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AT A DA 37ª REUNI ÃO ORDINÁRI A
DA CÂM AR A MUNICIP AL DE VERE ADORES

Aos dezessete 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, ADEMACILDO S ANTOS DA SILVEIRA,
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA, ANTÔNIO TADEU DAS NEVES,
JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILVA, MARCI ANA AP ARECIDA
MACHADO, MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA, V ALMIR
ODONE PIRES. PRESENTE O ASSESSOR JURÍDICO DR. CIRANO
BEMFICA SO ARES. 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 for ma de costume.
Prosseguindo, o Senh or Presidente colocou a Ata da 3 6ª Reunião
Ordinária em discussão. Não havendo manifestação plenária, foi
posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em ato
contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretár io que
procedesse à leitura do EXPEDIENTE DO DI A: Of. Mensagem nº
186/2011 – Encaminha Projeto s de Lei – Poder Executivo. Of.
Mensagem nº 187 /2011 – Encaminha Projeto s de Lei – Poder
Executivo. Of. Mensagem nº 188/2011 – Encaminha Projeto de Lei
– Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 239/2011 – “Autoriza a
abertura de Crédito Especial por excesso de arrecadação, 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 n°
6.129/2010 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas
alterações” no valor de R$ 45.527,35 – Poder Executivo. PROJETO
DE LEI Nº 240/2011 – “Autoriza a abertura de crédito suplementar
por excesso de arrecadação, 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
14.000,00 – Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 241/2011 –
“Autoriza a abertura de crédito suplementa r 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
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Anual e suas alterações” - no valor de R$ 314.850,00 – Poder
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 242/2011 – “Autoriza a abertura
de crédito suplementar por redução orçamentária, no Orçame nto
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 R$ 25.000,00 – Poder Executivo. Of. Nº
1082/2011 - Resposta ao Requerimento nº 215/2011, de autoria do
vereador Alzemiro Silveira da Costa – Poder Executivo. Convite III mostra de ciências e do conhecimento, dia 20.10, ginásio
Caetano Tedesco – Poder Executivo. CT/Oi/GUN/8428/2011 –
Encaminha resposta de que Oi executará em 2011 as metas de
universalização estabelecidas pelo Decreto nº 7.512, de
30/06/2011, para telefonia fixa - Rita Campos Daudt - Executivo de
Relações Institucionais (OI) . Of. nº Ref: 004679/MS/SE/FNS Libera recursos financeiros do FNS para Santo Antônio da Patrulha
- Ministério da Saúde . Comunicado nºs 218822, 218823, 218824,
218825, 218826, 218827 e 202829 - Liberação de recursos do
FNDE para Santo Antônio da Patrulha - Ministério da Educação .
Ofício Circular nº 098/11 - Encaminha Moção de Repúdio ao PLC
nº 549/2009, de autoria do Senador Romero Jucá - Câmara de
Vereadores de Porto Alegre. Of. Gab. DG nº 7049 - Encaminha o
Processo de Contas desse Município, refere nte ao exercício de
2008 - TCE-RS. Of. nº ref: 011184/MS/SE/FNS - Liberação de
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para Santo
Antônio da Patrulha no valor de R$ 13.400,00 – Ministério da
Saúde. Of. nº ref: 010817/MS/SE/FNS - Liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde para Santo Antônio da
Patrulha no valor de R$ 15.750,00 - Ministério da Saúde. Convite Centro Clube, dia 19/10, às 19h 00min, participação dia do
professor – Pólo Universitário. Convite - Dia 18/10, às 19 horas,
Museu Caldas Jr. - Exposição de fotos em coquetel de abertura –
Escola Estadual Padre Réus. Convite - Dia 21/10, Qorpo Santo,
Seminário Consertação Social: Diálogos sobre economia solidária
– APAE. Convite - seminário internacional de saneamento básico,
dias 28 e 29.10, FEEVALE – NH. PROJETO DE LEI Nº 243/2011 –
V ALMIR ODONE PIRES – “DÁ DENOMINAÇÃO A UMA ESTRADA
NESTA CIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ”. PROJETO DE
LEI Nº 244/2011 – V ALMIR ODONE PIRES - DÁ DENOMINAÇÃO A
UMA ESTRADA NESTA CIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 245/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES DÁ DENOMINAÇÃO A UMA ESTRADA NESTA CIDADE E DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
INDICAÇÃO
Nº
106/2011
–
MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - Que seja estudada a
possibilidade de elaboração de um projeto de lei que institua nas
escolas públicas municipais uma campanha de conscientização
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contra o abandono e maus tratos de animais no município, a ser
realizada anualmente sugerindo -se a data da primeira sema na de
agosto. INDICAÇÃO Nº 107/2011 - V ALMIR ODONE PIRES –
“Fixação com braçadeiras ou parafusos ou outra alternativa, das
goleiras existentes, na Sede e no interior do Município, como em
ginásios de esportes, quadras cobertas ou não, em praças e em
outros locais de prática esportiva, a fim de evitar acidentes e
mortes, tendo em vista que já houve vários acidentes e inclusive
mortes no País, onde a última foi de um adolescente que morreu
na cidade de Caxias do Sul, onde estes jovens se penduram nas
goleiras de barras de ferro ”. Requerimento nº 259/2011 – PODER
LEGISLATIVO - Solicita que seja enviada cópia deste ao Exmo.
senhor Prefeito Daiçon Maciel da Silva, com objetivo de solicitar
autorização para colocação de um posto de combustível, gás GNV,
gasolina, álcool e diesel junto a Samambaia Comércio e Dist. Gás
LTDA, situado na Rua João Pedroso da Luz esquina com Ildefonso
S. Braga. Requerimento nº 260/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA
COSTA – Solicita informações de q uando serão colocadas as
placas indicativas das Ruas no perímetro urbano e no interior do
Município. Requerimento nº 261/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA
COSTA – Solicita informações de q ual o motivo de, segundo
informações dos moradores das localidades de Lomba Vermelha,
Portão e Agasa, não haver linha de ônibus municipal nos feriados
e domingos. Requerimento nº 262/2011 - ANTÔNIO TADEU DAS
NEVES - Qual o Decreto que autoriza a Diretora do RPPS, senhora
Roseli Pereira, a fornecer pareceres agressivamente aos
Vereadores e entregue pessoalmente no balcão dest a Casa
Legislativa. Requerimento nº 263/2011 – PODER LEGISLATIVO Os Vereadores signatários, no uso das atribuições legais,
requerem, após os trâmites regimentais, que seja consignado em
Ata um voto de pesar pelo falecimento da ex -Vereadora Carmem
Carolina Meregalli Machado, ocorrido em 14 de outubro de 2011.
Requerimento nº 264/2011 - ADELINO STECANELA E CANTÍDIO
BORGES LIMA MACHADO - Os Vereadores signatários, no uso
das atribuições legais, requerem, após os trâmites regimentais,
que seja consignad o em Ata um Voto de Pesar pelo falecimento do
Sr. Antônio Alves da Silveira, ocorrido em 12 de outubro de 2011.
Pedido de Providência nº 825/2011 – MARG ARETE DE OLIVEIRA
PEREIRA - Realização de uma maior fiscalização nos terrenos
baldios no município de Santo An tônio da Patrulha, visto que há
terrenos nos loteamentos, cobertos de mato, sem calçadas, meio fio e sem acostamento, causando transtornos para os demais
moradores dos arredores . Pedido de Providência nº 826/2011 –
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Sinalização e pintura dos
quebra-molas na Rua Osvaldo Silveira Ramos, no bairro Madre
Tereza. Pedido de Provid ência nº 827/2011 – ALZEMIRO
SILVEIRA DA COSTA - Limpeza das bocas-de-lobo localizadas no
perímetro urbano da cidade. Pedido de Provid ência nº 828/2011 –
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ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Melhorias, com patrolamento,
ensaibramento e envaletamento das estradas das localidades de
Morro da Laje e Chapada. Pedido de Provid ência nº 829/2011 –
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Reparos na camada asfáltica
da Rua João Pedroso da Luz, passando a residência de numeral
497. Pedido de Provid ência nº 830/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA
DA COSTA - Obras de calçamento das Ruas Paulo Migl iavacca e
Caetano Tedesco Neto. Pedido de Provid ência nº 831/2011 –
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Reitera ped ido de providências
nº 605/2011 que solicita a realização de adequação do meio fio no
cunhal da Travessa Dona Cristina com a Rua João Pedroso da Luz,
sendo que atualmente em um dos lados o ângulo do meio fio é de
90° o que esta causando avarias nos pneus d os veículos no
momento de acesso a Rua João Pedroso da Luz. Pedido de
Providência nº 831/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA Reitera pedido de providências nº 605/2011 que solicita a
realização de adequação do meio fio no cunhal da Travessa Dona
Cristina com a Rua João Pedroso da Luz, sendo que atualmente
em um dos lados o ângulo do meio fio é de 90° o que esta
causando avarias nos pneus dos veículos no momento de acesso a
Rua João Pedroso da Luz. Pedido de Providência nº 832/2011 –
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Reitera-se a solicitação de
realizar as obras de pinturas das faixas de segurança localizadas
na RS30, no trecho entre a rótula da RS474 até a localidade de
Passo dos Ramos. Pedido de Providência nº 833/2011 –
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Patrolamento, ensaibramento e
envaletamento 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 834/2011 – Pedido de
Providência nº 834/2011 – VALMIR ODONE PIRES - Patrolamento,
encascalhamento, envaletamento e melhoria nos bueiros da
estrada conhecida como Travessa 20, que liga as localidades de
Ribeirão do Meio a Palmeira do Sertão. Pedido de Providência nº
835/2011 – V ALMIR ODONE PIRES - Ensaibramento e
Patrolamento da estrad a de desvio conhecida como estrada do Zé
Aparício, na localidade de Ribeirão, que liga as localidades de
Ribeirão a Ribeirão do Meio . Pedido de Providência nº 836/2011 –
V ALMIR ODONE PIRES - Patrolamento da estrada da localidade
de Lombas, até a residência do senhor Neneca . Pedido de
Providência nº 837/2011 – CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO Colocação de suporte com lâmpada na Rua Rosa J. de Oliveira em
frente ao número 112, bem como revisão da iluminação pública em
todo o bairro Bom Princípio. Esta medida vi sa atender às
solicitações dos moradores. Pedido de Provid ência nº 838/2011 –
CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO - Instalação de uma parada de
ônibus para linha municipal na Av. Borges de Medeiros, em frente
ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Pedido de Provi dência nº
839/2011 – MARCI ANA AP ARECIDA MACHADO - Instalação de
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luminárias públicas no poste de nº416747, na localidade de Roça
Grande, beneficiando 02 famílias. Pedido de Providência nº
840/2011 – MARCI ANA AP ARECIDA MACHADO - Instalação de
luminárias públ icas no poste de nº413543, na localidade de Conta
Dinheiro. Pedido de Providência nº 841/2011 – MARCI AN A
AP ARECIDA MACHADO - Colocação de tachões, a título de
redutor de velocidade na Rua Antônio Nunes Bemfica, em direção
à Brigada Militar, na confluência com a Rua Major João Vila Verde,
oferecendo maior segurança aos motoristas que sobem da Rua
Major João Vila Verde para acesso a Rua Antônio Nunes Bemfica.
Pedido de Providência nº 842/2011 – ADEMACILDO S ANTOS D A
SILVEIRA - Colocação de placas indicativas n as ruas da Sede do
município. Pedido de Providência nº 843/2011 – ADEMACILDO
S ANTOS DA SILVEIRA - Colocação de um abrigo na parada de
ônibus na localidade de Arroio da Madeira. Segue, em anexo,
abaixo assinado dos moradores. Pedido de Providência nº
844/2011 – MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - Realização de
uma maior fiscalização do ônibus que faz o transporte coletivo na
linha da localidade de Tapumes, que segundo moradores, esta em
péssimas condições, bem como, que seja intercedido junto ao
concessionário d a linha visando à possibilidade do mesmo fazer o
transporte todos os dias, pois esta sendo realizado apenas 3 vezes
por semana, dificultando o acesso a cidade aquelas pessoas que
necessitam vir a cidade nos dias que não tem o ônibus. Pedido de
Providência nº 845/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A Reitera pedidos de providência nº 751/2011, 767/2011, 797/2011 e
807/2011 nos quais solicita o patrolamento e ensaibramento da
estrada da localidade de Baixa Grande, bem como a construção de
um pontilhão, iniciand o no final da estrada geral de Evaristo até a
divisa com o município de Riozinho. Pedido de Providência nº
846/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA DA SILV A – Reitera pedidos de
providência nºs 752/2011, 768/2011, 798/2011 e 808/2011 nos
quais solicita o patrolamento, ensaibramento e envaletamento
iniciando na RS -242, 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 no s postes nºs
409528 e 410339. Pedido de Providência nº 847/2011 – JOÃO
LUIS MOREIRA DA SILV A – Reitera pedido de providência nº
810/2011
que
solicita
patrolamento
encascalhamento
e
ensaibramento das três ruas localizadas atrás da Fábrica de
Calçados Canabi, em Evaristo; Revisão da iluminação pública na
localidade de Evaristo. Pedido de Providência nº 848/2011 – JOÃO
LUIS MOREIRA DA SILV A – Reitera pedido de providência nº
815/2011 que solicita recuperação da Rua Jardelino V. da Rosa,
localizada nos fundos d a Masal S/A, com o fechamento dos
buracos que, com as chuvas, ficam cheios de lixo. Na mesma
linha, solicitamos que o recolhimento do lixo se dê com mais
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frequência na referida rua. Pedido de Providência nº 849/2011 –
JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A - Reitera pedidos de providência
nº 736/2011, 750/2011 766/2011, 796/2011 e 806/2011 nos quais
solicita
o
patrolamento,
ensaibramento,
envaletamento
e
construção de cinco bueiros, iniciando na estrada Geral da
localidade de Evaristo até a localidade de Bom Retiro Pin heiros.
Pedido de Providência nº 850/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA
SILV A - Ensaibramento e Patrolamento da estrada da localidade
de Canto dos Guilhermes, em regime de urgência, em virtude da
Festa religiosa daquela comunidade, que será realizada no
próximo domingo, dia 23 de outubro. Falou sobre o EXPEDIENTE
DO DI A o Vereador V ALMIR ODONE PIRES: Cumprimentou as
pessoas presentes no Plenário. Reportou -se ao pedido no qual
solicita o patrolamento, encascalhamento, envaletamento e
melhoria nos bueiros da estrada conhecida como Travessa 20, que
liga as localidades de Ribeir ão do Meio a Palmeira do Sertão, o
ensaibramento e patrolamento da estrada de desvio conhecida
como estrada do Zé Aparício, na localidade de Ribeirão, que liga
as localidades de Ribeirão a Ribei rão do Meio, bem como o
patrolamento da estrada da localidade de Lombas, até a residência
do senhor Neneca . O Vereador referiu -se à Indicação na qual
solicita a f ixação , com braçadeiras ou parafusos ou outra
alternativa, das goleiras existentes na Sede e no interior do
Município, como em ginásios de esportes, quadras cobertas ou
não, em praças e em outros locais de prática esportiva, a fim de
evitar acidentes e mortes, tendo em vista que já houve vários
acidentes e inclusive mortes no País, onde a última fo i de um
adolescente que morreu na cidade de Caxias do Sul, onde estes
jovens se penduram nas goleiras de barras de ferro . Vereador
JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A: Cumprimentou as pessoas
presentes no Plenário. Reportou-se ao pedido no qual solicita que
sejam reiterados pedidos de providência s nº 751/2011, 767/2011,
797/2011 e 807/2011 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, os
pedidos de providência s nºs 752/2011, 768/2011, 798/2011 e
808/2011 nos quais solicita o patrolamento, ensaibramento e
envaletamento iniciando na RS -242, na localidade de Serraria
Velha até a localidade de Morro Agudo, a 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 , o pedido de providência nº 810/2011 onde
solicita patrolamento encascalhament o e ensaibramento das três
ruas localizadas atrás da Fábrica de Calçados Canabi, em
Evaristo; Revisão da iluminação pú blica na localidade de Evaristo,
o pedido de providência nº 815/2011 onde solicita recuperação da
Rua Jardelino V. da Rosa, localizada nos fundos da Masal S/A,
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com o fechamento dos buracos que, com as chuvas, ficam cheios
de lixo. Na mesma linha, solicita que o recolhimento do lixo se dê
com mais frequência na referida rua , os pedidos de providência s
nºs 736/2011, 750/2011 766/2011, 796/2011 e 806/2011 nos quais
solicita
o
patrolamento,
ensaibramento,
envaletamento
e
construção de cinco bueiros, iniciando na estrada Geral da
localidade de Evaristo até a loc alidade de Bom Retiro Pinheiros,
bem como o pedido de providência nº 850/ no qual solic ita o
ensaibramento e Patrolamento da estrada da localidade de Canto
dos Guilhermes, em regime de urgência, em virtude da Festa
religiosa daquela comunidade, que será realizada no próximo
domingo, dia 23 de outubro. Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA
MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes no plenário.
Reportou -se ao pedido no qual solicita a instalação de uma parada
de ônibus municipal, na Av. Borges de Medeiros, em frente ao
sindicato rural, vindo atender aos usuários do mesmo. Na mesma
linha, o Vereador so licitou a colocação de suporte com lâmpada na
Rua Rosa J. de Oliveira em frente ao número 112, bem como
revisão da iluminação pública em todo o bairro Bom Princípio. Esta
medida visa atender às solicitações dos moradores . O Vereador
solicitou, verbalmente, que seja efetuada a revisão na rede de
iluminação pública na localidade de Vila Palmeira, em especial na
Rua Dinarte Cardoso com substituição das lâmpadas queimadas .
Não havendo mais pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para
a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 213/2011 – “Dispõe
Sobre as Diretrizes para a elaboraç ão da Lei Orçamentária de
2012” – Colocado em discussão, não havendo manifestação
Plenária, em votação, foi aprovado por unanimidade com parecer
da CUP. PROJETO DE LEI Nº 239/2011 – “Autoriza a abertura de
Crédito Especial por excesso de arrecadação, 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 n°
6.129/2010 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas
alterações” - no valor de R$ 45.527,35 - Colocado em discussão,
não havendo manifestação Plenária, em votação, foi aprovado com
acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 240/2011 – “Autoriza a
abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação, 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 14.000,00 - Colocado em discussão, não
havendo manifestação Plenária, em votação, foi aprovado com
acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 241/2011 – “Autoriza a
abertura de crédito suplementar por redução orçamentária, no
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Orçamento Municipal, altera as Leis Municipais nº 5.791/2009, que
dispõe sobre o Plano P lurianual 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$ 3 14.850,00 - Colocado em discussão,
não havendo manifestação Plenária, em votação, foi aprovado com
acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 242/2011 – “Autoriza a
abertura de crédito suplementar por redução orçamentária, no
Orçamento Municipal, altera as Le is 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 O rçamentária Anual e suas
alterações” - no valor de R$ 25.000,00 - Colocado em discussão,
não havendo manifestação Plenária, em votação, foi aprovado com
acordo de lideranças. Os Projetos de Lei nºs 243, 244 e 245/2011
baixaram na CUP. As Indicações nºs 106 e 107, os requerimentos
nºs 259, 260, 261, 262, 263 e 264/2011, inclusive os verbais,
foram colocados, em bloco, em discussão, não havendo
manifestação Plenária, em votação, foram aprovados por
unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente passo u
para as EXPLICAÇÕES PESSO AIS: Vereador ADEMACILDO
S ANTOS DA SILVEIRA: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário. Agradeceu ao Dr. Reginaldo, que o substituiu por trinta
dias, por ter representado o edil nos trabalhos da Casa.
Parabenizou ao mesmo pel a postura adquirida na votação dos
projetos, bem como na condução dos trabalhos. Manif estou-se a
respeito da cassação da Prefeita de Gravataí, Rita Sanco,
salientando o fato de a justiça ter proibido o Presidente da Casa ,
Nadir Rocha, de votar na cassação, tendo sido substituído por seu
suplente. O Vereador destacou o fato de ter algumas pessoas mal
informadas no município, ao afirmarem que o suplente de vereador
não tem capacidade de votar, assim como o titular. Vereador
V ALMIR ODONE PIRES: O Vereador fez uma homenagem, em
nome de todos os Vereadores, aos Professores do município , tanto
estadual como municipal, pela passagem do dia do professor . Na
mesma forma, homenageou a ex -Vereadora Carmem Carolina, que
foi enterrada no dia do professor, tendo sido uma excelente
professora, além de Vereadora e cidadã. O Vereador reportou -se à
época em que foi criança, ocasião em que eram servidas merendas
deliciosas, como arroz de leite. Fez um alerta às cidadãs
patrulhenses, para que procurem o hospital municipal visand o
efetuar uma mamogra fia, para evitar, desta forma, o câncer de
mana. Na mesma linha, solicitou às mulheres que efetuem o exame
papanicolau, assim como os homens devem efetuar o exame PCA,
de próstata, dentre outros. Sugeriu que as pessoas cuidem da
alimentação, parem de fumar e beber bebidas de álcool. Vereador
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JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A: Cumprimentou as pessoas
presentes no Plenário. Agradeceu a Deus, a sua família, aos
colegas vereadores, aos funcionários da Casa , ao procurador da
Casa, Dr. Cirano Bemfic a, por proporcionar ao edil, como
Presidente da Casa, a estar entre os municípios que menos
gastaram diárias no ano de 2010. Agradeceu ao colega de partido,
Dr. Reni Pires, por tê -lo apoiado, quando o partido quis expuls á-lo,
por acreditar que seria um bom presidente. Lembrou o Sr. Edson
Bier, a quem deve muito, uma vez que trabalhav a com o mesmo e
estudava à noite na Escola Gregória de Mendonça. Manifestou a
certeza de que sua situação, hoje, no PMDB é diferente do início,
quando as pessoas ainda não o con heciam. Em parte, falou o
Vereador V ALMIR ODONE PIRES: Ratificou as palavras do edil,
quanto à Câmara Municipal ser uma das que menos gastou em
diárias no Estado. Prosseguiu o Vereador JO ÃO LUIS MOREIRA
DA SILV A: Disse que a Câmara, sob sua presidência, de volveu
aos cofres públicos em torno de 900 mil. Vereador ANTÔNIO
TADEU DAS NEVES: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário, em especial ao Vereador Ademacildo que retorna para a
Casa. Homenageou a Ex-Vereador a Carmem Carolina, por ter sido
atuante, tanto no meio político, como em diversas áreas d a
sociedade. Lembrou que em 2008 , ter lhe outorgado o Título
Honorífico Patrulhense, como reconhecimento pelo trabalho
realizado
pela
patrulhense
Carmem
Carolina.
Vereadora
MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA: Desejou boas vindas ao
Vereador Ademacildo, ao mesmo tempo em que agradeceu a
participação do Dr. Reginaldo Coelho da Silveira, pelo trabalho
efetuado, bem como pela colaboração no estudo dos projetos. A
Vereadora homenageou a Ex -Vereadora Carmem Carolina, que foi
uma vereadora atuante, bem como uma cidadã exemplar. Vereador
ADELINO STECANELA: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário. Manifestou a importância das pessoas que prestam
serviços na sociedade, dando como exemplo o Sr. Cláudio Brito,
presente no Plenário. Salientou que o fiscal da saúde, que muitas
vezes, não têm sua presença bem vista em alguns locais da
sociedade, assim como o oficial de justiça. Destacou o trabalho do
agente na fiscalização , principalmente na saúde , visando o bem
estar da população patrulhense. Parabenizou a Secretária do
Planejamento, Michele Barcelos, pela elaboração de um projeto
visando a pavimentação das e scolas do interior do município, com
a busca de recursos na esfera federal. Acredita na necessidade de
o município busca r recursos junto à esfera federal, visando
contemplar a comunidade com água de qualidade, através do
projeto água para todos. Em aparte o Vereador JOÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A informou que através de um repasse de R$
10.000,00, os moradores da localidade de Sertão do Cantagalo
receberão água de qualidade. Disse que no dia 18 de outubro, o
Sr. Prefeito assinará o ato de início das obras da quadra
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poliesportiva da comunidade de Sertão do Cantagalo. Prosseguiu o
Vereador ADELINO STECANELA: Disser estar acompanha ndo o
plano de Governo da Administração, salientando que a saúde e a
educação estão em pleno desenvolvimento, em parceria com o
Poder Legislativo. Destacou que o posto de saúde é modelo em
toda a região, proporcionando atendimento imediato à população
patrulhense, dando como exemplo as gestantes, que estão tendo
seus filhos no município, após colocam as crianças nas creches,
após no ensino municipal, posteriormente no ensino médio e
ensino superior gratuito . Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA
COSTA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. O
Vereador reportou -se à construção da quadra poliesportiva na Vila
Cohab, salientando que a burocracia está impedindo que a
construção saia com maior rapidez. De acordo com o assessor do
Deputado Federal Renato Moling , o Poder Executivo tem que
cobrar da caixa federal a medição, por parte da empresa
responsável, para que a emenda de R$ 100.000,00 seja liberada
aos poucos. Disse que há um jogo de empurra entre a Caixa
Federal e o Ministério das Cidades com relação à libera ção do
dinheiro. Salientou o edil que as emendas estão curtas, em razão
do corte do Governo Federal, necessitando a elaboração de
projetos para que as mesmas sejam liberadas. O Vereador lembrou
a solicitação de uma emenda de R$ 400.000,00 à Senadora Ana
Amélia Lemos, visando a complementação da rede de água no
interior do município, mais uma solicitação de emenda de R$
150.000,00 para a construção de uma quadra poliesportiva na
Escola José de Anchieta, em Montenegro. Disse o edil que não
houve necessidade d e se deslocar a Brasília na busca de
emendas. Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Desejou as boas
vindas ao Vereador Ademacildo. Fez uma homenagem especial aos
professores, pela passagem do dia do professor , ocorrido no dia
15 de outubro. Homenageou a Ex-Vereadora Carmem Carolina,
que faleceu prema turamente na última sexta -feira, enaltecendo o
trabalho efetuado pela mesma, tanto na política, quanto na
sociedade. Ratificou as palavras dos vereadores que o
antecederam, com relação ao município estar entre os que menos
gastos com diárias obteve no ano de 2010. Salientou que na
ocasião, foi vice -presidente do Vereador João Luis, onde a Câmara
gastou R$ 4.462,30. Informou que sob sua Presidência, a Câmara
Municipal gastou até o presente momento R$ 2.157,04 com diárias.
Disse que nos próximos dias alguns vereadores , um de cada
bancada do PMDB e DEM, se dirigirão a Brasília na busca de
emendas, como ocorreu com o Vereador Ademacildo, que
conquistou emendas para o mun icípio, posteriormente um
representante do PP també m se dirigirá à Capital do País, visando
buscar recursos para o município. Salientou que somente a
Bancada do PP trouxe, em emendas parlamentares, R$ 2 milhões
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de reais para o município. Dirigiu-se ao Vereador Tadeu,
manifestando sua satisfação por tê -lo como vice -presidente.
COMUNICAÇ ÃO DE LÍDER: Vereador V ALMIR ODONE PIRES:
agradeceu à Secretária do Planejamento, Michele Barcelos, que
fez uma abertura para as alterações no Plano Diretor. Solicitou aos
demais edis, que visitem a multinacional Magna, que está
investindo 50 milhões em infraestrutura para dar in ício ao
funcionamento da mesma, que fabrica peças para a GM. De acordo
com o edil, a arrecadação do município aumentará muito com a
instalação desta mu ltinacional, que pretende ter um faturamento de
R$ 150 milhões de reais, o que gerará emprego e renda para Santo
Antônio. Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Manifestou-se a
respeito da realização da convenção estadual do PP, ocorrida na
Plenário Dante Baron e da Assembléia Legislativa, no dia 15 de
outubro de 2011. De acordo com o edil, foi reconduzido ao cargo
de Presidente, o S r. Celso Bernardes. Disse o Vereador que a
Senadora Ana Amélia Lemos esteve presente na convenção. Nada
mais a tratar, o senhor pres idente encerrou a presente reunião
extraordinária, onde lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, segue assinada.

