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AT A DA 35ª REUNI ÃO ORDINÁRI A
DA CÂM AR A MUNICIP AL DE VERE ADORES

Aos três dias do mês de outubro de 2011 reuniram -se,
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às vinte horas, os
seguintes vereadores: CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO,
ADELINO STECANELA, ALZEMI RO SILVEIRA DA COSTA,
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES, JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A,
MARCI ANA AP ARECIDA MACHADO, MARG ARETE DE OLIVEIR A
PEREIRA, REGINALDO COELHO DA SILVEIRA, V ALMIR ODONE
PIRES. PRESENTE O ASSESSOR JURÍDICO DR. CIRANO
BEMFICA SO ARES. Constando o núme ro 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 de costume.
Prosseguindo, o Senh or Presidente colocou a Ata da 34 ª Reunião
Ordinária em discussão. Não havendo manifestação plenária, foi
posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Fez o uso da
Tribuna Livre o jovem Eduardo Soares, com objetivo de manifestar
o posicionamento partidário sobre o Projeto de Emenda à Lei
Orgânica Municipal. Em ato contínuo, o Senhor Presidente
solicitou ao Senhor Secretário que procedesse à leitura do
EXPEDIENTE DO DI A: Of. Mensagem nº 174/2011 – Encaminha
Projeto de Lei – Poder Executivo. Of. Mensagem nº 175 /2011 –
Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. Of. Mensagem nº
176/2011 – Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. Of.
Mensagem nº 177 /2011 – Encaminha Projeto s de Lei – Poder
Executivo. Of. Mensagem nº 17 8/2011 – Encaminha Projeto s de Lei
– Poder Executivo. Of. Mensagem nº 179 /2011 – Encaminha
Projeto de Lei – Poder Executivo. Of. Mensagem nº 180 /2011 –
Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. Of. Mensagem nº
181/2011 – Encaminha Projeto de Lei – Poder Executi vo. Of.
Mensagem nº 182/2011 - Solicita a retirada do Projeto de Lei
Complementar nº 003/2011 – Poder Executivo. PROJETO DE LEI
Nº 225/2011 – “Autoriza contratação temporária de excepcional
interesse público, e dá outras providências ” - 01 Auxiliar de
Serviços Gerais – Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 226/2011
– “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 ” - no valor de 57.500,00 – Poder
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 228/2011 – “Acrescenta evento ao
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Calendário de Eventos do Município” – Poder Executivo. PROJETO
DE LEI Nº 229/2011 – “Autoriza a abertura de crédito suplementar
por redução orçamentária, no Orçamento Municipal, altera as Leis
Municipais nº 5.791/20 09, 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 34.000,00 –
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 230/2011 – “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 d o 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 Orçam entária Anual e suas
alterações” - no valor de 69.678,62 – Poder Executivo. PROJETO
DE LEI Nº232/2011 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a
efetuar a concessão de direito real de uso de um imóvel de 5.000
metros quadrados à Cooperativa dos Produtores de Cana -deAçúcar e derivados do Rio grande do Sul – COOPERCANASUL” –
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 233/2011 – “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 Orçam entária Anual e suas
alterações” - no valor de 25.000,00 – Poder Executivo. PROJETO
DE LEI Nº 234/2011 – “Dispõe Sobre a Condução de Veículo
Oficial” – Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 235/2011 –
“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” - no valor de 9.500,00 – Poder Executivo .
Of.1074-GPM - Resposta ao Requerimento 240/11 de autoria do
Vereador Antônio Tadeu das Neves – Poder Executivo. Of ício
Resposta E -mail - Resposta ao ofício 289/11 requerimento do
Vereador Alzemiro da Costa - Senadora Ana Amélia Lemos. Of.
Solicitação de Tribuna - Solicita o espaço da tribuna Livre na
Sessão Ordinária de 03 de outubro de 2011 com objetivo de
manifestar o posicionamento partidário sobre o Projeto de Emenda
à Lei Orgânica Municipal - Claudiomiro dos Santos - Presidente do
Partido Socialista Brasileiro. Convite Festa 50 Anos, em
09.10.2011, no Salão Paroquial Nossa Senhora Boa Viagem –
Escola Estadual Espírito Santo. Convite - Festa em Louvor a Nossa
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Senhora Aparecida, em 09.10.2011, na Localidade de Cancela
Preta. Ofício - Confirmação do Prêmio Mulher 2011 – Roberta Maia
– Lester Comunicações. PROJETO DE LEI Nº 227/2011 – JOÃO
LUIS MOREIRA DA SILV A E ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA “Autoriza o ingresso de Pastores Evangélicos e demais oficiantes
de outros credos no hospital municipal e demais Casas de Saúde
da rede municipal e dá outras providências”. PROJETO DE LEI Nº
231/2011 – MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA – “Acrescenta
Incisos V, VI e VII no Artigo 11 da Lei Nº 4.381/2003, que regula o
transporte escolar, turíst ico e particular fretados no município e dá
outras providências ”. INDICAÇ ÃO Nº 100/2011 – REGINALDO
COELHO DA SILVEIRA - Com auxílio do Conselho Municipal de
Trânsito, sejam adesivados junto às paradas de ônibus com abrigo
da linha municipal, e se possível intermunicipal, informações com
horários, inclusive aos sábados, domingos e feriados e itinerários
de passagem do transporte coletivo, objetivando orientar o
passageiro quando de sua chegada, a fim de oferecer ao cidadão
informações suficientes para seu t ranslado. INDICAÇÃO Nº
101/2011 – MARCIAN A AP ARECIDA MACHADO –Solicita que seja
realizado o deslocamento da Academia ao ar livre instalada junto
ao pátio da Casa da Criança para uma praça pública do Município,
onde tomamos a liberdade de sugerir a Praça Jú lio de Castilhos,
tendo em vista que esta área é muito utilizada pela população
patrulhense que realizam caminhadas no local e poderá usufruir
destes aparelhos. Destaca -se ainda, que a Praça sugerida fica nas
proximidades do Fórum e Ministério Público, que terá um
acompanhamento da Câmera de vigilância instalada no local, que
reprimirá a ação de vândalos ao bem público e ainda há interesse
de morador local em auxiliar na conservação dos aparelhos de uso
público. INDICAÇÃO Nº 102/2011 – MARCI AN A AP ARECIDA
MACHADO – Solicita a perfuração de um poço artesiano, vindo
beneficiar 04 famílias que residem na Rua W alter Martins, na
localidade de Veadinho. Requerimento nº 247/2011 – ALZEMIRO
SILVEIRA DA COSTA - Solicita ao Ilmo. senhor. Júlio César
Porciúncula da Silva, Superintendente Regional DAER – Esteio,
recuperação, com a máxima urgência, do acostamento da rodovia
RS 30, da Sede até a localidade de Agasa, em Santo Antônio da
Patrulha, que se encontra intransitável, principalmente nos pontos
de embarque e desembar que do transporte coletivo intermunicipal.
Requerimento nº 248/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES Solicita informações de qual a situação em que se encontra a
conclusão do poço artesiano da comunidade de Barrocadas .
Requerimento nº 249/2011 – ANTÔNIO TADEU D AS NEVES Solicita ao Exmº . Sr. Daiçon Maciel da Silva, Prefeito Municipal,
que encaminhe as respostas às solicitações efetuadas durante o
período de 2011, que ainda não foram encaminhadas ao Poder
Legislativo. Requerimento nº 250/2011 – REGINALDO COELHO
DA SILVEIRA – Solicita Voto Pesar pelo falecimento do Sr.
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Cândido Gomes, ocorrido recentemente.
Requerimento nº
252/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES – Solicita informações
de quando serão executadas as obras de recuperação das
estradas e bueiros das localida des do 2º e 3º distritos do município
Requerimento nº 253/2011 – V ALMIR ODONE PIRES - Solicita que
seja apreciada em regime de urgência, conforme legislação em
vigor. Justifica -se a presente solicitação, tendo em vista que dia
sete de outubro de 2011, find a a data limite de um ano antes das
Eleições de 2012, para a citada alteração. Pedido de Providência
nº 787/2011 – MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - Revisão
com restauração do calçamento de todas as ruas do loteamento
Cidade Nova, Bairro Menino Deus. Pedido de Providência nº
788/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Melhorias, com
patrolamento e ensaibramento da estrada da localidade de
Montenegro, Alto Ribeirão, Içara, Chapada, Arroio Grande e Morro
da Agasa. Pedido de Providência nº 789/2011 – JO ÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Reparos na boca-de-lobo existente de
numeral 247, da Rua Alziro Baltazar da Luz no Bairro Madre
Tereza. Pedido de Providência nº 790/2011 – ALZEMIRO
SILVEIRA DA COSTA - Repintura das faixas de segurança das
Avenidas Francisco J. Lopes e Cel. Victor Villa Verde. Pedido de
Providência nº 791/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA Patrolamento e ensaibramento da estrada Nossa Senhora
Aparecida, iniciando na RS -030, no km 69, na estrada que dá
acesso à Pousada de Todos os Santos. Pedido de Providência nº
792/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Reitera pedido de
providência nº 670 no qual solicita a colocação de um container
para recolhimento do lixo na localidade de Campestre Velho,
passando a Igreja Adventista, 1ª rua à esquerda, visando atender
20 famílias. Salienta -se que este pedido vem atender às
solicitações da AMOCAP – Associação dos moradores da
localidade de Campestre Velho. Pedido de Providência nº
793/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA DA SILV A - Revisão da
iluminação pública na Rua Maurício Coelho do s Santos, no bairro
Portugal, próximo ao numeral 154. Pedido de Providência nº
794/2011 – MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - Patrolamento
e ensaibramento da estrada geral da localidade de Ribeirão do
Meio e nas principais vicinais. Pedido de Providência nº 79 5/2011
– ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA – Solicita que seja facilitado o
acesso dos pacientes aos banheiros do Posto de Saúde, no
período da noite . Pedido de Providência nº 796/2011 – JO ÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Reitera pedidos de providência nº
736/2011, 750/2011 e 766/2011 nos quais solicita o patrolamento,
ensaibramento, envaletamento e construção de cinco bueiros,
iniciando na estrada Geral da localidade de Evaristo até a
localidade de Pinheiros . Pedido de Providência nº 797/2011 –
JO ÃO LUIS MOREIRA DA SIL V A - Reitera pedidos de providência
nº 751/2011 e 767/2011 nos quais solicita o patrolamento e
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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 798/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA DA SILV A Reitera pedidos de providência nºs 752/2011 e 768/2011 nos quais
solicita o patrolamento, ensaibramento e envaletamento da RS 242, iniciando na localidade de Serraria Velha até a localidade de
Morro Agudo.Iluminação Pública na localidade de Serraria Velha
até a localidade de Morro Agudo, bem como iluminação pública
com colocação de suporte nos postes nºs 409528 e 410339._
Colocação de lâmpada no poste nº 410341 na Trave ssa Zé Maria
em Serraria Velha. Pedido de Providência nº 799/2011 – JOÃO
LUIS MOREIRA DA SILV A - Reitera pedidos de providências nºs
753/2011 e 769/2011 nos quais solicita o 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
800/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA DA SILV A - Reitera pedido de
providência nº 770/2011 no qual solicita o patrolamento e o
ensaibramento da estrada da localidade de Cantão da Lomba
Vermelha. Pedido de Providência nº 801/2011 – JO ÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Reitera pedido de providência nº 771/2011
no qual solicita o patrolamento e o ensaibramento partindo da Rua
Cap. José Machado da Silva até a loc alidade de Esquina dos
Morros. Pedido de Providência nº 802/2011 – JOÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Patrolamento e ensaibramento da estrada
da localidade de Chicolumã até as localidades de Tapumes e
Lombas. Pedido de Providência nº 803/2011 – PODER
LEGISLATIVO – Solicita que que seja transportada a areia da
Mineradora de Areia da localidade de Morro Grande para o
Sindicato Rural de Barro Vermelho. Pedido de Providência nº
804/2011 – MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA – Solicita a
instalação de um container de lixo à s margens da RS 474, nas
proximidades da empresa Cacique Fibras na localidade de Veloso,
vindo beneficiar os moradores locais. Falou sobre o EXPEDIENTE
DO DI A o Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Cumprimentou
as pessoas presentes no Plenário. Reportou -se ao pedido no qual
solicita informações de quando serão executadas as obras de
recuperação das estradas e bueiros das localidades do 2º e 3º
distritos do município . Salientou o edil que, conforme audiência
efetuada no gabinete do Prefeito há, aproximadamente, 90 dias,
ficou acordado, com os representantes das comunidades dos
citados distritos, bem como com o edil, que seriam executadas as
obras de recuperação das estradas e bueiros. Segundo o
Vereador, neste período, somente foi atendida a comunidade de
Imbiruçu e parte da localidade de Roça Grande, ou seja, as
localidades de pontos extremos, ficando sem atendimento as
localidades de Macegão, São José da Data, Catanduva Grande,
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Olhos D’água e Conta Dinheiro. Vereador V ALMIR ODONE PIRES:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Referiu -se ao
pedido dos Vereadores João Luis e Alzemiro Silveira, onde
solicitam a autoriza ção do ingresso de Pastores Evangélicos e
demais oficiantes de outros credos no hospital municipal e demais
Casas de Saúde da rede municipal e dá outras providências ,
manifestando-se a favor do mesmo. Entende o Edil que há um
convênio entre o Poder Executivo , empresa pública e o Hospital
Mãe de Deus, empresa privada , que é a mantenedora, acreditando
que o mesmo torna -se inconstitucional. Vereador JO ÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário. Reportou -se aos pedidos efetuados na Sessão,
manifestando a certeza de que a Secretaria de Obras atenderá às
solicitações dos edis. Agradeceu ao Secretário de Obras pela
recupera ção da ponte que dá acesso à localidade de Baixa
Grande. Disse que há três anos vem pedindo a recuperação de
cinco bueiros (pontilhões) nas localidades de Bom Retiro e
Pinheiros. Reportou-se ao Projeto de Lei nº 227/2011 onde solicita,
juntamente com o Vereador Alzemiro, a utoriza ção para o ingresso
de Pastores Evangélicos e demais oficiantes de outros credos no
hospital municipal e demais Casas de Saúde da rede municipal e
dá outras providências . Salientou que os pastores foram barrados
após o hospital Mãe de Deus ter assumido. Solicitou ao Vereador
Reginaldo que respeitasse seu tempo na Tribuna, salientando que
o mesmo chegou ontem na Casa, como suplente, tendo
conquistado poucos votos . Vereadora MARCI AN A AP ARECID A
MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário.
Reportou -se ao pedido no qual solicita a p erfuração de um poç o
artesiano, vindo beneficiar quatro famílias que residem na Rua
W alter Martins, na localidade de Veadinho . Destacou a Vereadora
que, atualmente, estas famílias se utilizam de água oriunda de um
valo que conduz água de lavoura de arroz que estão contaminadas
com produtos químicos utilizados nestas lavouras, portanto, água
imprópria para consumo humano, mas que infelizmente está sendo
utilizada por estas pessoas. Salientou, ainda, que um vizinho a
estas famílias se propõe a oferecer uma área de sua propriedade,
devidamente registrada, para perfuração de um poço objetivando
atender a necessidade destas famílias, que, em contra partida, se
comprometem a realizarem a rede d’água do poço o u reservatório
até suas residências. Na mesma linha, sugeriu que os setores
competentes das Secretarias de Assistência Social e Saúde,
realizem uma visita a fim de elaborar um laudo e perceber que se
trata de saúde pública. Outro pedido referido pela edil, diz respeito
ao deslocamento da Academia ao ar livre instalada junto ao pátio
da Casa da Criança para uma praça pública do Município, onde
tomamos a liberdade de sugerir a Praça Júlio de Castilhos, tendo
em vista que esta área é muito utilizada pela popul ação
patrulhense que realizam caminhadas no local e poderá usufruir
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destes aparelhos. Destaca -se ainda, que a Praça sugerida fica nas
proximidades do Fórum e Ministério Público, que terá um
acompanhamento da Câmera de vigilância instalada no local, que
reprimirá a ação de vândalos ao bem público e ainda há interesse
de morador local em auxiliar na conservação dos aparelhos de uso
público.
Vereador
REGINALDO
COELHO
DA
SILVEIRA:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Disse que,
respeitando as regras d a Casa, não se manifestará sobre o projeto
que irá à votação. De aco rdo com o edil, tem pessoas que,
infelizmente, que dizem não ter muito estudo, mas utilizam, de
forma muito inteligente , deste artifício. Disse que não é preciso
buscar grandes obras ou re alizações, basta apenas andar pela rua
para trazer pautas a serem discutidas na Casa. Destacou o engano
daqueles que dizem que no Poder Legislativo não se trabalha.
Salientou o Vereador que seu objetivo ao assumir uma cadeira na
Câmara de Vereadores foi a intenção de ajudar a comunidade.
Referiu-se ao pedido no qual solicita que seja providenciada, com
auxílio do Conselho Municipal de Trânsito, a colocação de
adesivos junto às paradas de ônibus com abrigo da linha
municipal, e se possível intermunicipal, in formações com horários,
inclusive aos sábados, domingos e feriados e itinerários de
passagem do transporte coletivo, objetivando orientar o passageiro
quando de sua chegada, a fim de oferecer ao cidadão informações
suficientes para seu translado . Reportou-se ao voto de pesar ao
Sr. Cândido Gomes, cidadão humilde, que muito contribuiu para o
município, através da Paróquia da Cidade alta, que merece todo o
respeito e a homenagem efetuada.
Não havendo mais
pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DI A:
Of. Mensagem nº 182/2011 - Solicita a retirada do Projeto de Lei
Complementar nº 003/2011 – Colocado em discussão, não havendo
manifestação Plenária, em votação, foi aprovado por unanimidade.
PROJETO DE LEI Nº 229/2011 - Autoriza a abertura de créd ito
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 al terações, no valor de
34.000,00 - Colocado em discussão, não havendo manifestação
Plenária, em votação, foi aprovado por unanimidade com acordo de
lideranças. PROJETO DE LEI Nº 230/2011 - 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, no valor de 69.678,62 - Colocado em discussão, não
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havendo manifestação Plená ria, em votação, foi aprovado por
unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº
233/2011 - Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução
orçamentária, no Orçamento Municipal, altera as Leis Municipais
nº 5.791/2009, que dispõe sobre o Pl ano 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 2 5.000,00 - Colocado em
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação, foi
aprovado
por
unanimidade
com
acordo
de
lideranças.
Requerimento nº 253/2011 – V ALMIR ODONE PIRES - Solicita que
seja apreciada em regime de urgência, conforme legislação e m
vigor. Justifica -se a presente solicitação, tendo em vista que dia
sete de outubro de 2011, finda a data limite de um ano antes das
Eleições de 2012, para a citada alteração – Colocado em
discussão, foi aprovado por cinco votos favoráveis e três votos
contrários. PROPOSTA DE EMENDA Nº 018/2011 À LEI
ORG ÂNICA MUNICIP AL - ADELINO STECANELA, ADEMACILDO
SILVEIRA, MARGARETE PEREIRA, ANTÔNIO TADEU DAS
NEVES, E V ALMIR ODONE PIRES - "ALTERA REDAÇÃO DO
ARTIGO 12 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" – Colocado em discussão, manifestou -se o
Vereador JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A: Referiu -se ao projeto
em questão, salientando que deveria ter sido feita uma audiência
pública para discutir a emenda com os cidadãos patrulhenses .
Disse que o jovem Berbacha lut ou para conseguir utilizar a Tribuna
Livre, que é de competência do Presidente seu uso ou não por
qualquer entidade do município, que queira se manifestar.
Manifestou seu voto contrário à aprovação da emenda. Segundo o
edil, nesta noite os Vereadores têm o poder de votar a favor ou
contra, mas no dia sete de outubro de 2012, será o povo que terá o
direito de votar em quem entra ou sai do Poder Legislativo.
Desejou boa sorte aos Vereadores que votarão favorável à
emenda, por estarem contra a vontade popular, em detrimento de
alguns coronéis, presidentes de partidos e pré -candidatos
favoráveis à aprovação da mesma. Disse que o dinheiro seria mais
bem empregado na Saúde, Educação e nas estradas. Com relação
às emendas parlamentares, disse que os Deputados depen dem do
voto do povo para se eleger, portanto necessitam enviá-las ao
município. Salientou que conchavos políticos foram feitos para que
Vereadores se licenciassem, para assumir suplentes para a
votação da emenda. Vereador REGINALDO COELHO DA
SILVEIRA: Disse nunca ter tido dúvidas sobre seu voto favorável à
emenda, salientando que, entre uma vot ação e outra, buscou mais
dados, que reforçaram ainda mais seu voto. O Vereador afirmou
nunca ter gostado de demagogia , de hipocrisia, nem que quem
gosta de ir ao sab or dos ventos , como um biruta . Acredita o
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Vereador que a democracia vem, em primeiro lugar, com os
partidos políticos, depois com o candidato , que não se toca por si
só que, simplesmente, utilizam uma sigla partidária porque querem
ser candidatos. Disse que em Santo Antônio sempre tem que se
pensar menos, o mais baixo, o mais tranqüilo . De acordo com o
edil, para ter um Município mais desenvolvido, tem que haver um
Legislativo forte , atuante, que busque recursos para o município.
Ressaltou que dentro do Leg islativo existem brigas, discussões,
fofocas, alguns conchavos para a Presidência da Câmara .
Segundo o Vereador, a Câmara estará enfraquecida enquanto
houver colegas que falem contra a mesma. Acredita que a Câmara
tem que trabalhar em iguais condições com o Poder Executivo, não
mendigando pedidos para consertos de estradas . Disse que na
semana que passou houve uma audiência para apreciação da
prestação de contas da Secretaria de Administração, onde um
Vereador, que vive pedindo melhorias nas estradas, se re tirou com
um minuto de reunião. Salientou que aquele era o momento de
questionamentos, para que na hora da votação do orçamento,
possam efetuar emendas solicitando maiores valores para as
obras. Destacou a função de fiscalização pertinente ao vereador .
Disse que somente foi destacado o custo com o aumento do
número de vereadores, mas nunca o benefício que isto trará ao
município. Manifestou-se favorável à emenda parlamentar.
Vereadora MARCIAN A AP ARECIDA MACHADO: A vereadora disse
que se deveria ter sido fei ta uma audiência pública, deveria ter
sido feita uma pesquisa para dizer que 90% da população
manifestam-se contra a emenda parlamentar. Manifestou-se
favorável à aprovação da emenda, objetivando o crescimento do
município, não nas eleições. Entende que a população necessita
de mais representantes com políticas, bem como idéias novas,
novos partidos representando os interesses da população.
Destacou os turistas que visitam o município, assim como os
estudantes que buscam oportunidades no Pólo Universitário ,
gerando renda ao comércio patrulhense. Salientou que a conquista
da vinda de uma faculdade para o município , bem como da
instalação de indústrias , deve-se à política do município. Vereador
ADELINO STECANELA: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário. Fez um agradecimento especial a sua esposa, extensivo
às mulheres patrulhenses. O Vereador manifestou -se favorável à
emenda apreciada, salientando ter conversado com diversas
pessoas sobre o assunto, sendo que parte delas se manifestou
favorável. Parabenizou àqueles que se manifestaram, mesmo
contra à aprovação da emenda. Ressaltou o edil que o município,
para crescer, necessita de uma política forte, lembrando que a
transferência de muitos órgãos públicos para outros municípios,
deve-se à política forte qu e têm. Na visão do edil, uma maior
representatividade faz com que verbas sejam encaminhadas.
Destacou que o jovem tem o direito de se manifestar, assim como
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de tentar uma vaga no Poder Legislativo. Vereador ALZEMIRO
SILVEIRA DA COSTA: Dirigiu -se aos Vereadores João Luis e
Margarete, salientando que os três votos contrários devem -se aos
90% de usuários das redes sociais que se manifestaram contra à
aprovação da emenda à Lei Orgânica Municipal. Manifestou seu
voto contrário. Acredita que deveria ter sido feit o um plebiscito ou
uma audiência pública. Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES:
Parabenizou o jovem Eduardo Berbacha pela facilidade de
expressão, bem como por representar a juventude patrulhense no
cenário político. Discordou de uma questão apontada pelo jove m,
sobre a s emendas parlamentares, salientando que estas não
seriam enviadas para o município sem o trabalho dos Vereadores,
bem como da administração. Ressaltou que as emendas são a
contrapartida ao trabalho efetuado, pelos Vereadores, aos
Deputados. Destacou as diversas obras realizadas no município,
que foram proporcionadas pelas emendas solicitadas pelos edis,
destacando que a Bancada do PP conseguiu, aproximadamente,
dois milhões de reais. Vereador V ALMIR ODONE PIRES:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Disse que na
condição de proponente da emenda, disse que a proposta passou
por todos os trâmites legais exigidos na Lei Orgânica, bem como
no Regimento Interno da Casa. Informou o edil que foi formada
uma Comissão para o estudo da emenda, sendo eleito o Vereador
Tadeu Neves como Presidente, tendo sido eleito como relator o
próprio edil. O Vereador efetuou a leitura do parecer da comissão
especial para análise à emenda à lei orgânica municipal , o qual
será transcrito na íntegra. PARECER Nº 01/2011 DA COMISSÃO
ESPECIAL
PARA
ANÁLISE
A
PROPOSTA
DE
EMENDA
Nº018/2011, À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL . De autoria do
Vereador Odone Pires - PMDB e outros, a Proposta de Emenda à
Lei Orgânica Municipal em epígrafe tem por objetivo alterar a
redação do Art. 12 da L ei Orgânica Municipal, alterando de 09
(nove) para 13 (Treze), o numero de Vereadores. A Comissão
Especial formada na data de 12 de setembro de 2011, através da
Portaria nº 028/11, de acordo com o Regimento Interno da Câmara
de Vereadores, integrada pelos Vereadores Tadeu Neves – PP,
Adelino Stecanela – DEM e Odone Pires – PMDB. Em deliberação
durante Reunião desta Comissão ficou destinado para presidir os
trabalhos o Vereador Tadeu Neves - PP e como Relator o Vereador
Odone Pires- PMDB. Em análise a referida proposição foi
constatado o número mínimo de assinaturas para protocolização e
início da tramitação no processo legislativo. Há de se destacar o
Requerimento nº 214/11, de autoria do Vereador Ademacildo
Silveira – PTB, onde solicita a retirada de sua as sinatura de apoio,
sendo apresentado e aprovado durante a 31ª reunião ordinária
realizada na data de 05.09.2011. Embora com a retirada da
assinatura, ainda permanece o número necessário de assinaturas
para início do processo legislativo. Nos termos regimen tais, a

11

presente proposição esteve em pauta nos dias correspondentes às
30ª a 32ª Reuniões Ordinárias, não tendo recebido alterações ou
modificações. Compete-nos nesta oportunidade, em atendimento
às determinações da legislação vigente, analisar a proposta quanto
aos aspectos constitucional, legal, regimental e de mérito. Ao fazêlo, verificamos que a proposta atende os princípios constitucionais,
legais e de mérito, em especial a Emenda Constitucional nº
058/2009, publicada no Diário Oficial da União em 24 de setembro
de 2009, e a Resolução 10/95 (Regimento Interno da Câmara de
Vereadores de santo Antônio da Patrulha). No tocante ao
orçamento municipal no valor de R$ 65.775.000,00, sendo que o
Poder Executivo no valor de R$ 57.262.000,00, conforme
percentual anexo das secretarias em relação ao orçamento,
levando em conta ainda o
valor de
R$
7.994.149,02
correspondente ao ASPS e do Poder Legislativo no valor de R$
2.188.000,00,que corresponde a 3,33%, havendo, portanto, suporte
financeiro para a referida alte ração. No entanto, cabe -nos relatar
que o município teria que repassar à Câmara de Vereadores um
valor correspondente a 7% do orçamento Municipal, conforme Art.
29A da Constituição Federal, com população até cem mil
habitantes. Podemos ainda, demonstrar to picamente, que o
Município de Santo Antônio da Patrulha, apresenta as condições
para suportar esta alteração na Lei Orgânica Municipal devido:
possuir um PIB de 461.758 milhões; possuir área territorial de
1.048,904 km²; com população de 39.676, conforme u ltimo censo
do IBGE ;densidade populacional de 36,1 hab./km² com frota
veicular
de
aproximadamente
16.000
automóveis;
Pólo
Universitário; potencial econômico em crescimento através das
principais atividades: empresas metal-mecânico, a exemplo:Masal,
IMAP, Argus; Recente chegada da empresa multinacional
canadense – Magna Cosma, que tercerizará peças para GM;
empresas do ramo alimentício como: DaColonia, Guimarães,
DaBoa, Santo Antônio; fábrica de calçados: Daybi, Picadilly,
Botero; Starsax Cooperativas de arroz – COOPERJA elevada
contribuição na economia através da pecuária e da orizicultura.
Importantes atrações turísticas como o Balneário da Lagoa dos
Barros, Fonte Santo Antônio, Parque da Guarda; Loteamentos
Urbanos – Valbaru Destacamos ainda, que, no últi mo censo, ficou
constatado que mais de 200 municípios gaúchos encolheram e
Santo Antônio da Patrulha, ao contrário, cresceu, prova disto todos
os investimentos realizados na cidade. Diante do exposto, somos
favoráveis à aprovação da Proposta de Emenda Nº01 8/2011, À LEI
ORGÂNICA MUNICIPAL. Disse que a Câmara Municipal é uma das
mais enxutas do Litoral Norte, sem assessor, sem carro, sem ajuda
de custo para telefonia, dentre outras coisas. Reportou -se à
emenda constitucional que permite o aumento do número de
vereadores, que possuiu uma tabela inserida, que permite ou não o
aumento do número de vereadores, no caso de Santo Antônio,
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permite o número de 13 vereadores. Por todos os motivos
apresentados, o Vereador manifestou -se favorável à aprovação da
emenda è Lei Orgânica Municipal. Vereador CANTÍDIO BORGES
LIMA MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário. Manifestou-se favorável à aprovação da emenda à Lei
Orgânica Municipal, salientando ter procurado diversas pessoas da
sociedade, de diversas classe s sociais, verificando a posição das
mesmas com relação ao assunto ora em pauta. Disse que muitas
pessoas foram favoráveis, como também ouve outras contrárias à
aprovação da mesma. Quanto ao jovem que utilizou a Tribuna,
disse que o mesmo não utilizou a Tr ibuna em ocasiões anteriores,
em razão do estatuto da Casa não ter permitido. Manifestou a sua
preocupação com o município, que necessita de políticas públicas
fortes para o seu desenvolvimento. Colocada em votação, foi
aprovada por seis votos favoráveis e três votos contrários em 2ª
votação. Os Projetos de Lei nºs 225, 226, 227, 228, 231, 232 e
234/2011 baixaram na CUP. As Indicações nºs 100, 101 e
102/2011, os requerimentos nºs 247, 248, 249, 250 e 252/2011,
foram colocados, em bloco, em discussão, não ha vendo
manifestação Plenária, em votação, foram aprovados por
unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou
para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS:
Vereador ALZEMIRO
SILVEIRA DA COSTA: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário. O Vereador efetuou a leitura de um texto, que vai
transcrito na íntegra. Há, pelo menos, três posturas que um
indivíduo pode adotar em relação à política. A primeira, e mais
comum delas, é a da indiferenç a: não se envolve no assunto e
passa a responsabilidade adiante. A segunda é a da crítica
passiva: até presta atenç ão e vota com critério, mas nada faz,
além disso. A terceira, e mais cidadã de todas, é da critica ativa:
mais que entender o que ocorre, p rocura fazer a sua parte para
melhorar a realidade. Além de criticar age! E dessa entrega ativa
que nasceram grandes estadistas. Profissionais de diversas áreas
e com inúmeras obrigaçõ es pessoais, são ho mens e mulheres que
decidiram dedicar u ma parte do seu tempo e de suas qualidades
para servir a sociedade e buscar o be m comum. Descobriram a
vocação e a alegria de fazer pelos outros. Agora você também
pode inscrever seu no me na história do bairro, cidade, estado e
país. Afinal, só será possível combater o que está errado na
política através de pessoas de bo m caráter. A política é seu lugar.
Vereador REGINALDO COELHO DA SILVEIRA: Cumprimentou as
pessoas presentes no Plenário. Disse que estão sendo analisados
vários projetos na Casa, com o estudo de uma ampla divulgação
deste fato à comunidade. Acredita o edil que este trabalho d eve
ser voltado para o auxílio ao Executivo, bem como de um controle
efetivo, através de fiscalização, sendo um condutor das
necessidades da comunidade ao Poder Executivo. Salientou que
na próxima reunião levantará a questão dos carros f ortes que
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recolhem dinheiro tanto no comércio, quanto nas agências
bancárias, em horário comercial. Destacou a importância do estudo
do Plano Diretor, do Orçamento Municipal , no desenvolvimento do
município. Disse não ter concorrido pensando em subsídio de
Vereador, mas sim objetivando ajudar o município a crescer. O
Vereador acredita que a utilização da Tribuna, bem como dos
meios de comunicação, pelos Vereadores, deveria ser com o
objetivo no desenvolvimento do município. Vereadora MARCI ANA
AP ARECIDA MACHADO: Convidou a todos, a pedido do Secretário
de Obras, a participar da inauguração da ponte da localidade de
Ribeirão, no dia 08 de outubro, às 10 horas. A Vereadora convidou
a primeira dama do município, Aglaé Regina da Silva, a participar
de um Chá, para todas as Ex-Vereadoras e Vereadoras atuais
suplentes, no dia 07 de outubro, às 7h30min, em homenagem à
mulher patrulhense. Vereador JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Agradeceu aos
Vereadores Alzemiro e Margarete por terem votado con tra a
emenda à Lei Orgânica Municipal. Disse ter sido privilegiado, tanto
na votação do primeiro turno, quanto na do segundo turno, em
razão de ter liderado a campanha contra o aumento do número de
vereadores. Salientou que os Vereadores suplentes, Reginal do e
Marciana, foram bem treinados no voto favorável à emenda.
Segundo o Vereador, mais uma vez a vontade dos partidos,
através dos coronéis e caciques, venceu a vontade popular. Na
visão do edil, os argumentos utilizados pelos colegas que votaram
a favor da emenda, não o convenceu da necessidade do aumento
do número dos vereadores. Disse que a Universidade Federal
instalada no município deve -se ao Presidente Lula , com o mérito
do Ex-Prefeito Zezo que pediu a vinda da mesma, assim como a
empresa Magna, que está se instalando sem a in terferência de
nenhum Vereador, que tem como função efetuar pedidos e
fiscalizar. Falou o edil que seu voto não é a cabresto, mesmo
respeitando o seu partido. Disse ter sido convidado por todos os
partidos do município para fazer parte de seu quadro de filiados,
mas na acha justo deixar seu partido para defender outra sigla
partidária. Disse que estiver fazendo tudo errado, que a população
deixe de votar no seu nome nas próximas eleições. Segundo o
edil, foi eleito para defender a comunidade patrulhense. Vereador
V ALMIR ODONE PIRES: Solicitou que ficasse registrada a
preocupação do Vereador Adelino com relação aos órgãos públicos
que estão deixando o município, dizendo ser parceiro do mesmo na
questão. Destacou a vinda das empresas para o município, como a
Picadilly, a empresa de Etanol, a Magna, dentre outras. Salientou
que o Poder Executivo está efetuando as obras dos 240
apartamentos do programa federal Minha Casa, Minha Vida com
recurso federal, com investimento de mais de 8 mil hões de reais, o
esgoto cloacal com investimento de 46 milhões, aprovados nas
esferas Estadual e Federal, com liberação de 20 milhões de reais
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com previsão para janeiro de 2012, a instalação da Universidade
Pública Federal com investimento de 3,3 milhões d e reais, a
ampliação da rede de abastecimento de água potável com
investimento de 5 milhões beneficiando mais de mil famílias ,
Ministério da Integração Social com investimento de 1,5 milhões,
emendas parlamentares em mais de três milhões de reais,
recursos federais, três caçambas 600 mil reai s, dentre outros
investimentos em diversas áreas do município, gerando em torno
de mais de 200 milhões em investimentos. Destacou o trabalho
efetuado pelos edis no Poder Legislativo, convidando a população
a visitar os gabinetes para verificar o que está sendo feito. Quanto
às emendas parlamentares, disse que não é fácil consegui -las,
salientando ter conseguido 400 mil reais para o município,
distribuídas entre a pavimentação da estrada da localidade de
Costa da Miraguaia, as Ruas Fernando Ferrari e Pascoal
Sinhorelli. Vereadora MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. A Vereadora
manifestou-se a respeito da votação da emenda, parabenizando
aos edis que votaram favorável à mesma, manifestando-se
contrária à mesma, salientando que sempre votará naquilo em que
acredita, respeitando a opini ão dos colegas, bem como no
resultado das votações. COMUNICAÇ ÃO DE LÍDER: Vereador
ADELINO STECANELA: O Vereador convidou a todos a participar
da reunião do DEM, que ocorrerá no dia 04 de outubro, no Silva
Eventos. Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO:
Agradeceu a presença de todos, bem como dos 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.

