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AT A DA 40ª REUNI ÃO ORDINÁRI A
DA CÂM AR A MUNICIP AL DE VERE ADORES

Aos sete dias do mês de novembro 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 forma d e costume.
Prosseguindo, o Senh or Presidente colocou a Ata da 39 ª Reunião
Ordinária em discussão. Não havendo manifestação plenária, foi
posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Fez o uso da
Tribuna Livre, o Sr. Roberto Bühler, representando o Pól o
Universitário Patrulhense, explanando sobre o intercâmbio
realizado na França. Em ato contínuo, o Senhor Presidente
solicitou ao Senhor Secretário que procedesse à leitura do
EXPEDIENTE DO DI A: Of. Mensagem nº 201 /2011 – Encaminha
Projeto de Lei – Poder Executivo. Of. Mensagem nº 203/2011 –
Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. Of. Mensagem nº
204/2011 – Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. Of.
Mensagem nº 205/2011 – Encaminha Projeto de Lei – Poder
Executivo. Of. Mensagem nº 206 /2011 – Encaminha Projeto de Lei
– Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 257/2011 – “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$ 36.750,00 – Poder Executivo.
PROJETO DE LEI Nº 258/2011 – “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 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 alte rações” - no valor de R$ 1.350,00 –
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 259/2011 – “Dispõe sobre a
criação do Sistema Municipal de políticas Públicas sobre Drogas, o
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Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, o Fundo
Municipal sobre Drogas de Santo Antônio da Pa trulha e dá outras
providências ” – Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 260/2011 –
“Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução
orçamentária, no Orçamento Municipal, altera as Leis Municipais
nº 5.791/2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município
para 2010 a 2013, Lei Municipal nº 6.106/2010, que dispõe sobre a
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011, e lei
municipal nº 6.129/2010 que dispõe sobre a Lei Orçam entária
Anual e suas alterações” - no valor de R$ 21.500,00 – Poder
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 261/2011 – “Autoriza a abertura
de crédito suplementar p or 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 R$ 85.458,00 – Poder Executivo. Of.
1168/2011 - Resposta ao Ofício nº 324/11, oriundo da Câmara de
Vereadores – Poder Executivo. Of.Pró-Sinos n.540/11 - convite
para participação de capacitação sobre planos municipais e plano
regional de saneamento básico - dia 04.11.2011 na FEEVALE em
Novo Hamburgo – Pró-Sinos. CM243944/11 - Liberação de
recursos do FNDE para Santo Antônio da Patrulha - Ministé rio da
Educação. CM243943/11 - Liberação de recursos do FNDE para
Santo Antônio da Pa trulha – Ministério da Educação. Ofício
Circular
Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGE .
OF/Nº
50/11
Comunica a transferência de recursos ao Fundo Municipal de
Assistência Social d estinados ao custeio das ações e serviços
sócio-assistenciais de caráter continuado. Of. Nº. 55/2011 solicitação tribuna livre para a data de 07.11/2011 - POLO
UNIVERSITÁRIO SANTO ANTÔNIO UAB/MEC. Convite - ato de
mobilização política, dia 11.11.11, às 1 1 horas na sede estadual
do partido. Of. Nº Ref. 3262/MS/SE/FNS - liberação de recursos do
FNS para Santo Antônio da Patrulha – Ministério da Saúde.
MOÇÃO Nº 003/2011 – PODER LEGISLATIVO - Seja enviada cópia
desta aos Exmos senhores Deputados Estaduais, in tegrantes da
CPI do Arroz, e demais Parlamentares, com objetivo de solicitar
apoio, com suas presenças, sob a presidência do Deputado Jorge
Pozzobom e do Vice -Presidente Marlon Santos, acompanhados dos
demais titulares: Nelsinho Metalúrgico, Valdeci Olivei ra, Edson
Brum, Gilberto Capoani, Gilmar Sossella, Frederico Antunes,
Chicão Gorski, Heitor Schuch e Carlos Gomes, quando da
realização da CPI do Arroz, na data de 09 de novembro de 2011 .
INDICAÇ ÃO Nº 120/2011 – MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA
- Solicita que seja estudada a possibilidade de elaboração de um
Projeto de Lei que institui o “Banco de Leite Humano (Pólo
Regional)” no Município de Santo Antônio da Patrulha. INDICAÇÃO
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Nº 121/2011 – MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - Solicita que
se estude a possibilida de de fazer a DESAFETAÇÃO de um terreno
que se localiza em uma área verde, onde já foi realizado este
procedimento para construção do Posto Menino Deus e da
Escolinha Infantil também do mesmo Bairro. INDICAÇÃO Nº
122/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A - Seja estudada a
viabilidade da aquisição, de no mínimo, 50%(cinqüenta por cento)
da merenda escolar com produtos originários do Município e
também na mesma proporção para produtos hortifrutigrangeiros
produzidos através da agricultura familiar, mesmo que tenh a que
haver algum incentivo por parte do Poder Executivo aos
produtores, para concretização das metas a serem alcançadas,
servindo ainda de um acréscimo na receita, bem como na produção
das fábricas de rapaduras e doces. INDICAÇÃO Nº 123/2011 –
JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A - Seja revogado o Decreto
Executivo que proíbe a empresa Citral de embarcar passageiros do
3º Distrito com destino para Santo Antônio da Patrulha.
INDICAÇ ÃO Nº 124/2011 – V ALMIR ODONE PIRES - Reapresentar
a sugestão de melhoria do calçadão da Av. Cel. Victor Villa Verde,
no trecho entre o Banco do Brasil e o Banrisul, através da
reposição das lajotas que estão deterioradas. Requerimento nº
279/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA D A COSTA - Solicita
informações de quando serão colocadas as placas indica tivas na
sede e no interior do município . Requerimento nº 280/2011 –
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Solicita que seja enviada cópia
deste ao Exmº. Senhor José Otávio Germano, Deputado Federal do
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$ 200.000,00 para o Município de Santo
Antônio da Patrulha, viabilizando a construção de uma Escola de
Educação Infantil para a localidade de Miraguaia, 2º Distrito de
Santo Antônio da Patrulha. Requerimento nº 281/2011 – ANTÔNIO
TADEU DAS NEVES – Solicita que seja enviada cópia deste ao
Exmº. Senhor José Otávio Germano, Deputado Federal do 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$ 200.000,00, viabilizando dar continuidade ao
calçamento com pedra irregular para as estradas Rubens das
Neves e Otávio Benjamin, em Costa da Miraguaia, 2º Distrito de
Santo Antônio da Patrulh a. Requerimento nº 282/2011 – ANTÔNIO
TADEU DAS NEVES – 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 dest inação de verbas no valor de
R$ 200.000,00 para o Município de Santo Antônio da Patrulha,
viabilizando o calçamento de pedra irregular partindo da Escola
Estadual Afonso José Nunes Santana até a Igreja, na localidade de
Barrocadas, 6º Distrito. Requerimento nº 283/2011 – ADELINO
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STECANELA - Solicita ao Ilmo. senhor. Júlio César Porciúncula da
Silva, Superintendente Regional DAER – Esteio, um estudo
visando a possibilidade de passar para o Município de Santo
Antônio da Patrulha a jurisdição do trecho da rodo via RS30,
iniciando na rótula da RS474, em frente a empresa DaColônia até
a ponte da localidade de Passo dos Ramos, proporcionando a
Administração Municipal autonomia para conservação deste trecho,
de maneira mais imediata, atendendo as reivindicações da
comunidade patrulhense para este fim . Requerimento nº 284/2011
– ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA – Solicita que seja consignado
em Ata um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Correia
da Silveira, ocorrido em 04 de novembro de 2011 . Requerimento nº
285/2011 – ADEMACILDO S ANTOS DA SILVEIRA – Solicita que
sejam consignados em Ata Votos de Congratulações ao jovem
Nicholas Meregalli pela conquista do Campeonato Pan -Americano
de Jiu-jitsu, na faixa azul, categoria de peso absoluto, idade
juvenil, ocorrido no d ia 29 de outubro no Ginásio Municipal Nilson
Nelson,
em
Brasília -DF.
Requerimento
nº
286/2011
–
ADEMACILDO S ANTOS DA SILVEIRA – Solicita que sejam
consignados em Ata Votos de Congratulações à comunicadora e
apresentadora do Programa Momento Mulher da Rádio Itapuí Vera
Maria Assis Mohr, bem como a toda equipe de produção formada
por Leonardo Silva de Assis (apresentador), Claudinir Müller
(reportagem) e Rodrigo Massulo (participações especiais) pela
passagem do 12º aniversário do Programa Momento Mulher,
ocorrido no dia 28 de outubro, porém com a festa de aniversário
em 3 de novembro, na Casa DaColônia. Requerimento nº 287/2011
– ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA - Sejam consignados em
Ata VOTOS DE CONGRATULAÇÕES aos Festeiros, Comissão
organizadora e Pároco, alu sivo a Festa em louvor a Nossa Senhora
do Rosário, ocorrido no último dia 06 de novembro de 2011, na
localidade de Arroio Gimarães, Vilinha, no Município de Caraá.
Requerimento nº 288/2011 – ADEMACILDO S ANTOS D A
SILVEIRA - Solicita que seja enviada cópia d este a Exma. Senhora
Dra. Juíza Eleitoral da Comarca de Santo Antônio da Patrulha com
objetivo de sugerir a possibilidade de instalação de uma Mesa
eleitoral para o próximo pleito, junto a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Madre Teresa, no bairro de m esmo nome, tendo em
vista ser um bairro populoso e atualmente vários moradores têm de
deslocarem-se para outras unidades de votação com certa
distância de suas residências. Requerimento nº 289/2011 –
ADEMACILDO S ANTOS DA SILVEIRA - Solicita que seja enviad a
cópia deste a Exm ª. Senhora Dra. Juíza Eleitoral da Comarca de
Santo Antônio da Patrulha com objetivo de sugerir a possibilidade
de instalação de uma Mesa eleitoral para o próximo pleito, junto a
Escola Municipal Ensino Fundamental Ângelo Tedesco, na Vil a
Assis Brasil, no bairro Cartucho, atendendo antiga reivindicação
dos moradores das localidades de Várzea, Cartucho e Morro do
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Púlpito. Requerimento nº 290/2011 – ADEMACILDO S ANTOS DA
SILVEIRA - Solicita que seja enviada cópia deste a Exmª . Senhora
Dra. Juíza Eleitoral da Comarca de Santo Antônio da Patrulha com
objetivo de sugerir a possibilidade de instalação de uma Mesa
eleitoral para o próximo pleito, junto ao Salão Paroquial da Igreja
Nossa Senhora Aparecida, na localidade de Cancela Preta,
atendendo moradores desta localidade e também da localidade de
Palmeira do Sertão. Requerimento nº 291/2011 – ANTÔNIO
TADEU DAS NEVES - Solicita que seja enviada cópia deste ao
Diretor de Trânsito, Ted Rancheski, convidando -o a participar de
uma reunião com o edil p ara tratar de assunto referente ao trânsito
na sede do município. Requerimento nº 292/2011 – CANTÍDIO
BORGES LIMA MACHADO - Solicita que seja enviada cópia deste
ao Exmº. Senhor Renato Moling, Deputado Federal do PP -RS,
solicitando a destinação de emenda i ndividual junto ao Orçamento
da União, com a finalidade de viabilizar a destinação de verbas no
valor de R$ 200.000,00 para o Município de Santo Antônio da
Patrulha, viabilizando o calçamento da Rua Dinarte Cardoso, na
Sede do Município. Requerimento nº 29 3/2011 – CANTÍDIO
BORGES LIMA MACHADO - Solicita que seja enviada cópia deste
ao Ilmo. senhor. Júlio César Porciúncula da Silva, Superintendente
Regional DAER – Esteio, solicitando a recuperação do abrigo
localizado em frente ao Ginásio de Esportes na loca lidade de Barro
Vermelho, em Santo Antônio da Patrulha. Requerimento nº
294/2011 – CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO - Solicita a
Exmª. Senhora Senadora Ana Amélia Lemos, PP -RS, a destinação
de emenda individual junto ao Orçamento da União, com a
finalidade de viabilizar a destinação de verbas no valor de R$
200.000,00 para o Município de Santo Antônio da Patrulha,
viabilizando o calçamento da Rua Dinarte Cardoso, na Localidade
de Passo do Sabiá . Requerimento nº 295/2011 – CANTÍDIO
BORGES LIMA MACHADO - Solicita 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$ 200.000,00 para o
Município de Santo Antônio da Patrulha, via bilizando o calçamento
da Rua Horácio Bento, na Localidade de Vila Palmeira. Pedido de
Providência nº 891/2011 – MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA Revisão da rede de Iluminação pública, com colocação de
luminárias com suporte na Vila Herval em frente a resid ência de nº
280. - Revisão geral da rede de Iluminação pública na R ua
Bernardo Luz em Pitangueiras, onde esta totalmente à s escuras.
Pedido de Providência nº 892/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA
COSTA - Reitera pedido de providência nº 274/2011 no qual
solicita a colocação de uma parada de ônibus com abrigo, no
sentido
Monjolo -cidade,
próximo
à
madeireira
Monjolo,
beneficiando os moradores e alunos que estudam na cidade.
Pedido de Providência nº 893/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA
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COSTA - Reitera pedido de providênc ia nº 512/2011 onde solicita a
colocação de um container para recolhimento do lixo na localidade
de Campestre Velho, passando a Igreja Adventista, 1ª rua à
esquerda, visando atender 20 famílias. Salienta -se que este pedido
vem atender às solicitações da AM OCAP – Associação dos
moradores da localidade de Campestre Velho. Pedido de
Providência nº 894/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA Limpeza das bocas-de-lobo do perímetro urbano do município.
Pedido de Providência nº 895/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA
COSTA - Patrolamento e ensaibramento das estradas das
localidades de Morro da Laje, Chapada, Içara, Alto Ribeirão, Arroio
Grande e Morro da Agasa. Pedido de Providência nº 896/2011 –
ADELINO STECANELA - Repintura da sinalização horizontal, em
especial das faixas d e segurança, existentes no perímetro urbano,
bem como em frente aos educandários, clínicas de saúde e demais
existentes. Pedido de Providência nº 897/2011 – JO ÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Recuperação da Rua Jardelino V. da Rosa,
localizada nos fundos da Masa l 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
frequência na referida rua. Pedido de Providência nº 898/2011 –
JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A - Patrolamento e ensaibramento
da Rua Otávio Luis da Silveira, ao lado da Escola Nossa Senhora
de Fátima. Pedido de Providência nº 899/2011 – JO ÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Reiterar Pedido de Providência nº 880/11
que solicita o 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 Providência nº 900/2011 – JO ÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Reitera pedidos de providência nº 736, 750,
766, 796, 806, 849, 863 e 879/2011 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
901/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA DA SILV A - Reitera Pedido de
Providência nº 878/11 que solicita o ensaibramento e patrolamento
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, apro ximadamente, 600 metros. Pedido de
Providência nº 902/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A Reitera pedido de providência nº 810, 847, 862 e 877/2011 que
solicita patrolamento encascalhamento e ensaibramento das três
ruas localizadas atrás da Fábrica de Calç ados Canabi, em
Evaristo; Revisão da iluminação pública na localidade de Evaristo.
Pedido de Providência nº 903/2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA
SILV A - Iluminação Pública na localidade de Serraria Velha até a
localidade de Morro Agudo, bem como iluminação públ ica com
colocação de suporte nos postes nºs 409528 e 410339; Colocação
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de lâmpada no poste nº 410341 na Travessa Zé Maria em Serraria
Velha. Pedido de Providência nº 904/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA
DA SILV A - Reitera pedidos de providência nº 751/2011, 767/20 11,
797/2011807, 845/2011, 860 e 875/2011 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. Pedido de Providência nº 905/2011 – JO ÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Reitera pedidos de providência nº 859 e
874/2011 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 906/2011 –
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 907/2011 – ALZEMIRO
SILVEIRA DA COSTA - Colocação de redutor de velocidade na
Rua Francisco Borges de Lima esquina com a República Argentina .
Pedido de Providência nº 908/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA
COSTA - Colocação de tampa na boca -de-lobo existente na
esquina das ruas Santo Antônio e Serafim Maciel Marq ues. Pedido
de Providência nº 909/2011 – V ALMIR ODONE PIRES Envaletamento, ensaibramento e patrolamento da estrada da
localidade de Passo do Sabiá, onde se encontra em situação
precária, fazendo mais de 04 meses que estivemos no local, e até
agora nada f oi feito, existindo uma cobrança dos moradores quanto
as melhoras na estrada. Pedido de Providência nº 910/2011 –
V ALMIR ODONE PIRES - Envaletamento, ensaibramento e
patrolamento da estrada da localidade de Guarda Velha até a
residência da Família dos Gu ardianos, devido a referida estrada
estar em situação precária, sendo que há mais de 04 meses já foi
realizada a roçada das laterais da estrada para os devidos
serviços. Pedido de Providência nº 911/2011 – VALMIR ODONE
PIRES - Limpeza da terra acumulada em alguns trechos da Av.
Affonso Porto Emerim, em especial junto aos canteiros centrais e
laterais das calçadas, tendo em vista que os veículos passam e
ocasionam uma poeira aos moradores e comerciantes locais .
Pedido de Providência nº 912/2011 – ADEMACILDO S ANTOS D A
SILVEIRA – Solicita a limpeza das laterais da Rua João Pedroso
da Luz, nas proximidades da Madeireira São João na Várzea,
tendo em vista o grande acúmulo de terra e areia no local, devido
o escoamento das chuvas, o que pode ocasionar entupimento dos
bueiros e ou acidentes. Pedido de Providência nº 913/2011 –
ADEMACILDO S ANTOS DA SILVEIRA – Seja realizada uma
vistoria, através da Defesa Civil Municipal, juntamente com o setor
competente do Poder Executivo Municipal, na casa antiga
existente na Aven ida Borges de Medeiros, tendo em vista o
desmoronamento da parte lateral deste prédio que fica no trajeto
dos “Caminhos da Fé”, que tem grande fluxo de pedestres e
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visitantes, diariamente. Pedido de Providência nº 914/2011 –
ADELINO STECANELA - Patrolament o e ensaibramento da estrada
iniciando nas proximidades da Usina de reciclagem de lixo,
próximo à Saibreira, até a localidade de Herval. Pedido de
Providência nº 915/2011 – ADEMACI LDO S ANTOS DA SILVEIRA
E ADELINO STECANELA - Colocação de um co ntainer na
Travessa 10, nº 1354, na localidade de Cancela Preta. Pedido de
Providência nº 916/2011 – ADEMACILDO S ANTOS DA SILVEIRA Reposição das lâmpadas queimadas da rede de iluminação pública
da localidade de Cancela Preta. Pedido de Providência nº
917/2011 – MARCI ANA AP ARECIDA MACHADO - Colocação de
luminárias públicas nos postes de nºs 156951, 156952, 156953 e
156983 localizados próximo ao Posto de Saúde da Cohab, na Rua
Oscar Ferreira de Jesus. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DI A o
Vereador JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A: Cumprimentou as
pessoas presentes no Plenário. Reportou-se ao pedido no qual
solicita que seja estudada a viabilidade da aquisição, de no
mínimo, 50%(cinqüenta por cento) da merenda escolar com
produtos originários do Município e também na mesma proporçã o
para
produtos
hortifrutigrangeiros
produzidos
através
da
agricultura familiar, mesmo que tenha que haver algum incentivo
por parte do Poder Executivo aos produtores, para concretização
das metas a serem alcançadas, servindo ainda de um acréscimo na
receita, bem como na produção das fábricas de rapaduras e doces.
O Vereador referiu -se ao pedido onde solicita que s eja revogado o
Decreto Executivo que proíbe a empresa Citral de embarcar
passageiros do 3º Distrito com destino para Santo Antônio da
Patrulha. Salientou o Vereador que mais uma linha de ônibus da
Citral, que realiza a linha Santo Antônio da Patrulha -Caxias, será
extinta, a partir de 16 de novembro de 2011, sendo esta, após a
publicação deste Decreto, é a 3ª linha que deixa de ser realizada
em benefício da população. Destacou ainda que, caso não seja
revogado este Decreto, a população do 3º Distrito perderá todas as
linhas tendo um grande prejuízo para a região, que terá apenas
uma empresa para realizar o transporte coletivo, não tendo todos
os horários disponíveis à comunidade, deixando os moradores
locais sem escolha de ir e vir. Solicitou atendimento aos pedidos
efetuados na Sessão, como a r ecuperação da Rua Jardelino V. da
Rosa, localizada nos fundos da Masal S/A, com o fechamento dos
buracos que, com as chuvas, ficam cheios de l ixo. Na mesma
linha, solicita que o recolhimento do lixo se dê com mais
frequência na referida rua, o p atrolamento e ensaibramento da Rua
Otávio Luis da Silveira, ao lado da Escola Nossa Senhora de
Fátima, o patrolamento, envaletamento e encascalhamento da
estrada que liga a localidade de Sertão do Ca ntagalo a Pinheiros.
Salienta o edil que há cinco crianças aguardando o transporte
escolar, bem como o patrolamento, ensaibramento, envaletamento
e construção de cinco bueiros, iniciando na estrada Geral da
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localidade de Evaristo até a localidade de Bom Retiro Pinheiros.
Reportou -se ao pedido no qual solicita o ensaibramento e
patrolamento na estrada da localidade de Arroio Grande, iniciando
na estrada geral de Monjolo até a div isa com o município de
Caraá, passando o pontilhão em, apro ximadamente, 600 metros, o
patrolamento, encascalhamento e ensaibramento das três ruas
localizadas atrás da Fábrica de Calçados Canabi, em Evaristo;
Revisão da iluminação pública na localidade de E varisto, 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; Colocação de lâmpada
no poste nº 410341 na Travessa Zé Maria em Serraria Vel ha, 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, a revisão na rede de iluminação pública bem como a
colocação de luminária pública no poste de nº 56389, da localidade
de Canta Galo, assim como a revisão na rede de iluminação
pública iniciando na localidade de Monjolo até a localidade de
Evaristo.
Vereadora
MARCI ANA
AP ARECIDA
MACHADO:
Cumprimentou as pes soas presentes no Plenário. Reportou-se ao
pedido onde solicita a c olocação de luminárias públicas nos postes
de nºs 156951, 156952, 156953 e 156983 localizados próximo ao
Posto de Saúde da Cohab, na Rua Oscar Ferreira de Jesus.
Segundo a edil, esta medida visa atender às solicitações dos
moradores. Agradeceu a todos os vereadores, funcionários e
comunidade pela acolhida que teve na Casa, salientando que a
experiência foi maravilhosa, colocando -se à disposição da
comunidade. Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA CO STA:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Reportou-se ao
pedido no qual solicita a col ocação de placas indicativas na sede e
no interior do município. Segundo o Vereador, várias pessoas que
visitam o município, principalmente os estudantes que vê m estudar
no Pólo Universitário, necessitam das placas para melhor se situar
na cidade. Em aparte, falou a Vereadora MARGARETE DE
OLIVEIRA PEREIRA: Disse que um funcionário dos Correios, que
trabalha a dezoito anos naquela entidade, tem enormes
dificuldades em encontrar os endereços pela falta das placas
indicativas. Prosseguiu o Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA
COSTA: Manifestou a certeza de que o Poder Executivo será
sensível ao pedido. Referiu -se ao pedido no qual solicita a
colocação de tampa na boca -de-lobo existente na esquina das ruas
Santo Antônio e Serafim Maciel Marques , bem como a colocação
de redutor de velocidade na Rua Francisco Borges de Lima
esquina com a República Argentina . Manifestou a necessidade da
colocação de redutores de velocidade na Av . Paulo Maciel de
Moraes. Solicitou atendimentos nos pedidos efetuados na Sessão ,
principalmente os que versam sobre a limpeza das ruas do

10

município. Em aparte, o Vereador V ALMIR ODONE PIRES
manifestou a necessidade de o município comprar uma máquina
limpa-fossa, para a limpeza das bocas -de-lobo. Prosseguiu o
Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA agradecendo a
participação dos edis. Destacou a questão do recolhimento do lixo,
principalmente no interior do município. Segundo resposta da
administração, não há d inheiro para a compra de um container de
lixo o que, na visão do edil, é inadmissível. Vereador ADELINO
STECANELA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário.
Agradeceu à Secretaria de Finanças por ter acatado sugestão do
edil para a extensão do prazo p ara pagamento dos débitos
pendentes com o erário público que, segundo o Secretário será
estendido do dia 28 de novembro até o dia 20 de dezembro, vindo
ao encontro das necessidades da população patrulhense, que
poderá utilizar parte do 13º salário para qui tar suas dívidas.
Referiu-se ao pedido onde solicita ao Ilmo. senhor. Júlio César
Porciúncula da Silva, Superintendente Regional DAER – Esteio, um
estudo visando a possibilidade de passar para o Município de
Santo Antônio da Patrulha a jurisdição do trecho da rodovia RS30,
iniciando na rótula da RS474, em frente a empresa DaColônia até
a ponte da localidade de Passo dos Ramos, proporcionando a
Administração Municipal autonomia para conservação deste trecho,
de maneira mais imediata, atendendo as reivindicaç ões da
comunidade patrulhense para este fim . Segundo o edil, os
municípios de Taquara e Osório somente conseguiram duplicar as
rodovias, após a jurisdição ter sido repassada ao município , vindo
atender às reivindicações dos edis, como às do Vereador Odone
que sempre fala sobre o assunto. Em aparte, falou o Vereador
V ALMIR ODONE PIRES: Parabenizou o vereador pela indicativa,
salientando que há dinheiro da consulta popular visando a
duplicação da Av. Francisco J. Lopes, que se for repassada para o
município, o Prefeito terá dinheiro para dar início à duplicação.
Prosseguiu o Vereador ADELINO STECANELA afirmando que com
o repasse da jurisdição para o município, há a possibilidade de
recuperação dos acostamentos, sinalização, dentre outras
solicitações efetuadas há anos. Vereadora MARGARETE DE
OLIVEIRA PEREIRA: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário. Manifestou -se a respeito da indicação na qual solicita
que seja estudada a possibilidade de elaboração de um Projeto de
Lei que institui o “Banco de Leite Hum ano (Pólo Regional)” no
Município de Santo Antônio da Patrulha . Na mesma linha,
reportou -se ao pedido no qual solicita que se estude a
possibilidade de fazer a desafetação de um terreno que se localiza
em uma área verde, onde já foi realizado este procedim ento para
construção do Posto Menino Deus e da Escolinha Infantil também
do mesmo Bairro. Este pedido visa à construção de um salão, que
será utilizado pela comunidade. Vereador ANTÔNIO TADEU DAS
NEVES: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Referiu-
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se ao pedido no qual solicita que seja enviado um convite ao
Diretor de Trânsito, Ted Rancheski, para participar de uma reunião
com o edil para tratar de assunto referente ao trânsito na sede do
município. Segundo o edil, com as novas mudanças do trânsito
efetuadas nas ruas Cel. Vicente Gomes e Sezefredo das Costa
Torres, fez com que a rótula locali zada defronte à rodoviária
ficasse ainda mais congestionada, assim como a Cel. Victor Villa
Verde. Acredita que as mudanças não foram bem sucedidas,
necessitando ao Departamento de Trânsito rever a decisão
tomada. Segundo o Vereador, os motoristas que querem fazer o
retorno na Rua Caldas Júnior, em direção ao DaColônia ficaram
impedidos por uma decisão da Metrovias, tendo que utilizar a
rótula da antiga rodoviár ia para tal fim, o que ocasiona grande
tráfego de veículos na mesma. Em aparte, falou o Vereador
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: Disse que o motorista que está
na Cel. Victor Villa Verde, ao lado do Banco do Brasil e que quer
se dirigir até a RS -030, pode subir pela Av. Paulo Maciel de
Moraes, entrar na Rua Sezefredo da Costa Torres, passar pela
Rua Rubina Colombo, e entrar na Rs -030. Prosseguiu o Vereador
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES dizendo que o motorista tem
tendência a andar pelo caminho mais fácil, no caso pel a Av. Cel.
Victor Villa Verde, onde tem que atravessar todo o centro,
passando pela rótula, que já está congestionada. Vereador
V ALMIR ODONE PIRES: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário. Solicitou, verbalmente, que seja encaminhado um pedido
ao Sr. Prefeito Municipal para que informe ao Poder Legislativo
qual a situação do processo da consulta popular para a aquisição
de aparelhos para a UTI fixa do Hospital Municipal, vindo atender
indicação de autoria do edil. Reportou-se ao pedido no qual
solicita o envaletamento, ensaibramento e patrolamento da estrada
da localidade de Passo do Sabiá, onde se encontra em situação
precária, fazendo mais de 04 meses que estivemos no local, e até
agora nada foi feito, existindo uma cobrança dos moradores quanto
às melhorias na estrada, o envaletamento, ensaibramento e
patrolamento da estrada da localidade de Guarda Velha até a
residência da Família dos Guardianos, devido à referida estrada
estar em situação precária, sendo que há mais de 04 meses já foi
realizada a roçada das laterais da estrada para os devidos
serviços, bem como a l impeza da terra acumulada em alguns
trechos da Av. Affonso Porto Emerim, em especial junto aos
canteiros centrais e laterais das calçadas, tendo em vista que os
veículos passam e ocasionam uma poeira aos moradores e
comerciantes locais . O Vereador solicitou atendimento ao pedido
onde solicita, mais uma vez, a sugestão de melhoria do calçadão
da Av. Cel. Victor Villa Verde, no trecho entre o Banco do Brasil e
o Banrisul, através da reposição das lajotas que estão
deterioradas. O Edil, efetuou um relato sobre a UTI do hospital,
salientando a importância da instalação do mesmo, em razão do
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grande fluxo de veículos que se dirigem ao Litoral, que necessitam
de atendimento urgente. Sugeriu a reali zação de uma parceria com
os municípios do Litoral Norte para a instalação desta UTI, visando
atender os casos mais graves ocorridos no veraneio, assim como
com o Governo do E stado. Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA
MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes n o Plenário.
Reportou -se ao pedido no qual solicita que seja enviado ao Ilmo.
Senhor. Júlio César Porciúncula da Silva, Superintendente
Regional DAER – Esteio, solicitando a recuperação do abrigo
localizado em frente ao Ginásio de Esportes na localidade de Barro
Vermelho, em Santo Antônio da Patrulha. Salientou o edil que na
sua ida a Brasília encaminhará solicitações ao Deputado Renato
Moling e à Senadora Ana Amélia Lemos para que encaminhem
verbas do orçamento da união no valor de R4 200.000,00 visando
o calçamento da Rua Dinarte Cardoso, bem como à Senadora para
que encaminhe verba no valor de R$ 200.000,00 para o
calçamento da Rua Horácio bento. Cumprimentou o Vereador João
Luis pela indicativa no pedido onde solicita que s eja revogado o
Decreto Executivo que proíbe a empresa Citral de embarcar
passageiros do 3º Distrito com destino para Santo Antônio da
Patrulha. Salientou o Vereador que mais uma linha de ônibus da
Citral, que realiza a linha Santo Antônio da Patrulha -Caxias, será
extinta, a partir de 16 de novembro de 2011, sendo esta, após a
publicação deste Decreto, é a 3ª linha que deixa de ser realizada
em benefício da população. Não havendo mais pronunciamentos, o
Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DI A: 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 para 2010 a 2013, Lei Municipal nº 6.106/2010, que
dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orç amentárias 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 – Colocado em discussão, manifestou -se o Vereador
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Salientou que este projet o prevê
um aditivo de mais de R$ 300.000,00 para o ano de 2011. D isse o
Vereador que para a coleta do lixo já existe no orçamento um
milhão de reais. De acordo com o Vereador, já está na Casa as
contas do Sr. Prefeito, onde o Tribunal de Contas aponta algu mas
irregularidades com relação à coleta do lixo. Ressaltou que a
coleta do lixo não está satisfazendo a comunidade, com atrasos
nas coletas, principalmente no interior do município, por este
motivo solicitou vistas para um melhor estudo do mesmo. O
Presidente concedeu vistas ao Vereador Tadeu pelo prazo
regimental. PROJETO DE LEI Nº 256/2011 – “Autoriza a abertura
de Crédito Especial por redução orçamentária, no Orçamento
Municipal, altera as Leis Municipais nº 5.791/2009, que dispõe
sobre o Plano Plurianu al do Município para 2010 a 2013, Lei
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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 Orçam entária Anual e suas
alterações” - no valor de R$ 12.000,0 0 – Colocado em discussão,
não havendo manifestação Plenária, em votação, foi aprovado por
unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 257/2011
– “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$ 36.750,00 - Colocado em
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação, foi
aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2011 - "Acrescenta § 17 no a rt.
75 da Lei Complementar nº 035, de 07 de outubro de 2005, que
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município e dá outras providências" – Colocado em discussão, foi
aprovado por quatro votos favoráveis, uma abstenção e três votos
contrários dos Vereadores Alzemiro Silveira da Costa, Margarete
de Oliveira Pereira e Antônio Tadeu das Neves. Os Projetos de Lei
nºs 258, 259, 260 e 261/2011 baixaram na CUP, a Moção nº
003/2011, as Indicações 120, 121, 122, 123 e 124/2011, os
requerimentos nºs 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 e 295/2011, 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 V ALMIR ODONE
PIRES: Ao cumprimentar as pessoas presentes no Plenário, o
Vereador desejou sucesso aos edis que se deslocam a Brasília em
busca de recursos para o município. Efetuou um relato sobre a
viagem feita a Brasília, salientando que na oportunidade
encaminhou dois projetos do Executivo, que foram protocolados
juntos aos Ministérios da Integração Nacional e Ministério da
Agricultura, através do Gabinete do Dep. Eliseu Padilha. De acordo
com o edil, entregou ao Deputado Eliseu Padilha propostas
oriundas do edil, bem como do Vereador Adelino. Destacou que o
Deputado assegurou o envio de verba para a pavimentação das
Ruas Alcebíades Franco Antunes e São Sebastião que foi perdida
no ano passado, quando foi impedido de viajar a Brasília. Na
mesma linha, protocolou pedido no Ministério dos Esportes, para a
construção de uma quadra poliesportiva para a Vila Assis Brasil,
no valor de R$ 150.000,00, assim como solicitação de verba no
valor de R$ 300.000,00 para o calçamento e rede de esgoto pluvial
para a localidade de Catanduvinha, R$ 200.000,00 para a
construção de um Posto de Saúde para a localidade de Ribeirão,
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que abrangerá toda a região. Solicitou uma verba de R4
250.000,00 para a constru ção de três poços artesianos nas
localidades de Morro S ão Miguel, Imbiruçu e Ribeirão, que já estão
cadastrados no Ministério das cidades. Outra verba solicitada pelo
edil diz respeito ao calçamento de diversas ruas da cidade, no
total de R$ 500.000,00. Salientou o Vereador que todos os pedidos
foram encaminhados através do gabinete do Dep. Eliseu Padilha.
Destacou o edil que as verbas foram cadastradas, mas dependem
de vários fatores para que sejam atendidas. Lembrou da conquista
da verba para as Ruas Pasc oal Sinhoreli e Fernando Ferrari, que
estão no aguardo da liberação do dinheiro. Vereador ADELINO
STECANELA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plen ário,
manifestando a importância de os edis buscarem recursos na
esfera federal. Referiu-se sobre a viagem efetuada a Brasília,
dizendo ter solicitado verba de R4 200.000,00 de implantação de
academia nas praças públicas, através do gabinete do Dep.
Danrlei de Deus, também verba para calçamento das escolas da
sede e interior do município no valor de R$ 350.000 ,00, bem como
verba visando contemplar os moradores do interior com a
instalação da rede de água, através do programa do governo “Água
de Qualidade para Todos”, através do Dep. Onyx Lorenzoni.
Desejou aos Vereadores Tadeu e Cantídio na busca de verbas
para o município. Com relação a questão da solicitação ao DAER,
disse que, infelizmente, este órgão não vem dando a atenção que
o município de Santo Antônio merece. Em aparte, falou o Vereador
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: Manifestou a importância de o
município efetuar a instalação da rede de água no interior do
município. Salientou que na localidade de Montenegro os
moradores estão bebendo água com gosto de terra. Prosseguiu o
Vereador ADELINO STECANELA: Agradeceu a contribuição do
edil, ratificando suas palavr as. Vereador JO ÃO LUIS MOREIRA DA
SILV A: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário.
Reportou -se ao Decreto nº 48990/2011 do Governador do Estado,
que trata sobre a Bacia do Rio dos Sinos, assim como das
barragens, solicitando permissão dos edis para pa rticipar da
reunião do Comitesinos, representando a Câmara Municipal , no dia
10 de novembro, na Feevale em Novo Hamburgo. Lembrou sobre o
problema ocorrido no município, quando o governo do Estado quis
construir uma barragem na localidade de Monjolo, que f oi impedida
pelos moradores, com o apoio do edil. Disse que sempre defenderá
a comunidade patrulhense, principalmente os 4º e 5º Distritos.
Desejou sucesso à Vereadora Marciana à frente da Secretaria de
Saúde. Na mesma linha, desejou as boas vindas ao Vere ador
Ferulio que está retornando aos trabalhos no Poder Legislativo.
Desejou Boa Viagem aos Vereadores Cantídio e Tadeu Neves.
Com relação ao pedido de vistas, disse ao Vereador Tadeu que o
memso foi infeliz ao solicitar vistas, uma vez que faz três semana s
que o mesmo encontra -se na Casa, o que pode ocasionar a
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interrupção do recolhimento do lixo. Em aparte, falou o Vereador
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Disse estar consciente do pedido
de vistas, uma vez que ainda tem tempo para estudo do mesmo.
De acordo com o edil, se o Poder Executivo tinha pressa sobre a
aprovação do referido projeto, deveria ter enviado com tempo mais
hábil ainda. Prosseguiu o Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA
SILV A: Concordou o edil que o recolhimento do lixo deixa a
desejar no município, sal ientando que o serviço não pode parar,
vindo piorar ainda mais a situação dos moradores. Vereador
CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: Cumprimentou as pessoas
presentes no Plenário. Elogiou o trabalho realizado pela Vereadora
Marciana, desejando sucesso à frente da Secretaria da Saúde.
Com relação ao pedido de vistas do Vereador Tadeu, disse que o
mesmo tem razão ao fazê-lo, uma vez que a empresa responsável
pelo recolhimento do lixo não está realizando um trabalho a
contento, visto as diversas reclamações que vêm sendo feitas pela
comunidade. Destacou que há um prazo legal para o estudo dos
projetos, com objetivo de proporcionar aos vereadores a
oportunidade
de
chamar
os
responsáveis
para
maiores
esclarecimentos. COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador ADELINO
STECANELA: Em nome do DEM, desejou sucesso à Verea dora
Marciana que assumirá a Secretaria da Saúde , manifestando a
certeza de que a mesma efetuará um bom trabalho à frente
daquela Secretaria. Colocou o DEM à disposição da mesma.
Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES : Ratificou as palavras do
Vereador Adelino, desejando sucesso a edil, colocando -se à
disposição da Vereadora Marciana. Vereador V ALMIR ODONE
PIRES: Ratificou as palavras dos edis que o antecederam,
desejando sucesso à Vereadora Marciana. Manifestou-se favorável
à participação do Vereador João Luis no Comitesinos,
representando a Câmara Municipal. Salientou que há 20 anos
previa a construção de uma barragem no município, salientando
que o espaço seja menor, e que não prejudique as localidades.
Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: Colocou-se à
disposição dos colegas que queiram encaminhar emendas em
Brasília. COMUNICADOS: Convidou a todos a participar da reunião
do SOS Drogas, que ocorrerá no dia oito de novembro, nas
dependências da Câmara Municipal, às 19 horas. Nada mais a
tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião
extraordinária, onde lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, segue assinada.

