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AT A DA 38ª REUNI ÃO ORDINÁRI A
DA CÂM AR A MUNICIP AL DE VERE ADORES

Aos vinte e quatro 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 n a forma de costume.
Prosseguindo, o Senh or Presidente colocou a Ata da 37 ª 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 Sec retário que
procedesse à leitura do EXPEDIENTE DO DI A: Of. Mensagem nº
189/2011 – Encaminha Projeto de Lei Complementar – Poder
Executivo. Of. Mensagem nº 190/2011 – Encaminha Projeto de Lei
– Poder Executivo. Of. Mensagem nº 191 /2011 – Encaminha
Projeto de Lei – Poder Executivo. Of. Mensagem nº 192 /2011 –
Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. Of. Mensagem nº
193/2011 – Encaminha Projeto s de Lei – Poder Executivo. Of.
Mensagem nº 194/2011 – Encaminha Projeto de Lei – Poder
Executivo. Of. Mensagem nº 1 95/2011 – Encaminha Projeto de Lei
– Poder Executivo. Of. Mensagem nº 196 /2011 – Encaminha veto
jurídico ao Projeto de Lei nº 217/2011 – Poder Executivo. Of.
Mensagem nº 197/2011 – Encaminha Projeto de Lei – Poder
Executivo. Of. Mensagem nº 198/2011 - Solicita a substituição do
Projeto de Lei Complementar nº 005/2011 – Poder Executivo. Of.
Mensagem nº 199/2011 – Encaminha Projeto de Lei – Poder
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 24 6/2011 – “Autoriza a abertura
de crédito especial, por convênio, no Orçamento Muni cipal, 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 d ispõe
sobre a Lei Orçamentária Anual e suas alterações” - no valor de
R$ 634.261,99 – Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 247/2011
– “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
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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$ 305.000,00 – Poder
Executivo. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2011 "Acrescenta § 17 no art. 75 da Lei Complementar nº 035, de 07 de
outubro de 2005, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Muni cípio e dá outras providências".
PROJETO DE LEI Nº 248/2011 - "Altera a emenda da Lei Municipal
nº 5.228, de 5 de junho de 2007, que Dispõe sobre a indicação de
Diretores das Escolas Municipais e Comunitárias de Educação
Infantil de Santo Antônio da Patrul ha e dá nova redação aos seus
arts. 1º e 2º". PROJETO DE LEI Nº 249/2011 - "Dá nova redação
ao art. 2º da Lei Municipal nº 4.382, de 31 de dezembro de 2003,
que Regulamenta a indicação de Diretores e Vice -Diretores das
Escolas de Ensino Fundamental de Sant o Antônio da Patrulha".
PROJETO DE LEI Nº 250/2011 - "Acrescenta § 5º no art. 11, dá
nova redação ao art. 13, e acresce inciso XIX no art. 21 e inciso IX
no art. 23, da Lei Municipal nº 5.295, de 5 de setembro de 2007,
que Estabelece normas à licença espec ial para a exploração do
serviço de transporte público de passageiros da categoria
individual - Táxi - na área do Município e dá outras providências".
PROJETO DE LEI Nº 251/2011 - "Autoriza o Poder Executivo
Municipal a conceder subvenção social à Associaç ão de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha".
PROJETO DE LEI Nº 252/2011 - "Institui Comissão Permanente de
Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial e
atribui gratificação aos seus membros". PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 007/2011 - "Cria Gratificações por Regime
Especial de Trabalho - GRET, e dá outras providências ". PROJETO
DE LEI Nº 253/2011 – “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 Anu al e suas alterações” - no valor de R$ 17.619,50
– Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 254/2011 – “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 R$ 20.000,00 – Poder Executivo. Convite
- Convite para participação na Solenidade em Homenagem ao
Escrivão de Polícia João Carlos Castro de Melo, a ser realizada no
dia 26 de outubro do ano decorrente às 15 horas – Poder
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Executivo. Of. 1102/2011 - Encaminha quadro de pessoal relativo
ao ultimo dia do semestre civil anterior – Poder Executivo. Of.
Circular nº 337/11 - Informa que o presidente da ANEEL realizará a
Audiência Pública nº 049/2011, com o objetivo de rediscutir a
Resolução Normativa 414/2010, que es tabelece as Condições
Gerais do Fornecimento de Energia Elétrica (Direitos e Deveres do
Consumidor). Of. Nº Ref: 009803/MS/SE/FNS - Liberação de
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para Santo
Antônio da Patrulha no valor de R$ 16.787,50 - Ministério da
Saúde. Of. Nº Ref: 009972/MS/SE/FNS - Liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde para Santo Antônio da
Patrulha no valor de R$ 45.651,19 - Ministério da Saúde. Of. Nº
Ref: 004671/MS/SE/FNS - Liberação de recursos financeiros do
Fundo Nacional de Saúde para Santo Antônio da Patrulha no valor
de R$ 900,00 – Ministério da Saúde. Convite - Oficina de trabalho
a ser realizada dia 20/10/11, no auditório da pós -graduação da
Universidade FEEVALE – PROSINOS. Ofício nº. 968/2011 Solicita informação se existe legislação ou anteprojeto de lei
municipal tendente a regularizar a fisc alização de crianças e
adolescentes em Lan Houses - Promotoria de Justiça - Cristiane
Corrales. Convite - Convoca a comunidade para uma reunião que
será realizada na Escola Vicente Caparelli, com início às 14 horas
do dia 29 de outubro de 2011 - Associação dos moradores da
Lomba Vermelha. Comunic. Nºs: CM 229641, 229642 E
229643/2011 - LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO
FNDE PARA SAP - Ministério da Educação. Convite - passeio
ciclístico dia 05.11.2011, às 09 horas iniciando junto a REDEMAC.
Convite - Dia 27 de Outubro de 2011, às 20 horas no Galpão da
AABB – ACISAP. Of. Circular nº 116/2011 - O Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, atravé s
da Câmara Técnica de Educação Ambiental convida para a reunião
a ser realizada no dia 01/11/ 2011 - Terça-feira ás 14 horas - Leda
Famer - Presidente do Comitê Tramandaí; Juliana Hogetop e
Luciana Dalsasso - Coodenadoras da Rede de EA. INDICAÇÃO Nº
108/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A – “Sugere a inclusão
no Plano Diretor da Rua Edemar S. Braga, como Zona Comercial,
após o estudo e análise junto ao Conselho Gestor do Plano Diretor
que está apreciando várias sugestões já apresentadas a este
órgão”. INDICAÇ ÃO Nº 109/2011 – ADELINO STECANELA –
Protelar, até o final do mês de novembro de 2011, a isenção dos
juros e correção monetária predial e territorial urbana para os
contribuintes que não estão em dia com o erário, tendo em vista a
greve bancária que teve u ma extensa duração, prejudicando os
usuários e correntistas. INDICAÇÃO Nº 110/2011 – ALZEMIRO
SILVEIRA DA COSTA - Que seja estudada a possibilidade quando
da nomeação do Coordenador da COMDEC, que este seja indicado
em uma lista tríplice pelos integrantes registrados como
voluntários junto à Defesa Civil do Município de SAP". INDICAÇ ÃO
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Nº 111/2011 – MARCI ANA AP ARECIDA MACHADO - Seja
instituído um programa de identificação eletrônica, atrav és de um
microchip, obedecendo à s estipulações científicas e da vigil ância
sanitária, a todos os animais que estão lotados no canil municipal,
com vistas a cadastrá -los pelo poder público, através de uma
numeração de identidade e quando houver sua doação, sejam
complementados com os dados cadastrais do futuro proprietário
que receberá o animal, a fim de manter uma responsabilidade
maior do adotante, objetivando uma menor reincidência de animais
que foram doados e após algum tempo já eram encontrados nas
ruas novamente. INDICAÇÃO Nº 112/2011 – MARCI ANA
AP ARECIDA MACHADO - Devido ao sucesso apresentado quando
da instalação do Bodegão na FENACAN -2011, sugerimos seja
reinaugurada a feira de produtor rural, no mínimo quinzenalmente,
tendo como local o pátio do ginásio Caetano Tedesco, para
comercialização de inúmeros produtos, com o doces, bolos, cucas e
pães caseiros, verduras, legumes, frutas, frango caipira, queijos, e
outros produtos, objetivando um acréscimo na receita dos
produtores rurais de Santo Antônio da Patrulha. Requerimento nº
265/2011 – MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA – Solicita que
seja enviado cópia ao Exmo . Senhor Deputado Federal Renato
Molling, PP -RS, para que disponibilize uma emenda Parlamentar
no valor de R$200.000, junto ao Orçamento da União,
possibilitando investimentos na área da saúde no Município de
Santo Antônio da Patrulha -RS. Requerimento nº 266 /2011 –
MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA – Solicita que seja enviado
deste ao Exmo. Senhor Deputado Federal Jerônimo Goergen, PP RS, para que disponibilize uma emenda Parlamentar no valor de
R$200.000, junto ao Orçame nto da União, possibilitando a
construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Menino Deus,
junto a Escola Nerci Rosa, em Santo Antônio da Patrulha -RS.
Requerimento nº 267 /2011 – MARG ARETE DE OLIVEIRA
PEREIRA – Solicita que seja enviado deste ao Exmo. Sen hor José
Otávio Germano, Deputado Federal PP -RS, para que disponibilize
uma emenda Parlamentar no valor de R$200.000, junto ao
Orçamento da União, possibilitando o calçamento da Rua Laurindo
Vieira, no Bairro Menino Deus, em Santo Antônio da Patrulha -RS.
Requerimento nº 268 /2011 – MARG ARETE DE OLIVEIRA
PEREIRA – Solicita que seja enviado cópia ao Exmo . Senhor Luiz
Carlos Heinze, Deputado Federal PP -RS, para que disponibilize
uma emenda Parlamentar no valor de R$200.000, junto ao
Orçamento da União, possibil itando investimentos na área da
agricultura do Município de Santo Antônio da Patrulha – RS.
Requerimento nº 269/2011 – ADELINO STECANELA - O Vereador
signatário, no uso de suas legais atribuições, requer, após os
trâmites regimentais, seja enviada cópia de ste ao Exmo. senhor
Danrlei de Deus Hinter Rous, Deputado Federal – PSD/RS, com
objetivo de direcionar para o Município de Santo Antônio da
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Patrulha -RS, recursos financeiros necessários para implantação
das Academias ao ar livre, vindo com a instalação des tes
equipamentos para prática de atividade física em praças da
cidade, melhorar a qualidade de vida da população patrulhense.
Requerimento nº 270/2011 – ADELINO STECANELA - O Vereador
signatário, no uso de suas legais atribuições, requer após os
trâmites regimentais, seja consignado em Ata VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES ao Ilmo senhor José Ernando de Souza,
alusivo a inauguração da área esportiva na localidade de Barro
Vermelho, na data de 22 de outubro p.p., oferecendo a população
local e em especial ao jovem pat rulhense, uma área de prática de
futebol sete e também de lazer, retirando as crianças e jovens de
outros meios nocivos à saúde. Pedido de Providência nº 852/2011
– ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Colocação de um quebra -mola
na Rua Santa Teresinha, próximo à Escola Espírito Santo, visando
dar maior segurança às crianças e professores. Pedido de
Providência nº 853/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA Colocação de placa com sinal de advertência “PARE” na esquina
da Rua Luiz da Cunha com a Santa Teresinha, no sent ido do bairro
Elite. Pedido de Providência nº 854/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA
DA COSTA - Recuperação da cobertura do abrigo da parada de
ônibus, localizada na Rua dos Imigrantes, passando a entrada da
Rua Alberto Tedesco. Pedido de Providência nº 855/2011 –
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Operação tapa-buraco na Rua
dos Imigrantes. Pedido de Providência nº 856/2011 – MARCI ANA
AP ARECIDA MACHADO - Patrolamento da Rua Donato José
Ourique, estando paralela a Rua Pe. José Rezende de Moraes,
iniciando no cunhal da Rua Mal. Rondon em direção à Rua João
Pedroso da Luz. Pedido de Providência nº 857/2011 – JO ÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Revisão na rede de iluminação pública na
Rua Francelina Chaves Soares, no Bairro Princípio . Pedido de
Providência nº 858/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A Revisão na rede de iluminação pública iniciando na localidade de
Monjolo até a localidade de Evaristo. Pedido de Providência nº
859/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA DA SILV A - Revisão na rede de
iluminação pública bem como a colocação de luminária pública no
poste de nº 56389, da localidade de Canta Galo. Pedido de
Providência nº 860/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A Reitera
pedidos
de
providência
nº
751/2011,
767/2011,
797/2011807 e 845/2011 nos quais solicita o patrolamento e
ensaibramento da es trada 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 861/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA DA SILV A –
Reitera pedidos de provid ência nºs 752/2011, 768/2011, 798/2011,
808 e 846/2011 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
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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
Travessa Zé Maria em Serraria Velha. Pedido de Providência nº
862/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA DA SILV A – Reitera pedido de
providência nº 810 e 847/2011 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 863/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A Reitera pedidos de providência nº 736/2011, 750/2011 766/2011,
796/2011, 806 e 849/2011 nos quais solicita o patrolamento,
ensaibramento, envaletamento e construção de cinco bueiros,
iniciando na estr ada Geral da localidade de Evaristo até a
localidade de Bom Retiro Pinheiros. Pedido de Providência nº
864/2011 – ADEMACILDO S ANTOS DA SILVEIRA - Retirada do
entulho localizado em frente a residência de numeral 380 da Rua
Ângelo Tedesco. Pedido de Providên cia nº 865/2011 – ADELINO
STECANELA - Recuperação da estrada Theobaldo Luiz Machado,
na localidade de Barro Vermelho, que se encontra em péssimas
condições de trafegabilidade. Pedido de Providência nº 866/2011 –
ADELINO STECANELA - Recuperação da estrada q ue inicia na
localidade de Saibreira até a localidade de Rincão do Herval.
Pedido de Providência nº 867/2011 – CANTÍDIO BORGES LIMA
MACHADO - Colocação de luminária no poste nº 40949, no término
da Rua Horácio Bento em direção à localidade de Catanduvinha,
aproximadamente 200 metros, vindo atender às solicitações da
comunidade. Pedido de Providência nº 868/2011 – ANTÔNIO
TADEU DAS NEVES - Reconstrução do bueiro localizado na
estrada Rubens das Neves, quase esquina com a Estrada Antônio
Osório dos Santos (Be co DaColônia). Pedido de Providência nº
869/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Revisão do pontilhão,
bem como do bueiro localizado na estrada Edson Gabriel Barth na
localidade de Passo das Moças. Pedido de Providência nº
870/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Que sejam atendidos
os pedidos referentes à reposição de lâmpadas, bem como
colocação de luminárias, efetuados no decorrer do ano. Falou
sobre o EXPEDIENTE DO DI A a Vereadora MARGARETE DE
OLIVEIRA PEREIRA: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário. Reportou -se ao pedido no qual solicita que seja enviado
cópia ao Exmo. Senhor Deputado Federal Renato Molling, PP -RS,
para que disponibilize uma emenda Parlamentar no valor de
R$200.000, junto ao Orçamento da União, possibilitando
investimentos na área da saú de no Município de Santo Antônio da
Patrulha -RS, bem como o pedido onde solicita que seja enviado ao
Exmo. Senhor Deputado Federal Jerônimo Goergen, PP -RS, para
que disponibilize uma emenda Parlamentar no valor de R$200.000,
junto ao Orçamento da União, po ssibilitando a construção de uma
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quadra poliesportiva no Bairro Menino Deus, junto a Escola Nerci
Rosa, em Santo Antônio da Patrulha -RS. A Vereadora referiu -se ao
pedido no qual solicita que seja enviado deste ao Exmo. Senhor
José Otávio Germano, Deputado Federal PP-RS, para que
disponibilize uma emenda Parlamentar no valor de R$200.000,
junto ao Orçamento da União, possibilitando o calçamento da Rua
Laurindo Vieira, no Bairro Menino Deus, em Santo Antônio da
Patrulha -RS, bem como o pedido no qual solicita que seja enviado
cópia ao Exmo. Senhor Luiz Carlos Heinze, Deputado Federal PP RS, para que disponibilize uma emenda Parlamentar no valor de
R$200.000, junto ao Orçamento da União, possibilitando
investimentos na área da agricultura do Município de Santo
Antônio da Patrulha – RS. Vereador V ALMIR ODONE PIRES:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Solicitou,
verbalmente, que seja efetuada a limpeza da estrada que liga a
RS-030 à Ilha da Lagoa dos Barros , passando por baixo do túnel .
O Vereador lembro u a realização de um projeto de sua autoria,
onde sugere a utilização da Ilha da Lagoa dos Barros como ponto
de apoio, com a construção de hotel Classe A e Classe C, uma
pousada, uma farmácia, um restaurante, uma borracharia , um
heliponto, assim como um pa rque náutico na ponta da ilha. O
Vereador sugeriu ainda que seja aproveitada a localidade de
Montenegro, com vista para a Lagoa dos Barros, para a construção
de uma pousada, a realização de trilhas ecológicas, a construção
de uma rampa de asa delta, assim como a construção de um
parque estrutural arquitetônico na Lagoa dos Barros. Disse ter sido
procurado por três pessoas de um grupo de investimento nesta
área, que possuem investimentos em Santa Catarina, interessados
em instalar um teleférico na região cit ada pelo edil. Disse ter se
deslocado até a região citada, com o assessor de imprensa da
Câmara, onde foram feitas mais de 100 fotos, que serão
encaminhadas ao grupo através de um documentário . Em aparte,
falou o Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: Ratificou as
palavras do edil, solicitando que a administração providencie a
colocação das placas indicativas na Rota Turística na localidade
de Montenegro, que possui uma cascata, vindo ao encontro da
idéia do edil. Prosseguiu o Vereador V ALMIR ODONE PIRES:
Agradeceu a colaboração do colega, salientando que o turismo
proporcionará desenvolvimento e renda para o município.
Vereadora MARCIAN A AP ARECIDA CARDOSO : Cumprimentou as
pessoas presentes no Plenário. Reportou-se ao pedido no qual
solicita que seja instituído um programa de identificação
eletrônica, através de um microchip, obedecendo as estipulações
científicas e da vigilância sanitária, a todos os animais que estão
lotados no canil municipal, com vistas a cadastrá -los pelo poder
público, através de uma nume ração de identidade e quando houver
sua doação, sejam complementados com os dados cadastrais do
futuro proprietário que receberá o animal, a fim de manter uma
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responsabilidade maior do adotante, objetivando uma menor
reincidência de animais que foram doado s e após algum tempo já
eram encontrados nas ruas novamente , bem como a indicação na
qual solicita que, d evido ao sucesso apresentado quando da
instalação do Bodegão na FENACAN -2011, seja reinaugurada a
feira de produtor rural, no mínimo quinzenalmente, te ndo como
local o pátio do ginásio Caetano Tedesco, para comercialização de
inúmeros produtos, como doces, bolos, cucas e pães caseiros,
verduras, legumes, frutas, frango caipira, queijos, e outros
produtos, objetivando um acréscimo na receita dos produtore s
rurais de Santo Antônio da Patrulha. A Vereadora solicitou
atendimento ao pedido no qual solicita o p atrolamento da Rua
Donato José Ourique, estando paralela a Rua Pe. José Rezende
de Moraes, iniciando no cunhal da Rua Mal. Rondon em direção à
Rua João Pedroso da Luz. Não havendo mais pronunciamentos, o
Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DI A: PROJETO DE LEI
Nº 218/2011 - Institui a Coordenadoria e o Fundo Municipal de
Defesa Civil – Colocado em discussão, manifestou -se o Vereador
ALZEMIRO SILVEIRA DA C OSTA: Manifestou-se favorável ao
projeto, sugerindo que dentre os membros componentes da Defesa
Civil fosse feita uma lista tríplice para que o Sr. Prefeito escolha
um deles para ser o coordenador. Vereador V ALMIR ODONE
PIRES: disse que o coordenador traba lhará 24 horas por dia, não
sendo justo que não tenha nenhum tipo de remuneração.
Manifestou-se favorável ao mesmo. Colocado em votação, foi
aprovado por unanimidade, com parecer da CUP. PROJETO DE
LEI Nº 219/2011 - Cria o Conselho Municipal de Defesa Civi l –
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em
votação foi aprovado por unanimidade com parecer da CUP.
PROJETO DE LEI Nº 220/2011 - Altera Dispositivos da Lei 5.663,
de 12 de janeiro de 2009, que "Dispõe Sobre a Estrutura
Organizacional do Poder Executi vo Municipal 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 221/2011 – “Inclui e Altera número
de cargos no artigo 27, da l ei 2.279, de junho de 1990 que Dispõe
Sobre o Quadro de Cargos e Funções Públicas do Município.
Estabelece o Plano de Carreira dos Serv idores 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 246/2011 – “Autoriza a abertura de
crédito especial, por convênio, no Orçamento Municipal, altera as
Leis Municipais nº 5.791/2009, que dispõe sobre o Plano
Plurianual do Município para 2010 a 2013, Lei Mun icipal 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$ 634.261,99 - Colocado em discussão, não havendo
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manifestação Plenária, em votação foi aprovado por unanimidade
com acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 248/2011 - "Altera
a ementa da Lei Municipal nº 5.228, de 5 de junho de 2007, que
Dispõe sobre a indicação de Diretores das Escolas Municipais e
Comunitárias de Educação Infantil de Santo Antônio da Patrulha e
dá nova redação aos seus arts. 1º e 2º" - Colocado em discussão,
não havendo manifestação Plenária, em votação foi aprovado por
unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº
249/2011 - "Dá nova redação ao art. 2º da Lei Municipal nº 4.382,
de 31 de dezembro de 2003, que Regulamenta a indicação de
Diretores e Vice -Diretores das Escolas de Ensino Fundamental de
Santo Antônio da Patrulha" - Colocado em discussão, não havendo
manifestação Ple nária, em votação foi aprovado por unanimidade
com acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 251/2011 "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção
social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo
Antônio da Patrulha" - Colocado em discussão, manifestou-se o
Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO : Agradeceu aos
colegas por terem colocado na pauta o referido projeto, a pedido
do edil, uma vez que o mesmo chegou na sexta -feira. Colocado em
votação, foi aprovado por unanimidade com acordo de lideranças.
PROJETO DE LEI Nº 254/2011 – “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 M unicipal 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
R$ 20.000,00 - Colocado em discussão, não havendo manifestação
Plenária, em votação foi aprovado por unanimidade com acordo de
lideranças. Os Projetos de Lei nºs 247, 250, 252 e 253/2011, os
Projetos de Lei Complementar nºs 006 e 007/2011, as Indicações
nºs 108, 109, 110, 111 e 112/2011, os requerimentos nºs 265, 266,
267, 268, 269 e 270/2011, 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 passou para as EXPLICAÇÕES PESSO AIS:
Vereador JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A: Cumprimentou as
pessoas presentes no Plenário. Agradeceu ao Secretário de Obras
pela recuperação da estrada de Canto dos Guilhermes até
Campestre, com envaletamento, como a comunidade nunca viu. Na
mesma linha, a gradeceu ao Prefeito Municipal pelo início das
obras da quadra poliesportiva na localidade de Sertão do
Cantagalo, num investimento de R$ 300.000,00 , com o início do
alicerce neste ano, e a colocação do telhado no próximo ano, com
a colaboração da comunida de que erguerá as paredes , a cozinha e
os banheiros. Salientou que na citada localidade já existem mais
de 20 casas com água potável na torneira , através do investimento
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do município de R$ 10.000,00 para a colocação de uma caixa
d’água de 15 mil litros , em parceria com o município de Rolante.
Agradeceu, em nome do Presidente da Associação de Moradores
da localidade de Evaristo, a construção de um Posto de Saúde
naquela localidade. Manifestou a sua satisfação por ter sido
postado no site da Prefeitura a busc a de ajuda dos anjos pela vida
em Santo Antônio, vindo ao encontro de uma indicação do edil,
que efetuou um curso em Canela, visando ajudar a comunidade,
gratuitamente, nos acidentes ocorridos na cidade. Disse que os
participantes buscarão patrocínio na co mpra de uma ambulância,
para que os anjos pela vida possam trabalhar durante a semana
também. Vereador VALMIR ODONE PIRES: Cumprimentou as
pessoas presentes no Plenário. Disse que buscará, em Brasília,
algumas reivindicações para o município, juntamente co m o
Vereador Adelino. De acordo com o edil, a vinda destas emendas é
de vital importância para o desenvolvimento do município.
Destacou que a maioria dos Prefeitos municipais, busca
reivindicar, em Brasília, emendas para reforçar seus orçamentos,
em razão de que o retorno dos impostos são insuficientes para
bancar as diversas áreas do município como a saúde e a
educação. 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 União. Disse que buscará a
liberação da emenda parlamentar de autoria do Deputado Eliseu
Padilha, R$ 150.000,00 para a Costa da Miraguaia, R$ 250.000,00
para as ruas Fernando Ferrari e Pascoal Sinhorelli, que já foram
aprovadas pela estrutura orçamentária da União, o projeto já foi
efetuado pela Secretaria do Planejamento, cadastrada no
Ministério das Cidades, onde buscará a informação de quando
serão liberados os recursos através da Caixa Federal. Além das
verbas citadas, disse que tentará re sgatar a verba de R$
250.000,00 para as Ruas São Sebastião e Alcebíades Franco
Antunes, que perdeu, mas possui os projetos prontos, portanto
buscará as emendas. Disse que levará reivindicações de verbas no
valor de R$ 150.000,00 para rede de esgoto pluvial , mais R$
350.000,00 para calçamento, além de verba de R$ 250.000,00 para
poços artesianos para s localidades de Imbiruçu, Morro São Miguel
e Ribeirão. Solicitará verba de R$ 200.000,00 para a construção de
um posto de saúde para a localidade de Ribeirão, mais R$
500.000,00 para calçamento de várias ruas da cidade, 300.000,00
para a Rota da Rapadura, com calçamento e esgoto pluvial para a
localidade de Catanduvinha. Salientou que cada Deputado tem R$
2 milhões de reais para aplicar nos municípios que o eleg eram.
Disse que, além das suas reivindicações, está levando
reivindicações do Sr. Prefeito, bem como da Vereadora Marciana.
Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Cumprimentou as
pessoas presentes no Plenário. Reportou -se ao projeto das
diretoras das escolas, e naltecendo a maneira como a questão foi
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conduzida pela Secretaria da Educação, utilizando a forma
democrática da escolha das diretoras. Quanto ao Projeto da Apae,
disse que havia o desejo dos edis para o repasse de recursos do
Poder Legislativo para a APAE, mas como não há meios legais
para isto, o Poder Executivo encaminhou o projeto que veio ao
encontro dos anseios dos edis. Com relação às estradas, espera
contar com o apoio da Secretaria de Obras para a recuperação das
estradas do 2º e 3º distritos, assi m como o Vereador João Luis,
que está tendo seus pedidos atendidos. Agradeceu o edil pela
recuperação que já foi efetuada nos distritos citados. Vereador
ADELINO STECANELA: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário. Ratificou as palavras do Vereador Ta deu, no que se
refere à Secretaria de Educação com a forma democ rática na
escolha das diretoras, que poderão ser reconduzidas ao cargo,
através da votação da comunidade escolar, dos professores e
funcionários. Acredita que as diretoras deveriam ser mais be m
valorizadas na questão salarial. Com relação à APAE, parabenizou
a Presidente Teresinha, bem como a Jussara, que sempre lutou
para que a APAE pudesse permanecer ajudando às crianças
especiais. Disse que gostaria de ser atendido nas suas
solicitações como o Vereador João Luis, lembrando as solicitações
efetuadas para que fossem dadas prioridades às estradas por onde
passam o transporte escolar, bem como o escoamento das safras.
Questionou o edil sobre a quadra poliesportiva da comunidade de
Cantagalo, a qu em cumprimentou pela conquista, se estão sendo
utilizados recursos próprios da administração , ou emenda
parlamentar. Em aparte, o Vereador JO ÃO LUIS MOREIRA DA
SILV A informou que foram utilizados recursos da Secretaria da
Educação. Salientou que há pedidos que foram efetuad os há dois
anos, somente agora estão sendo atendidos. Prosseguiu o
Vereador ADELINO STECANELA: Disse que sabe o trabalho que o
Vereador João Luis vem efetuando naquela comunidade,
reiterando pedidos reunião após reunião. Em aparte, falou a
Vereadora MARCIAN A AP ARECIDA MACHADO: Agradeceu ao
Secretário de Obras por ter enviado uma máquina no 3º Distrito,
fazendo envaletamento, atendendo às reivindicações dos edis que
representam àquela comunidade. Vereador ALZEMIRO SILVEIRA
DA COSTA: Cumprimentou as pessoas presentes no plenário.
Parabenizou os professores, Apae, todas as entidades e
segmentos da sociedade, salientando que projetos oriundos do
Poder Executivo que venham beneficiar estes, sempre terão o
apoio dos edis. Disse ter visitado a loc alidade de Lomba Vermelha,
juntamente com o Pastor José, bem como com o Diretor da
Univias, Fernando Fróes, acompanhado de um engenheiro, com o
objetivo da colocação de canos, que atravessará a RS -030,
visando melhorar a situação daquela comunidade com as
enchentes decorrentes das fortes chuvas. Em contato com o
Secretário de Obras, o mesmo confirmou que o município formará
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parceria com a Univias para este fim. Parabenizou a Vereadora
Margarete, pelas solicitações de emendas, lembrando a emenda de
R$ 100.000,00 conseguida, através do gabinete do Dep. Renato
Moling, para a construção de uma quadra poliesportiva na Vila
Cohab que já está com o alicerce pronto, mas depende de
liberação de verbas por parte da Caixa Federal, que libera o
dinheiro por etapas. Da m esma forma, solicitou à Senadora Ana
Amélia Lemos uma emenda de R$ 150.000,00, para a construção
de uma quadra poliesportiva para a Escola José de Anchieta na
localidade de Monten egro, bem como R$ 400.000,00 para
complemento de rede de água para o interior do município.
Salientou a reivindicação efetuada à Metroplan, que visa o
asfaltamento das ruas da cidade. Vereador ADEMACILDO
S ANTOS DA SILVEIRA: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário. Disse ter participado, juntamente com o Vice -Prefeito
Armindo Ferreira de Jesus, da abertura da 11ª Festcana do
município do Caraá, onde encontrou o Prefeito Municipal com sua
esposa, Secretário de Administração Manoel Adam, Secretário de
Finanças, Paulo Neves. De acordo com o edil, o Governador Tarso
Genro se fez presente na Festcana, demonstrando sua humildade
ao visitar municípios pequenos do Estado, diferente dos
governadores que o antecederam. Segundo o Edil, a estrada que
liga Santo Antônio ao Caraá, até a divisa, já está com seu
alargamento concluído, bem como o envaletamento e construção
dos bueiros. Segundo informações, até o final de abril, esta obra
estará concluída. Reportou -se ao pedido do Vereador Reginaldo,
quando esteve à frente da cadeira de Vereador, da viabilidade de o
Poder Legislativo efetuar uma r eunião com os proprietários de
farmácias, para que uma das farmácias existentes no município
mantenha um plantão 24 horas. Vereador CANTÍDIO BORGES
LIMA MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário. Reportou-se ao projeto que a ltera a ementa da L ei
Municipal nº 5.228, de 5 de junho de 2007, que Dispõe sobre a
indicação de Diretores das Escolas Municipais e Comunitárias de
Educação Infantil de Santo Antônio . De acordo com o edil, este
mérito é da Secretaria de Educação, que entendeu o benefício da
democracia na escolha das diretoras. Da mesma forma,
parabenizou a administração por encaminhar o projeto que
beneficia a APAE. Desejou sucesso aos Vereadores Odone e
Adelino na busca de recursos em Brasília. COMUNICAÇÃO DE
LÍDER: Vereador V ALMIR ODONE PIRES: Disse que solicitará
uma emenda de R$ 150.000,00 para a construção de uma quadra
poliesportiva para a Vila Assis Brasil, que será entregue no
Ministério dos Esportes. Parabenizou as professoras pela
conquista da eleição para as diretoras. Vereador ADELINO
STECANELA: Agradeceu as palavras do Presidente, que confiou
nos edis na busca de recursos em Brasília. Em nome do DEM,
agradeceu ao Dep. Onyx Lorenzoni que encaminhou R$ 250.000,00
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para construção de parte do calçamento da Vila Rica, mais R$
195.000,00 para o reasfaltamento da Borges de Lima. Disse que
está levando vários projetos, visando buscar recursos para o
calçamento das 17 escolas do município, inclusive do interior do
município no valor de R$ 350.000,00, assim como a rede de água
para o interior do município, a aquisição de máquina para a
Secretaria da Agricultura, reforma do Ginásio de Esportes, dentre
outros. COMUNICADOS: O presidente informou que os Vereadores
prestarão contas com a comunidade sobre o resultado da viagem a
Brasília, através de uma entrevista à 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.

