
e
construção de cinco bueiros, iniciando na estrada Geral da
localidade de Evaristo até a localidade de Pinheiros . Pedido de
Providência nº 737/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A Reitera pedidos de providência nº 723/2011 no qual soli cita 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 738/2011 – JO ÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Reitera pedidos de providência nº 698/2011
e 737/2011 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 fe itos 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 739/2011 – JOÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Reitera pedido de Providência 726/2011 no
qual solicita o encascalhamento e ensaibramento, em regime de
urgência, da estrada da RS -474, iniciando no KM 12 passando pela
casa dos Padres até o meladeiro do Sr. Luiz em Guarda Velha.
Pedido de Providência nº 740/20 11 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA
SILV A - Patrolamento, ensaibramento e envaletamento da RS -242,
iniciando na localidade de Serraria Velha até a localidade de Morro
Agudo. Pedido de Providência nº 741/2011 – JOÃO LUIS
MOREIRA
DA
SILV A
Patrolamento,
ensaibramento
envaletamento e alargamento da estrada da localidade de Cancela
Preta iniciando na localidade de Cartucho até a localidade de
Palmeira do Sertão. Pedido de Providência nº 742/2011 –
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Conserto de um bueiro, bem
como ensaibrament o da Travessa Gomes em Arroio do Carvalho .
Pedido de Providência nº 743/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA
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COSTA - Colocação de suporte completo no poste localizado em
frente à Igreja Assembléia de Deus em Ribeirão. Pedido de
Providência nº 744/2011 – ADEMACILDO S ANTOS DA SILVEIRA Conserto de um buraco na altura do numeral 2110 da Av. Affonso
Porto Emerim, tendo em vista que a CORSAN realizou obras neste
local e agora cedeu este trecho podendo causar graves acidentes
no local. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DI A o Vereador JO ÃO
LUIS MOREIRA DA SILV A: Cumprimentou as pessoas presentes
no Plenário. Desejou sucesso à Vereadora Marciana nos trinta dias
em que estará à frente de uma cadeira na Casa. Reportou-se aos
pedidos efetuados na Sessão, solicitando o atendimento ur gente
dos mesmos. Salientou que o Vereador é cobrado , diretamente,
pela comunidade, por este motivo solicita os pedidos, visando
atender às solicitações. Com relação ao dia sete de setembro,
disse não ter podido participar, mas ficou sabendo do desfile
ocorrido. Solicitou, verbalmente, q ue as próximas licitações para
aquisição de saibro e cascalhos sejam feitas por distritos,
aproveitando tempo e serviço, ampliando e qualificando a
prestação de serviço público e também oferecendo uma economia
através de uma distância menor no deslocamento do maquinário da
Prefeitura. De acordo com o edil, o município é um dos mais ricos
em material, portanto há a necessidade desta distribuição por
distrito.
Vereador
ADEMACILDO
S ANTOS
DA SILVEIRA:
Cumprimentou as pessoas pres entes no Plenário. Desejou as boas
vindas à Vereadora Marciana Machado, desejando sucesso nos
trabalhos que serão feitos durante o período em que estiver à
frente de uma cadeira na Casa. Destacou a presença dos
correligionários, bem como da família da Vere adora. Colocou-se à
disposição da Vereadora, se necessário. Vereador ALZEMIRO
SILVEIRA DA COSTA: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário. Desejou boas vindas à Vereadora Marciana, destacando
a presença da família e correligionários que prestigiam a p osse da
mesma. Solicitou atendimento aos pedidos efetuados na Sessão,
destacando o pedido no qual solicita o e nvaletamento,
ensaibramento e patrolamento das estradas das localidades de
Morro Novo, Montenegro, Içara, Chapada, Alto Ribeirão e estrada
que dá acesso à localidade de Ribeirão de Baixo. Na mesma linha
solicitou atendimento ao pedido no qual solicita o conserto de um
bueiro, bem como ensaibramento da Travessa Gomes em Arroio do
Carvalho, como também a colocação de suporte completo no poste
localizado em frente à Igreja Assembléia de Deus , em Ribeirão.
Agradeceu, à Secretaria de Obras, o atendimento ao pedido para a
colocação de suporte com lâmpada no cunhal das ruas Miguel
Pereira dos Santos com a Rua Santo Antônio , bem como a
guarnição da ponte da Rua Miguel Pereira dos Santos, próxima à
Daiby
componentes.
Vereador
ADELINO
STECANELA:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, dando as boas
vindas à Vereadora Marciana, colocando , em nome do DEM, à
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disposição da mesma. Reportou-se à Resolução que cria uma
comissão especial para discutir a modificação da Lei Orgânica que
altera o número de vereadores. Sugeriu que seja colocado um
Vereador por bancada. Reportou-se ao pedido no qual solicita ao
Exmº. Senhor Prefeito Daiçon Maciel da Silva, com objetiv o de que
seja, através do setor competente da Administração Municipal,
fiscalizada e cumprida a Lei nº 5.116, de 21 de dezembro de 2006
que “Dispõe sobre a regulamentação e instalação de estações
rádio bases e equipamentos afins de rádio, televisão, telefo nia e
telecomunicações em geral no Município de Santo Antônio da
Patrulha e dá outras providências.”, com vistas a observar as
normas de saúde, ambientais e o princípio da precaução, e que
estabelece as normas urbanísticas aplicáveis, de acordo com o
interesse local. Referiu-se ao pedido de providência onde solicita a
colocação dos canos da rede pública na Rua Emiliano Gil Portal,
na altura do numeral 51, devido estar o esgoto a céu aberto, em
contato direto com a população em especial com as crianças , bem
como melhoramento nas estradas do interior que permitem acesso
aos locais onde se encontra a chama crioula, alusivo a Semana
Farroupilha, proporcionando a comunidade um bom tráfego para os
festejos farroupilha. Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, desejando boas
vindas à Vereadora Marciana, colocando -se à disposição da
mesma. Disse que o 3º Distrito, hoje, tem, realmente, um
representante da Casa. Referiu -se ao pedido no qual solicita a
colocação de quebra -mola na Rua Francelino P. de Moraes , bem
como o pedido onde solicita que seja verificada a situação do
terreno que dá limite, pelos fundos, com a residência nº 265, da
Rua Osvaldo Juliano Lauck, que se encontra permanentemente
alagado com as águas da chuva ou do esgoto pluvial. Destacou o
pedido no qual solicita o c onserto, em regime de urgência, da
estrada da localidade denominada “Beco da Rola”, em Vila
Palmeira, em razão de que o ônibus que faz a linha até a Fábrica
de Conservas não consegue mais transitar, con sequentemente as
crianças que moram na citada localidade, não conseguem ir para a
escola. Reportou -se ao pedido onde solicita ao DAER, a repintura
das faixas de segurança no perímetro urbano da Rs -030. Destacou
o Vereador, o jogo de empurra do DAE R, Metrovias e Univias,
onde um responde pelo acostamento, outro pela rodovia, dentre
outras coisas. Vereador V ALMIR ODONE PIRES: Cumprimentou as
pessoas presentes no Plenário. Desejou sucesso à Vereadora
Marciana,
que
está
assumindo
uma
cadeira
na
Casa,
representando a comunidade de Catanduva Grande. Destacou o
trabalho desenvolvido, pela Vereadora, junto à Secretaria da
Saúde. Reportou -se à indicação na qual s ugere a inclusão no
Plano Diretor, como alternativa para o futuro, devido o trânsito
estar cada vez mais i ntenso e trazendo uma intranqüilidade aos
ciclistas e pedestres, a construção de ciclovias nos seguintes
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trechos da cidade:1 - Início na RS 30, nas proximidades da
empresa DaColônia no segmento da Rua Francisco J. Lopes até as
proximidades da empresa IMAP, na localidade de Passo dos
Ramos;2- Início na RS 474, nas proximidades da empresa
DaColonia em direção aos dois sentidos desta Rodovia, findando
de um lado nas proximidades da ponte do Trevo da freeway e de
outro nas proximidades da Escola da localidade de Aldeia Velha,
com 30 metros de cada lado;3 - Início na RS 474, nas proximidades
da ponte do Trevo da freeway até o encontro com a Rua dos
Imigrantes.Destaca -se que, com exceção do item 1, os demais
itens farão parte da futura indicação do rodoanel ao qual está
sendo estudado e será apresentado no Legislativo para ser
encaminhado para o Plano Diretor . Segundo o edil, apresentará 24
propostas para a inclusão no Plano Diretor. Vereador CANTÍDIO
BORGES LIMA MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes
no Plenário , em especial a Primeira Dama do Município, bem como
ao Dr. Ferúlio Tedesco Neto. Na mesma linha, cumprimentou a
família da Vereadora Marciana, que está assumindo um a cadeira
na Casa, a quem desejou as boas vindas. Reportou -se ao pedido
no qual solicita ao Exmo. Sr. Renato Moling, Deputado Federal –
PP, para que destine uma Emenda no valor equivalente para
pavimentação com pedra irregular iniciando nas proximidades do
cunhal da Rua Antônio Francisco de Souza com a Rua Francisco
Flores Alvarez, dando continu idade ao calçamento já existente
nesta Rua, até o encontro com a Rua Francisco Borges de Lima,
na localidade de Herval, num trecho de aproximadamente 2.500
metros de extensão, vindo atender antiga reivindicação dos
moradores locais e também por se tratar d e uma rodovia de
escoamento da produção agrícola da região. Referiu-se ao pedido
no qual solicita, à Secretaria de Obras, o e nvaletamento,
ensaibramento e patrolamento da estrada Remi Assis, na
localidade de Passo Sabiá , bem como o ensaibramento e o
patrolamento das Ruas da localidade de Vila Palmeira que ainda
não receberam melhorias necessárias . Com relação à formação da
Comissão, disse que a sugestão do Vereador Adelino é importante,
em razão de que, somente a Bancada do PP, trouxe em torno de
dois milhões em emendas para o município. Não havendo mais
pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DI A:
PROJETO DE LEI Nº 197/2011 - Autoriza a abertura de crédito
suplementar por redução orçamentária, no Orçamento Municipal,
altera as Leis Municipa is 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 no valor de R$
360.000,00 – Colocado em discussão, manifestou -se o Vereador
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: Disse que na reunião da CUP o
projeto foi discutido, com a presença do Administrador do Hospital.
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Destacou o repasse de R$ 360. 000,00 feitos ao hospital, a cada
três meses. O Vereador reportou -se ao pedido onde solicitou o
envio de um demonstrativo, onde aparece uma dívida de R$
1.072.000,00 que, segundo o administrador vem o repasse da
mantenedora, no caso o Hospital Mã e de Deus, para cobrir o
mesmo. Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: Disse
que por pior que esteja a saúde, tem obrigação de votar o projeto,
mas destacou a presença do Sr. Horácio na reunião da CUP , que
manteve uma postura favorável com relação a atuação do Dr.
Renato, que vem sendo criticado pela população que procura
atendimento no Hospital. Disse que a administrador foi mal
educado com o edil, ao ser cobrado sobre uma posição a ser
tomada com relação ao citado médico. Espera que o Secretário da
Saúde verifique as reclamações da comunidade , com relação ao
citado médico, junto à Rádio Itapuí. Colocado em votação, foi
aprovado por unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE LEI
Nº 203/2011 - Altera art. 27 da Lei Municipal nº 6.136 de 29 de
dezembro de 2010, que Ins titui no Município de Santo Antônio da
patrulha o serviço de entrega e coleta de pequenas cargas
mediante utilização de motocicletas, estabelece sua prestação por
motociclista profissional autônomo ou por pessoa jurídica,
determina condições para a operaçã o do serviço – Colocado em
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi
aprovado por unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE LEI
Nº 205/2011 - "Dá denominação a uma rua nesta cidade e dá
outras providências" - Rua Manoel Marcelino Barbos a – Colocado
em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi
aprovado por unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 003/2011 - Acrescenta parágrafo 7º no art.27
da Lei Complementar 019 de 16 de dezembro de 2003, que
estabelece o Código Tributário do Município, consolida a
legislação tributária e dá outras providências – Colocado em
discussão, o Vereador Adelino Stecanela solicitou vistas ao
mesmo, que foi concedido pelo prazo regimental. PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 00 4/2011 - Altera o art.3º da Lei
Complementar 002, de 20 de novembro de 2002, que deu nova
redação ao artigo 110 da Lei Municipal nº2.674/93, que autoriza o
Município de Santo Antônio da Patrulha a receber em doação bens
móveis e conceder o respectivo uso, para exploração publici tária ;e
dá outras providências – Colocado em discussão, não havendo
manifestação Plenária, em votação foi aprovado por unanimidade
com parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 207/2011 - Autoriza a
abertura de crédito suplementar por reduç ão 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
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alterações, no valor de 55.00 0,00 - Colocado em discussão, não
havendo manifestação Plenária, em votação foi aprovado por
unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº
209/2011 - 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 sobr e 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 20.000,00 - Colocado em
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi
aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. O Projeto de
Lei nº 208/2011 baixou na CUP. As Indicações nºs 092 e 093/2011,
os requerimentos nºs 219, 220, 221, 222, 223, 224 e 225/2011,
inclusive os verbais, foram colocados, em bloco, em discussão,
não havendo manif estação plenária, em votação, foram aprovados
por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente
passou para as EXPLICAÇÕES PESSO AIS: Vereador V ALMIR
ODONE PIRES: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário.
Referiu-se à presença do Sr. Prefeito Municipal em Brasília,
juntamente com outros Prefeitos, que estão lutando pelos direitos
dos Royalties da Petrobrás , que é uma redistribuição a todos os
municípios do Brasil com mais de cinco mil habitantes . Manifestou
a certeza de que o veto do Presidente da República será
derrubado, fazendo com que o mun icípio de Santo Antônio receba
um milhão, quinhentos e quarenta mil reais, em royalties . Lembrou
que esta medida foi uma iniciativa do ex -Deputado Ibsen Pinheiro,
que obteve uma votação maciça no Plenário. Salientou que este
dinheiro fará com que a economia do município seja alavancada,
com possibilidades de compra de maquinários para a recuperação
das estradas, dentre outras coisas. Disse que o maior prejudicado
é o Estado do Rio de Janeiro que a bocanha dez bilhões de reais
por ano que, na visão do edil , não é justo com os demais estados
do País. Explicou o Vereador, que a cada R$ 100,00 arrecadado
pelo Município, somente 13% ficam para ser aplicados na cidade,
22% vai para o Estado e 65% para a U nião. Parabenizou o Manoel
Adam pelo trabalho realizado com o Sr. Prefeito Municipal
possibilitando a vinda da Multinacional Magna para o Município.
Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES : Cumprimentou as
pessoas presentes no Plenário. Manifestou a sua satisfaçã o pela
concretização da construção da creche modelo, através do
Deputado José Otávio Germano, com a solicitação iniciada pelo
Ex-Vereador João César, trabalho que deu continuidade na busca
de mais recursos, bem como da reapresentação do projeto, que
estava perdido. Acredita que esta escola sanará o problema de
vagas no município. Salientou a importância da busca de recursos
em Brasília, que vem beneficiando o município em diversas áreas.
Vereadora MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA: Desejou boas
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vindas à Vereado ra Marciana, colocando -se à disposição da
mesma, caso necessário. Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA
COSTA: Manifestou-se a respeito de um acidente ocorrido entre
um veículo e uma moto na Rua João P. da Luz, que foram
socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Salient ou que há a
necessidade de o Corpo de Bombeiros adquirir um veículo de
menor porte para que possa atender, com maior rapidez, os
acidentes, em razão de que, no momento, os atendimentos estão
sendo efetuados pelo caminhão. Disse não ter entendido o que
ocorreu com a demanda de 2005 e 2006 da Consulta Popular, que
não foi repassado pelo governo do Estado, onde o corpo de
bombeiros foi contemplado com R$ 85.000,00 para a aquisição de
viaturas e R$ 12.000,00 para equipamentos pessoais. Solicitou ao
Secretário Manoel que interceda, juntamente com o COMUDE, para
que esta demanda seja enviada para o município. Disse ter
visitado a Escola da localidade de Montenegro, parabenizando a
direção e professores, bem como à Secretária de Educação, que
vem realizando um belo trabalho frente à educação. Salientou ter
deixado um abaixo assinado com a Diretora da Escola de
Montenegro com objetivo de solicitar emenda parlamentar para a
construção de uma quadra poliesportiva para os alunos.
Manifestou sua satisfação ao verificar q ue há, na escola, um
laboratório de informática, mas necessitam da colocação de uma
antena da Vivo para o sinal da internet. Em aparte, falou o
Vereador V ALMIR ODONE PIRES dizendo que foi aprovado, pela
Presidente Dilma, um projeto visando proporcionar int ernet de
graça a quem não pode pagar, e R$ 35,00 mensais a quem tem
condições. Segundo o edil, 59 mil escolas serão beneficiadas com
o projeto. Prosseguiu o Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA
COSTA: Disse que a localidade de Montenegro não possuiu sinal
da Internet. Vereadora MARCI ANA AP ARECIDA MACHADO:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, agradecendo a
recepção obtida por todos os Vereadores, bem como os
funcionários. Parabenizou a Vereadora Margarete, pela passagem
de seu aniversário. Agradeceu, especialmente, ao PMDB, nas
figuras do Dr. Ferúlio, Secretário Ferulinho, a Primeira Dama
Aglaé. Na mesma linha, a Vereadora agradeceu aos seus pais, seu
esposo, aos colegas de trabalho pelo apoio recebido. Vereador
JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A: Cumprimentou as pessoas
presentes no Plenário. Desejou as boas vindas à Vereadora
Marciana, bem como feliz aniversário à Vereadora Margarete.
Efetuou a leitura de um ofício oriundo do Gabinete do então
Deputado Eliseu Padilha, de Brasília, encaminhado em 27 de
novembro de 2010, o qual já repassou ao Vereador Odone, a quem
solicitou que não menosprezasse a inteligência das pessoas. O
ofício foi encaminhado ao Presidente da Câmara de Vereadores,
que na época era o próprio edil. O ofício salienta o atendimento de
uma solicita ção da Executiva do PMDB , encaminha uma emenda,

12

do Ministério das Cidades, no valor de R$ 250.000,00 a serem
aplicados em infraestrutura urbana. Ressaltou que, diferente do
que vinha sendo f alado pelo Vereador Odone, essa emenda foi
solicitada pela Executi va do PMDB. Esclareceu que, ao se dirig ir a
Brasília, protocolou duas emendas em favor do município .
Parabenizou o Sr. Prefeito por ter deixado o Vereador protocolar a
emenda. Disse que na última Sessão foi ofendido pelo Vereador
Odone, que na última eleição, não apoiou a coligação , ao contrário
do edil que trabalhou muito para que sua comunidade votasse no
Prefeito Daiçon. Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Agradeceu aos
colegas por terem aprovado o repass e de R$ 10.000,00 , da
Câmara Municipal, destinado aos CTGs Patrulha do Rio Grande e
Cel. Chico Borges . Salientou que essa medida visa promover a
cultura riograndense , que tanto faz pelas crianças e adolescentes.
Solicitou à primeira dama, presente no Plená rio, para que
interceda junto ao Prefeito Municipal, para que aprove o repasse o
mais breve possível. COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador
V ALMIR ODONE PIRES: Disse que da emenda oriunda do
Gabinete do Deputado Eliseu Padilha, R$ 150.000,00 foram
destinados à pa vimentação da estrada da localidade de Costa da
Miraguaia, R$ 250.000,00 foram destinadas à pavimentação das
Ruas Fernando Ferrari e Pacoal Sinhorelli, que já têm seus
projetos cadastrados no Ministério das Cidades, faltando apenas a
liberação da Caixa Federal, para que a licitação seja efetuada.
Salientou que a correspondência encaminhada sempre é destinada
ao mandatário do município, no caso, o Sr. Prefeito. De acordo
com o edil, a correspondência foi encaminhada ao presidente da
Casa a seu pedido. Segundo o Vereador, todas as emendas
somadas, pagam o salário dos Vereadores com folga. Vereador
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Disse que há o empenho da
administração municipal na concretização da construção dos 240
apartamentos oriundos do Projeto Minha Ca sa, Minha Vida do
Governo Federal, destacando que a liberação dos recursos foi
dada pelo Ministro Márcio Fortes, do PP , segundo informações da
Secretaria do Planejamento. COMUNICADOS: Desejou felicidades
à Vereadora Margarete Pereira, que aniversariou nesta data.
Agradeceu a presença de todos os presentes, bem como aos
ouvintes da Rádio Itapuí. Nada mais a tratar, o senhor presidente
encerrou a presente reunião extraordinária, onde lavrei a presente
ata que, após lida e aprovada, segue assinada.

