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AT A DA 39ª REUNI ÃO ORDINÁRI A
DA CÂM AR A MUNICIP AL DE VERE ADORES

Aos trinta e um 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 f orma de costume.
Prosseguindo, o Senh or Presidente colocou a Ata da 38 ª Reunião
Ordinária em discussão. Não havendo manifestação plenária, foi
posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Fez o uso da
palavra o representante da OAB, João Luis Rosa, exp lanando
sobre Segurança Pública. Em ato contínuo, o Senhor Presidente
solicitou ao Senhor Secretário que procedesse à leitura do
EXPEDIENTE DO DI A: Of. Mensagem nº 200/2011 – Encaminha
Projeto de Lei – Poder Executivo. Of. Mensagem nº 202 /2011 –
Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº
255/2011 – “Autoriza a contratação temporária de excepcional
interesse público e dá outras providências - 01 Aux. Serv. Gerais ”
– Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 256/2011 – “Autoriza a
abertura de Créd ito Especial 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 n°
6.129/2010 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas
alterações” no valor de R$ 12.000,00 – Poder Executivo. Of. Nº
1114/2011-GPM - Resposta aos pedidos do Vereador Tadeu das
Neves – Poder Executivo. Of. 1135/2011 - Resposta ofício
322/2011 do Vereador Antônio Tadeu das Neves – Poder
Executivo. Of. s/n - Resposta do DAER a pedido da Câmara –
DAER. OF./SMR/01SR/166/11 - Resposta do DAER a pedido do
vereador Adelino Stecanela – DAER. Comunicado nºs: 241552,
241553, 241554, 241555 e 241558 – Informa a liberação de
recursos financeiros para o programa FNDE para SAP - Ministério
da Educação. Of./SMR/01SR/170/11 - Resposta ao of. Nº 298/11
da Câmara de Vereadores – DAER. Convite - convite para 3ª
edição do Expo Estânc ia, durante os dias 02 a 06.11.2011 -
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Prefeitura de Estância Velha . CM241556/11 - Liberação de
recursos do FNDE para Santo Antônio da Patrulha - Ministério da
Educação. CM241557/11 - Liberação de recursos do FNDE para
Santo Antônio da Patrulha - Ministério da Educação. Of. 127/2011 Pedido de Tribuna Livre para reunião de 31.10.2011 - OAB.
INDICAÇ ÃO Nº 113/2011 – MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA
– “Que seja estudada a possibilidade de inclusão no Código de
Postura do Município, a obrigatoriedade da construção de calçadas
com rampas de acessibilidade em terrenos comerciais e
residenciais localizados nas esquinas das vias públicas do
município, sendo esta uma solicitação dos munícipes ”. INDICAÇ ÃO
Nº 114/2011 – ADELINO STECANELA E V ALMIR ODONE PIRES –
“Seja concedido, com fulcro na Lei Complementar nº 123/2006, o
Alvará de funcionamento provisório, às microempresas, aos
microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte,
exceto nos casos de alto risco da atividade, imediatamente após o
ato de registro ”. INDICAÇÃO Nº 115/2011 – ADEMACILDO
S ANTOS DA SILVEIRA – “Instituição no Município de Santo
Antônio da Patrulha do Programa denominado de “Remédio em
Casa”, que consiste na entrega domiciliar de medicamentos para
portadores de doenças crônicas, com mais de 6 5 anos de idade;
estáveis e controlados clinicamente ou em acompanhamento no
Sistema Único de Saúde (SUS) ”. INDICAÇÃO Nº 116/2011 –
ADELINO STECANELA E MARCI ANA AP ARECIDA MACHADO –
“Seja incluído na legislação municipal pertinente, o dispositivo
legal determinando que os loteadores de áreas urbanas coloquem
placas indicativas com os nomes de Ruas, após as respectivas
denominações, possibilitando maior identificação aos turistas e
população em geral”. INDICAÇ ÃO Nº 117/2011 – “Seja realizada
uma maior fiscali zação por parte do Depto. Municipal de Trânsito,
em conjunto com o agente conveniado que é atualmente a Brigada
Militar, com vistas a uma maior fiscalização do tráfego dos ônibus
de transporte coletivo, em especial da Unesul, devido a falta de
cumprimento dos dispositivos de trânsito, conforme demonstra foto
abaixo, onde não é permitido o fluxo de ônibus na Rua Paraná;
Também solicita -se uma maior fiscalização pelos mesmos órgãos,
quanto a velocidade que transitam os motoristas da Unesul e
Sudeste pelas Rua s da Cidade, em especial na descida da Av.
Borges de Medeiros, passando em alta velocidade em frente a
Escola de Educação Infantil Moranguinho ”. INDICAÇÃO Nº
118/2011 – VALMIR ODONE PIRES E ADELINO STECANELA Pavimentação na cidade, em especial na zona ur bana e futuras,
com material sextavado ou bloquete, levando -se em consideração
que fica mais bonito, de uma qualidade melhor, inclusive evita
despesas futuras para reposições, a exemplo da reposição ou
colocação de canos da CORSAN. INDICAÇ ÃO Nº 119/2011 –
MARCI ANA AP ARECIDA MACHADO - Tendo em vista as reformas
na Praça Nossa Senhora da Boa Viagem, sugerimos a inclusão de
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brinquedos destinados às crianças de 01 a 03 anos de idade,
levando-se em consideração que em nossas praças não há esta
disponibilidade de recreação para esta faixa etária. Sugerimos a
colocação dos brinquedos, nos moldes dos existentes nas Escolas
de
Educação
Infantil
do
Município,
vindo
promover
o
congraçamento entre as famílias e crianças patrulhenses através
do uso e convivência dos espa ços e políticas públicas.
Requerimento nº 271/2011 – MARG ARETE DE OLIVEIRA
PEREIRA - Solicita que seja enviada cópia deste ao Ilmo. Sr.
Fernando
Fróes,
Diretor
de
Relações
Institucionais
da
METROVIAS, no sentido de solicitar a colocação de redutores de
velocidade, bem como placas indicativas de advertência sobre
animais na pista da RS -474, partindo do DaColônia até o acesso à
BR-290, em Santo Antônio da Patrulha, vindo diminuir o número de
acidentes que vêm ocorrendo na referida via. Requerimento nº
272/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Solicita que seja
enviada cópia deste ao Exmo. Sr. Daiçon Maciel da Silva, Prefeito
Municipal, solicitando atendimento à solicitação de providências
quanto ao terreno baldio localizado na Rua Sezefredo da Costa
Torres, quase me frente à Escola Adventista, conforme documento
em anexo. Requerimento nº 273/2011 – ADELINO STECANELA –
Solicita que seja enviada cópia deste ao Ilmo. senhor. Saul
Marques Sastre – Diretor de Transporte Rodoviário do DAER e ao
Exmo. senhor Prefeito Da içon Maciel da Silva, no sentido de
agendar, com a participação do Poder Legislativo, com a maior
brevidade possível, uma audiência com o DAER, com vistas a
implantação de paradas de embarque e desembarque do transporte
coletivo intermunicipal. Requerimento nº 274/2011 – ANTÔNIO
TADEU DAS NEVES – Solicita informações de q uais as
providências que estão sendo tomadas quanto ao transporte
coletivo, que atende a localidade de Lombas, após a suspensão da
licitação dos transportes coletivos, bem como a suspensão do
decreto que proíbe a CITRAL de apanhar passageiros no terceiro
Distrito. Requerimento nº 275/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA
SILV A – Solicita informações s e foi realizada a reunião com o
senhor Administrador do Hospital São Carlos juntamente com os
religiosos, visando o ingresso destes em hospital e casas de
saúde, pública ou privadas, com objetivo da dar continuidade ao
processo legislativo que tramita nesta Casa Legislativa para este
fim. Requerimento nº 276/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES Como está o and amento das obras de recuperação da Praça da
Boa Viagem, bem como da Praça localizada em frente à Brigada
Militar. Requerimento nº 277/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA
COSTA - Solicita que seja enviada cópia deste a Exmª. Senhora
Senadora Ana Amélia Lemos, PP -RS, solicitando a destinação de
emenda individual junto ao Orçamento da União, com a finalidade
de viabilizar a destinação de verbas no valor de R$ 600.000,00
para o Município de Santo Antônio da Patrulha, viabilizando o
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recapeamento asfáltico para as Ruas M arcolino De Carli, no bairro
Pindorama e Osvaldo Silveira Ramos no bairro Madre Teresa.
Requerimento nº 278/2011 – ADEMACILDO S ANTOS D A
SILVEIRA - Solicita que seja enviada cópia deste a Ilma. Senhora
Terezinha
Silveira,
Presidente
da
APAE,
com
objetivo,
respeitosamente, de que nos seja informado qual sistemática de
atendimento às pessoas idosas junto a esta excelsa Instituição,
tendo em vista que recebi uma informação de que uma senhora de
83 anos de idade, chegou às 08:00 horas e foi atendida às
12h30min., sendo que recebemos a complementação da
informação que teriam passado outras pessoas a sua frente para
atendimento. Pedido de Providência nº 871/2011 – ALZEMIRO
SILVEIRA DA COSTA - Melhorias, com ensaibramento e
patrolamento, das ruas da localidade de Po rtão I. Pedido de
Providência nº 872/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A Desentupimento da rede de esgoto, em regime de urgência, na
Rua Arlindo Moura de Azevedo, em frente ao número 92, no bairro
Menino Deus. Segundo informações dos moradores, o esgoto es tá
correndo a céu aberto. Pedido de Providência nº 873/2011 – JOÃO
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 874/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA
SILV A - Reitera pedido de providência nº 859/2011 onde solicita 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 875/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA
DA SILV A - Reitera pedidos de providência nº 751/2011, 767/2011,
797/2011807, 845/2011 e 860/2011 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 d e Evaristo até a divisa com o município de
Riozinho. Pedido de Providência nº 876/2011 – JO ÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Iluminação Pública na localidade de
Serraria Velha até a localidade de Morro Agudo, bem como
iluminação pública com colocação de suporte n os postes nºs
409528 e 410339; Colocação de lâmpada no poste nº 410341 na
Travessa Zé Maria em Serraria Velha. Pedido de Providência nº
877/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA DA SILV A - Reitera pedido de
providência nº 810, 847 e 862/2011 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 878/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A Ensaibramento e patrolament o na estrada da localidade de Arroio
Grande, iniciando na estrada geral de Monjolo até a divisa com o
município de Caraá, passando o pontilhão em, aproximadamente,
600 metros. Pedido de Providência nº 879/2011 – JOÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Reitera pedidos de providência nº 736, 750,

5

766, 796, 806, 849 e 863/2011 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 Pinheiros. Pedido de Providência nº
880/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A - Patrolamento,
envaletamento e encascalhamento da estrada que liga a localidade
de Sertão do Cantagalo a Pinheiros. Salienta -se que há cinco
crianças aguardando o transporte escolar . Pedido de Provid ência
nº 881/2011 – MARCI AN A AP ARECIDA MACH ADO - Colocação de
canos para rede de esgoto que está a céu aberto, na Rua Ilha das
Flores, devido o esgoto estar se deslocando para dentro do pátio
do Posto de Saúde da Cohab. Pedido de Providência nº 882/2011 –
MARCI ANA AP ARECIDA MACHADO - Colocação de abrigo nas
paradas de ônibus das seguintes Ruas: Esquina com Emiliano Gil
Portal e no cunhal da Rua do Posto de Saúde da Cohab . Pedido de
Providência
nº
883/2011
–VALMIR
ODONE
PIRES
–
Envaletamento, alargamento, en cascalhamento e bueiros da
estrada conhecida como Travessa Vinte, na localidade de Ribeirão
do Meio. Pedido de Providência nº 884/2011 – MARCI AN A
AP ARECIDA MACHADO - Melhorias na Rua Santo Inácio, que se
encontra esburacada, sem condições de trafegabilidad e. Pedido de
Providência nº 885/2011 – MARCI ANA AP ARECIDA MACHADO Instalação de paradas de ônibus com respectivos abrigos, na
localidade de Catanduva Grande, nos s eguintes pontos: uma em
frente à Escola Doze de Outubro, outro na esquina da Estrada
Tomaz da Rosa Machado, e outra na esquina da estrada Frederico
Guenher, vindo atender antiga reivindicação dos moradores locais .
Pedido de Providência nº 886/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS
NEVES - Colocação de material na lomba localizada em Lombas,
em razão de que ne m mesmo o transporte escolar está
conseguindo chegar. Pedido de Providência nº 887/2011 –
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Colocação de quebra -molas na
Rua Fernando Ferrari, na junção do asfalto e do calçamento de
pedra
irregular.
Pedido
de
Providência
nº
888/201 1
–
ADEMACILDO S ANTOS DA SILVEIRA - Reposição das lâmpadas
queimadas da rede de iluminação pública na localidade de Cancela
Preta. Pedido de Providência nº 889/2011 – V ALMIR ODONE
PIRES - Reposição de luminárias públicas na Av. Francisco J.
Lopes, iniciand o na ponte de Passo dos Ramos até o encontro com
a empresa IMAP. Pedido de Providência nº 890/2011 – V ALMIR
ODONE PIRES - Colocação de lixeiras no centro da cidade, tendo
em vista que fica mais bonito, mais limpo, muda o visual da cidade,
podendo ser realizado em parceria com empresas do Município .
Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA a Vereadora MARCI ANA
AP ARECIDA MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário. Reportou -se ao pedido no qual solicita, t endo em vista as
reformas na Praça Nossa Senhora da Boa Viagem, sugerimos a
inclusão de brinquedos destinados às crianças de 01 a 03 anos de
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idade, levando -se em consideração que em nossas praças não há
esta disponibilidade de recreação para esta faixa etária.
Sugerimos a colocação dos brinquedos, nos molde s dos existentes
nas Escolas de Educação Infantil do Município, vindo promover o
congraçamento entre as famílias e crianças patrulhenses através
do uso e convivência dos espaços e políticas públicas. A
Vereadora solicitou atendimento nos pedidos efetuado s na Sessão.
Agradeceu aos representantes da OAB pela parceria com o
Executivo e Legislativo na busca de soluções para a Segurança
Pública.
Vereador
ALZEMIRO
SILVEIRA
DA
COSTA:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Reportou-se ao
pedido no qual solicita ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal,
atendimento à solicitação de providências quanto ao terreno baldio
localizado na Rua Sezefredo da Costa Torres, quase em frente à
Escola Advent ista. Conforme moradores, o terreno , que é de
propriedade da CEEE, está abandonado, necessitando de limpeza,
visando e vitar a proliferação de insetos, que são nocivos à saúde
pública. O Vereador efetuou a leitura da solicitação da moradora,
que fica à disposição na Secretaria da Casa. Vereadora
MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA: Cumprimentou as pessoas
presentes no Plenário. Reportou -se ao pedido no qual solicita ao
Ilmo. Sr. Fernando Fróes, Diretor de Relações Institucionais da
METROVIAS, no sentido de solicitar a colocação de redutores de
velocidade, bem como placas indicativas de a dvertência sobre
animais na pista da RS -474, partindo do DaColônia até o acesso à
BR-290, em Santo Antônio da Patrulha, vindo diminuir o número de
acidentes que vêm ocorrendo na referida via. Na mesma linha,
referiu-se ao pedido onde solicita q ue seja estudada a
possibilidade de inclusão no Código de Postura do Município, a
obrigatoriedade da construção de calçadas com rampas de
acessibilidade em terrenos comerciais e residenciais localizados
nas esquinas das vias públicas do município, sendo esta uma
solicitação dos munícipes . Em aparte, o Vereador ADELINO
STECANELA cumprimentou a Vereadora pela iniciativa. A
Vereadora MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA agradeceu a
participação do colega. Com relação à Segurança Pública, a edil
destacou a necessidade de um aumen to de efetivo. Vereador
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Cumprimentou as pessoas
presentes no Plenário. Reportou-se ao pedido no qual solicita a
colocação de quebra -molas na Rua Fernando Ferrari, na junção do
asfalto e do calçamento de pedra irregular. Enalteceu o pedido da
Vereadora Marciana quanto a colocação de brinquedos,
salientando o pedido no qual solicita informações de c omo está o
andamento das obras de recuperação da Praça da Boa Viagem,
bem como da Praça localizada em frente à Brigada Militar , bem
como o pedido onde solicita informações de q uais as providências
que estão sendo tomadas quanto ao transporte coletivo, que
atende a localidade de Lombas, após a suspensão da licitação dos
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transportes coletivos, bem como a suspensão do decreto que
proíbe a CITRAL de apanhar passageiros no terceiro Distrito . Em
aparte, falou o Vereador JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILVA: Disse o
Vereador que, segundo o Conselho Municipal do Idoso de Serraria
Velha e Arroio da Madeira, o Sr. Prefeito se comprometeu em
tomar providências a respeito da revogação do Decreto. Com
relação à licitação dos ônibus, lembrou que a Bancada do PP,
juntamente com o edil, derrubaram o projeto. Prosseguiu o
Vereador salientando que da forma como o projeto foi
encaminhado à Casa, não havia como votar favor ável, mas
aguarda que o Poder Executivo encaminhe projeto que venha ao
encontro dos anseios da comunidade. Vereador V ALMIR ODONE
PIRES: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário.
Manifestou-se a respeito das palavras proferidas pelo Vereador
Tadeu, sobre o transporte coletivo, bem como o que os ônibus do
interior transportam, como galão de combustível, o que põe em
risco a integridade física dos passageiros. Referiu -se ao pedido no
qual solicita, juntamente com o Vereador Adelino, que seja
efetuada a pavimentação na cidade, em especial na zona urbana e
futuras, com material sextavado ou bloquete, levando -se em
consideração que fica mais bonito, de uma qualidade melhor,
inclusive evita despesas futuras para reposições, a exemplo da
reposição ou colocação de canos da CORSAN. O Vereador
solicitou providências relativas à colocação de lixeiras no centro
da cidade, tendo em vista que fica mais bonito, mais limpo, muda o
visual da cidade, podendo ser realizado em parceria com empresas
do Município. Solicitou atendimento aos pedidos de providências
efetuados na Sessão. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr.
Presidente passou para a ORDEM DO DI A: PROJETO DE LEI Nº
252/2011 - "Institui Comissão Permanente de Sindicância e
Processo
Administrativo
Disciplinar
e
Espe cial
e
atribui
gratificação aos seus membros" – Colocado em discussão, não
havendo manifestação Plenári a, em votação, foi aprovado por
unanimidade com parecer favorável da CUP. 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 Anual e suas alterações” - no valor de R$ 17.619,50
- Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenári a, em
votação, foi aprovado por unanimidade com parecer favorável da
CUP. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2011 - "Cria
Gratificações por Regime Especial de Trabalho - GRET, e dá
outras providências" - Colocado em discussão, n ão havendo
manifestação Plenária , em votação, foi aprovado por unanimidade
com parecer favorável da CUP. PROJETO DE LEI Nº 255/2011 -
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"Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse
público e dá outras providências" - 01 Aux. Serv. Gerais Colocado em discussão, n ão havendo manifestação Plenária , em
votação, foi aprovado por unanimidade com acordo de lideranças.
VETO DO SR. PREFEITO AO PROJETO DE LEI Nº 217/2011 de
autoria da Vereadora MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA que
“Dá Nova Redação ao Artigo 3º, da Lei n.º 5.116 de 21 de
dezembro de 2006, que, "Dispõe sobre a regularização
e
instalação de esta ções rádio bases e equipamentos afins de
rádio, televisão, telefonia e telecomunicações em geral no
Município de SAP e dá outras providências" – Colocado em
discussão, manifestou -se o Vereador ANTÔNIO TADEU DAS
NEVES: Disse que já existe uma lei que resgu arda, em cinquenta
metros, as moradias, mas há a necessidade de se aumentar para
cem metros, vindo ao encontro dos anseios da população, que tem
receio do fato de a proximidade destas antenas prejudicar a saúde
dos moradores. Pelos motivos apresentados, o Vereador
manifestou-se contrário ao veto do Sr. Prefeito. Colocado em
discussão, foi rejeitado por cinco votos contrários , inclusive o do
Presidente, e quatro votos favoráveis. O Projeto de Lei nº
256/2011 baixou na CUP. As Indicações nºs 113, 114, 115, 11 6,
117, 118 e 119/2011, os requerimentos nºs 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277 e 278/2011, 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. Manifestou-se a respeito de um
requerimento no qual solicitou, juntamente com o Vereador
Alzemiro, informações sobr e a proibição de pastores no Hospital
São Carlos, salientando que até o presente momento não recebeu
qualquer resposta. Manifestou -se a respeito dos pleitos solicitados
na Sessão, nos quais solicita o d esentupimento da rede de esgoto,
em regime de urgência , na Rua Arlindo Moura de Azevedo, em
frente ao número 92, no bairro Menino Deus. Segundo informações
dos moradores, o esgoto está correndo a céu aberto ; Revisão na
rede de iluminação pública iniciando na localidade de Monjolo até
a localidade de Evaristo ; Reitera pedido de providência nº
859/2011 onde solicita a revisão na rede de iluminação pública
bem como a colocação de luminária pública no poste de nº 56389,
da localidade de Canta Galo ; Reitera pedidos de providência nº
751/2011, 767/2011, 797/2011807, 845/2011 e 860/2011 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 ; Iluminação Pública na localidade de
Serraria Velha até a localidade de Morro Agudo, bem como
iluminação pública com colocação de suporte nos postes nºs
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409528 e 410339; Colocação de lâmpada no poste nº 410341 na
Travessa Zé Maria em Serraria Velha ; Reitera pedido de
providência nº 810, 847 e 862/2011 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 ; Ensaibramento e
patrolamento na e strada da localidade de Arroio Grande, iniciando
na estrada geral de Monjolo até a divisa com o município de
Caraá, passando o pontilhão em, aproximadamente, 600 metros .;
reitera pedidos de providência nº 736, 750, 766, 796, 806, 849 e
863/2011 nos quais s olicita o patrolamento, ensaibramento,
envaletamento e construção de cinco bueiros, iniciando na estrada
Geral da localidade de Evaristo até a localidade de Bom Retiro
Pinheiros; Patrolamento, envaletamento e encascalhamento da
estrada que liga a localidad e de Sertão do Cantagalo a Pinheiros.
Salienta -se que há cinco crianças aguardando o transporte
escolar. Elogiou o trabalho que vem sendo feito pelo Poder
Executivo na região do 5º Distrito. Vereador V ALMIR ODONE
PIRES: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Referiuse ao que foi dito pelo Vereador João Luis sobre o atendimento a
suas demandas, salientando que não tem nem 5% de demandas
atendidas, ao contrário do que vem ocorrendo com o Vereador
Bacana, que teve suas demandas atendidas em quase sua
totalidade. Destacou que a verba de R$ 150.000,00 para
pavimentação da estrada do 2º Distrito, bem como a verba de R$
250.000,00 para pavimentaç ão das ruas Pacoal Sinhoreli e
Fernando Ferrari, que estão cadastradas no Ministério das Cidades
com os respecti vos projetos, que estão aguardando liberação do
dinheiro, para que o Poder Executivo possa dar início à li citação,
posteriormente à obra de pavimentação. Disse que na época em
que foi impedido de ir a Brasília, houve prejuízo ao município, uma
vez que a solicitação de verba para a pavimentação das Ruas
Alcebíades Franco Antunes e São Sebastião foi perdida. Reportou se a sua ida a Brasília, onde visitou os gabinetes de diversos
Deputados, principalmente do Deputado Eliseu Padilha, que
confirmou o envio de ve rba para a pavimentação das ruas Pascoal
Sinhorelli e São Vicente. Disse ter encaminhado, em Brasília,
solicitação de recursos do Sr. Pre feito no valor de 1.885.886,00.
Disse que o município está em fase de crescimento, principalmente
com a vinda de empres as multinacionais. Parabenizou o Vereador
Bacana pela conquista dos seus pedidos para sua região, com
destaque para a construção do Posto de Saúde para a comunidade
de Evaristo. Em aparte, falou o Vereador JO ÃO LUIS MOREIRA
DA SILV A: Com relação ao posto d e saúde, disse que além do
Poder Executivo, a comunidade de Evaristo contribuiu para a
conclusão das obras. Prosseguiu o Vereador V ALMIR ODONE
PIRES: Espera o edil ter seus pedidos atendidos. Vereador
ADELINO STECANELA: Disse que prestará contas da sua ida a
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Brasília na Rádio Itapuí, para colocar a comunidade a par do que
foi conquistado. Reportou -se à indicação na qual solicitou ao
Poder Executivo a prorrogação da isenção das multas e juros do
IPTU, em virtude da greve dos bancos. Vereador ADEMACILDO
S ANTOS DA SILVEIRA: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário. O Vereador aproveitou o pedido do Vereador Adelino
sobre a isenção das multas de juros do IPTU, solicitando que seja
prorrogado até 31 de dezembro de 2011, para que a comunidade
possa utilizar seu 13º para o pagamento. Disse ter participado, na
última quarta-feira, da homenagem feita ao policial civil João
Carlos, que se aposentou dos serviços, onde participaram diversos
delegados. Sugeriu que o Poder Legislativo marque uma audiência
com o Secretário de Segurança do Estado, com a presença do
OAB, visando buscar soluções para a segurança pública do
município. Quanto ao veto do Sr. Prefeito ao projeto da Vereadora
Margarete, disse que deveria ter sido oito a zero, em razão de que
se já existe uma le i com distância de 50 metros, comprova a
existência de problemas. Disse que o Poder Legislativo tem que se
valorizar.
Vereador
ALZEMIRO
SILVEIRA
DA
COSTA:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Destacou os
feitos do Dep. Renato Moling, que segundo o edil, muito tem feito
pelo município, destacando o projeto de autoria do deputado que
prevê incentivos ao setor calçadista. O Edil lembrou a emenda
enviada pelo mesmo para a construção de uma quadra
poliesportiva para a Vila Cohab, o calçamento da Rua Pe dro
elesbão, solicitado pelo Vereador Cantídio, dentre outras. Disse ter
solicitado à Assessoria da Senadora Ana Amélia Lemos, para que
fosse marcada uma audiência com a Metroplan , visando o
asfaltamento das ruas Sezefredo Costa Torres e Major João Villa
Verde. Segundo correspondência encaminhada pela Assessoria da
Senadora, foi marcada uma audiência para o dia 31 de outubro, às
14 horas, em Porto Alegre , onde se fez presente . Efetuou a leitura
de um ofício, oriundo da assessoria da Metroplan, que fica à
disposição da comunidade. Em aparte, falou o Vereador V ALMIR
ODONE PIRES parabenizando o edil pela conquista da construção
da quadra poliesportiva, salientando que demora na liberação do
dinheiro, faz com que a conclusão das obras seja adiada.
Prosseguiu o Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: Disse
que vem acompanhando o andamento da liberação da verba para a
conclusão da quadra poliesportiva para a Vila Cohab. Vereadora
MARCI ANA AP ARECIDA MACHADO: Registrou o envio de uma
solicitação da edil, através do Vere ador Odone, para a liberação
de recursos financeiros, através do Ministério do Turismo e
Esportes, para a construção de uma Rampa de acesso a
cadeirantes e deficientes físicos na Toca Santa, no 3º Distrito, em
razão da romaria que é realizada. Na mesma lin ha, solicitou o
envio de verba para a construção de uma quadra poliesportiva
para o 3º Distrito, assim como recursos para a construção de uma
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pista de skate, a ser construída em uma praça do município.
Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: Cumprimentou as
pessoas presentes no Plenário. O Vereador reportou -se ao veto ao
projeto da vereadora Margarete que “ Dá Nova Redação ao Artigo
3º, da Lei n.º 5.116 de 21 de dezembro de 2006, que, "Dispõe
sobre a regularização e instalação de estações rádio bases e
equipamentos
afins
de
rádio,
televisão,
telefonia
e
telecomunicações em geral no Município de SAP e dá outras
providências". Segundo o edil, este projeto visa atender às
demandas dos munícipes, que estão preocupados com o efeito que
estas antenas têm na saúde da população. Parabenizou o
Vereador Ademacildo pelo voto contrário ao veto, manifestando
sua surpresa com o voto do Vereador João Luis, que diz ser o
defensor do povo, mas está votando contr a a vontade popular.
Disse que sempre votará conforme a vontade pop ular. Em aparte,
falou o Vereador ADEMACILDO S ANTOS DA SILVEIRA: Disse que
na reunião da CUP foi consultado sobre a tramitação do projeto,
onde se posicionou favorável a mesma, mas contrário ao veto. Em
aparte, falou o Vereador V ALMIR ODONE PIRES: Disse que a lei
que prevê distância de 50 metros para a instalação de antena é de
autoria do Vereador Ferulio. Salientou que a Vereadora quis,
através de projeto, aumentar o raio para 100 metros , por este
motivo votou com a Vereadora Margarete. Em aparte, falou o
Vereador JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A: Disse ter acatado o
veto, em respeito à vereadora Margarete, que antes da Sessão
havia confirmado que acataria o Veto. Disse que o Vereador
Cantídio passou o dia inteiro fora, portanto está por fora dos
assuntos tratado s na CUP. Pediu um maior respeito por parte do
colega. Em aparte, falou o Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA
COSTA: Disse saber que o veread or foi procurado pelos moradores
dos Loteamentos Alvorada e Pindorama, onde a empresa quer
colocar uma antena para captaç ão de sinal de celular , que na
visão do edil não pode ocorrer. Prosseguiu o Vereador CANTÍDIO
BORGES LIMA MACHADO: Agradeceu a participação do edis,
salientando que seu afastamento durante o dia foi necessário,
enaltecendo o trabalho efetuado pelo Vereador Tadeu, que sempre
representa
o
Poder
Legislativo
no
seu
impedimento.
COMUNICAÇ ÃO DE LÍDER: Vereador ADELINO STECANELA:
Manifestando a posição do DEM na votação do veto, o edil
salientou que foi discutida na CUP a questão da saúde da
população na instalaçã o das antenas, onde foram ouvidos os
técnicos do Departamento do Meio Ambiente, que declararam a
falta de comprovação, através de estudos, sobre prejuízos na
saúde da população, assim como na posição da proponente, que
afirmou que acataria o veto do Sr. Pr efeito. Nada mais a tratar, o
senhor presidente encerrou a presente reunião extraordinária,
onde lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue
assinada.

