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AT A DA 46ª REUNI ÃO ORDINÁRI A
DA CÂM AR A MUNICIP AL DE VERE ADORES

Aos dezenove dias do mês de dezembro 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,
FERÚLIO JOSE TEDESCO, JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A,
MARG ARETE DE OLIVEIRA PEREIRA, V ALMIR ODONE PIRES.
PRESENTE O AS SESSOR JURÍDICO, DR. CIRANO BEM FIC A
SO ARES. Constando o núm ero regulamentar de Vereadores o
senhor Presidente, em nome de Deus, deu por aberto os trabalhos
no Plenário Euzébio Barth. De imediato o Exmo. Senhor Presidente
solicitou ao Exmo. Senhor Secretário que realizasse a leitura de
um trecho bíblico na forma de costume. Prosseguindo, o Senho r
Presidente colocou a Ata da 45 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 Secretário qu e procedesse à leitura do
EXPEDIENTE DO DI A: Of. Mensagem nº 017/2011 – Encaminha
Projeto de Lei – Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 172/2011 –
“Dispõe sobre a isenção, ao doador de sangue, do pagamento de
taxas de inscrição em concursos públicos e adota outras
providências”. Of. 184/2011 - Encaminha resultado da votação
sobre as emendas de iniciativa popular, realizada pela Prefeitura –
Secretária Municipal de Planejamento. Of. Circ. Nº 019/2011 Solicita uma atenção maior a decoração natalina, valorizan do as
fachadas de imóveis ou comércio – Secretário Municipal de
Cultura. Of. PGM nº 408/2011 - Encaminha cópia do Alvará de
localização da empresa Daí Prá Soluções Ambientais de Limpeza &
Transporte Ltda – Poder Executivo. N. Ref. 000297/11 - Liberação
de recursos financeiros programas de agentes comunitários de
saúde - Ministério da Saúde. Votos de natal e de ano novo em
nome do S.T.R. pelo Dir. Presidente Arnaldo Bühler - S.T.R. Santo
Antônio da Patrulha. N.Ref.005427/MS - Liberação de recursos
financeiros - Ministério da Saúde. N.Ref.001602/MS - Liberação de
recursos financeiros - Ministério da Saúde. Of. N. Ref. 15240; 8024;
7347/MS/SE/FNS - LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE – Ministério da Saúde. Convite formatura dia 20.12.2011,
às 20:00 no Qorpo Santo - E.M.E.F. Nercy Rosa. Of. s/n - Solicita
apoio para a questão da escassez da água do Rio dos Sinos, razão
que o setor orizícola corre o risco de ter suas captações cortadas Zuênio Thomasi - Pres. Assoc. Arrozeiros. EMENDA Nº 019/2011 A
LEI ORG ÂNICA MUNICIP AL – FERULIO JOSE TEDESCO,
CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO, ADEMACILDO SANTOS DA
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SILVEIRA E ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA – “Acrescente
Dispositivo a Lei Orgânica do Município, o critério intitulado Fixa
Limpa Municipal, vedando a designaçã o ou nomeação aos cargos
de
Administração
Municipal,
e
dá
outras
providências”.
Requerimento s/n - JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A, ANTÔNIO
TADEU DAS NEVES, ALZEMIRO S. COSTA, MARGARETE O.
PEREIRA E CANTIDIO BORGES LIMA MACH ADO - Solicita a
retirada da Chapa pa ra a Mesa 2012, protocolada através da
Proposição 001/2011. Proposição 002/2011 - ANTÔNIO TADEU
DAS NEVES, ALZEMIRO S. COSTA, MARG ARETE O. PEREIRA,
JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A E CANTIDIO BORGES LIM A
MACHADO - Apresentação de Chapa para a Mesa Diretora para a
Legislatura de 2012. Proposição 003/2011 - ADEMACILDO
S ANTOS DA SILVEIRA, ADELINO STECANELA E FERULIO JOSE
TEDESCO - Apresentação de Chapa para a Mesa Diretora para a
Legislatura de 2012. INDICAÇ ÃO Nº 140/2011 – ALZEMIRO
SILVEIRA DA COSTA - Solicita que seja realizado um Projeto para
viabilizar a inclusão digital, no município de Santo Antônio da
Patrulha. INDICAÇÃO Nº 141/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA
COSTA - Solicita a aquisição e instalação de grades nas entradas
das bocas-de-lobo, em todo Perímetro Urba no de Santo Antônio .
INDICAÇ ÃO Nº 142/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA Solicita que seja averiguada a possibilidade de efetuar a
transferência da rampa de lavagem e lubrificação do Pátio de
Maquinas da Municipalidade para outro local. INDICAÇÃO Nº
143/2011 – ADELINO STECANELA - - Seja realizado um estudo
com objetivo de reavaliar o valor da Contribuição para Custeio do
Serviço de Iluminação Pública – CIP, prevista no art. 149 -A, da
Constituição Federal, e com fulcro na Lei Municipal nº 5.656/2008,
com vistas a possível redução da cobrança da área rural, aos
moradores que apresentarem um consumo maior que 70Kw/h.
Requerimento nº 363/2011 – PODER LEGISLATIVO - Voto Pesar
pelo falecimento de Djalmo Soares de Moraes, ocorrido em
17.12.2011. Requerimento nº 36 4/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS
NEVES - Solicita ao Exmo. Senhor Daiçon Maciel da Silva, Prefeito
Municipal, através do Departamento de Trânsito, solicitando que
seja estudada a repintura da faixa de segurança em frente ao
CRVA na Av. Francisco J. Lopes na RS -030. Requerimento nº
365/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Solicita ao Ilmo. Sr.
Vinícius Barcelos Oliveira, Presidente da ACISAP, que proceda à
convocação dos proprietários de Farmácias de Santo Antônio para
uma reunião, a ser marcada posteriormente, tendo como pauta a
realização de plantão 24 horas em rodízio entre as farmácias
existentes no município. Salienta -se que a referida reunião poderá
ser realizada na ACISAP, assim como nas dependências da
Câmara Municipal. Requerimento nº 366/2011 – ANTÔNIO TADEU
DAS NEVES - Solicita informações de qual o motivo da falta de
iluminação pública na Av. Borges de Medeiros. Requerimento nº
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367/2011 – V ALMIR ODONE PIRES – Solicita à Ouvidoria da Oi,
com objetivo que esta empresa envie um representante ao
Município de San to Antônio da Patrulha, a fim de prestar
esclarecimentos e apresentar soluções, tendo em vista que os
usuários estão descontentes com as constantes falhas e estragos
e a população usuária não tem a quem recorrer . Requerimento nº
368/2011 – V ALMIR ODONE PIRES – Solicita ao Exmo. senhor
Prefeito Daiçon Maciel da Silva, para que, através da Secretaria
Municipal de Obras, seja dada continuidade a instalação das
caixas com flores junto aos canteiros da Av. Paulo Maciel de
Moraes até as proximidades do Colégio Sa nta Teresinha.
Requerimento nº 369/2011 – BANCADA DO PP – Voto de pesar
pelo falecimento do Sr. Laurindo Boeira Machado . Requerimento nº
370/2011 – MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA – Solicita que
seja fiscalizado e exigido que os terrenos baldios sejam limpos , na
mesma linha solicita o estudo para que possibilite a elaboração de
um projeto de lei, obrigando os proprietários a cercarem seus
terrenos baldios, objetivando com tal medida que os animais
domésticos não fiquem soltos causando mau cheiro e a criação d e
insetos. Requerimento nº 371/2011 – Solicita à 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 para o Município de Santo
Antônio da Patrulha, viabilizando a criação de uma Casa de
Estudantes no CAMPOS FURG, no Município. Requerimento nº
372/2011 – Solicita ao Exmº. Senhor Daiçon Maciel da Silva,
Prefeito Municipal, para que seja enviado um Ofício ao Senhor
Fernando Haddad Minist ro da Educação, disponibilizando o
Município de Santo Antonio da Patrulha para a construção da Casa
de Estudante. Requerimento nº 373/2011 – VALMIR ODONE
PIRES – Solicita que seja enviada cópia deste ao Exmº. Senhor
Prefeito Daiçon Maciel da Silva, com obj etivo de que seja realizada
uma campanha a fim de incentivar a população a adquirir produtos
fabricados no Município, através de identificação nos expositores
dos mercados de produtos do Município. Esta iniciativa irá
aumentar a receita do Município e em c onseqüência, gerará
empregos através de uma cadeia produtiva. Solicitamos o envio
deste à ACISAP, Sindicatos Municipais e Secretaria Municipal de
Agricultura. Pedido de Providência nº 1015/2011 – CANTÍDIO
BORGES LIMA MACHADO - Colocação de suporte e lâmpad a nos
postes nºs 409180 e 409181 na Rua Irineu Cardoso em Vila
Palmeira. Pedido de Providência nº 10 16/2011 – JOÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Limpeza da praça no loteamento Portugal e
também a limpeza da Rua Pedro Nedel, no mesmo bairro. Pedido
de Providência nº 1017/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA Reitera pedido de providência nº 941/2011 no qual solicita que
sejam realizadas obras de calçamento nas Ruas Paulo Migliavacca
e Caetano Tedesco Neto, no bairro Jaú. Pedido de Providência nº
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1018/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA DA SILV A - Reitera Pedidos
de Providência nº 880, 899, 919, 950, 985 e 998/11 onde solicita o
patrolamento, envaletamento e encascalhamento da estrada que
liga a localidade de Sertão do Cantagalo a Pinheiros. Salienta -se
que há cinco crianças agu ardando o transporte escolar. Pedido de
Providência nº 1019 /2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A Reitera pedidos de providência nº 736, 750, 766, 796, 806, 849,
863, 879, 900, 920, 951, 986 e 999/2011 nos quais solicita o
patrolamento, ensaibramento, envale tamento e construção de
cinco bueiros, iniciando na estrada Geral da localidade de Evaristo
até a localidade de Bom Retiro Pinheiros. Pedido de Providência nº
1020/2011 – JOÃO LUIS MOREIRA DA SILV A - Reitera Pedidos
de Providência nº 878, 901, 921, 952, 98 7 e 1000/11 onde 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, aproximadamente,
600 metros. Pedido de Providência nº 1021/2011 – JO ÃO LUIS
MOREIRA DA SILV A - Reitera pedido de providência nº 810, 847,
862, 877, 902, 922, 953, 988 e 1001/2011 que solicita
patrolamento encascalhamento e ensaibramento das três ruas
localizadas atrás da Fábrica de Calçados Canabi, em Evarist o;
Revisão da iluminação pública na localidade de Evaristo. Pedido
de Providência nº 1022 /2011 – JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A Revisão da iluminação pública em todas as ruas da localidade de
Portão I. Pedido de Providência nº 1023/2011 – ANTÔNIO TADEU
DAS NEVES - Recuperação da estrada da localidade de Imbiruçu
em direção a Pedra Branca, principalmente na Lomba existente na
citada estrada. Pedido de Providência nº 1024/2011 – VALMIR
ODONE PIRES - Recolhimento do lixo na localidade de Morro
Agudo, tendo em vi sta que faz mais de 60 dias, às vezes até mais,
que o caminhão não recolhe o lixo da comunidade. Pedido de
Providência nº 1025/2011 – ADEMACILDO S ANTOS DA SILVEIR A
– Solicita a realização de obras de calçamento da Rua Pedro
Nunes da Silva, no bairro Bom Pr incípio, numa extensão de
aproximadamente 200 metros. Pedido de Providência nº 1026/2011
– ADEMACILDO S ANTOS DA SILVEIRA – Regularização do
passeio público da Rua Castro Alves, tendo em vista que, segundo
informações de moradores locais, há trechos que não permite a
passagem de pedestres pelo passeio público . Falou sobre o
EXPEDIENTE DO DI A o Vereador ADEMACILDO SANTOS DA
SILVEIRA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário.
Lamentou a morte do Ex-Vereador Djalmo Soares de Moraes.
Lembrou a época em que o mesmo assumiu uma cadeira na Casa
Legislativa, salientando que há anos atrás o mesmo foi vice Prefeito do Município. Destacou a atitude correta com que o Sr.
Djalmo se portava na política, salientando que na política há de
honrar acordos efetuados, coisa que o Sr. Djalmo fazia. Vereador
ADELINO STECANELA: Cumprimentou as pessoas presentes no
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Plenário. Manifestou -se a respeito da Indicação na qual solicita
que seja realizado um estudo com objetivo de reavaliar o valor da
Contribuição para Custeio do Serviç o de Iluminação Pública – CIP,
prevista no art. 149 -A, da Constituição Federal, e com fulcro na Lei
Municipal nº 5.656/2008, com vistas a possível redução da
cobrança da área rural, aos moradores que apresentarem um
consumo maior que 70Kw/h. Em aparte, o Vereador ANTÔNIO
TADEU DAS NEVES ratificou as palavras do edil, salientando que
há a necessidade de o município reavaliar a cobrança,
principalmente, dos moradores do interior. Prosseguiu o Vereador
dizendo que o valor é calculado em cima do valor do consum o de
cada morador, independente se tiver ou não uma lâmpada em
frente
a
sua
casa.
Vereador
V ALMIR
ODONE
PIRES:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, em especial a
Secretária do Planejamento e a Procuradora do Município.
Destacou a figura do Ex -Vereador Areni, que além de ter sido
Presidente da Casa, efetuou grandes projetos, como a Av. Affonso
P. Emerim Destacou a presença do Ex -Prefeito Sílvio Fofonka no
Plenário. Reportou -se ao pedido no qual solicita que seja enviada
cópia deste ao Exmº. S enhor Prefeito Daiçon Maciel da Silva, com
objetivo de que seja realizada uma campanha a fim de incentivar a
população a adquirir produtos fabricados no Município, através de
identificação nos expositores dos mercados de produtos do
Município. Esta iniciativa irá aumentar a receita do Município e em
conseqüência, gerará empregos através de uma cadeia produtiva.
Solicitamos o envio deste à ACISAP, Sindicatos Municipais e
Secretaria Municipal de Agricultura. Na mesma linha, o Vereador
solicitou o encaminhamento à Ouvidoria da Oi, com objetivo de que
esta empresa envie um representante ao Município de Santo
Antônio da Patrulha, a fim de prestar esclarecimentos e apresentar
soluções, tendo em vista que os usuários estão descontentes com
as constantes falhas e estragos e a população usuária não tem a
quem recorrer. O Edil solicitou que seja efetuado o r ecolhimento
do lixo na localidade de Morro Agudo, tendo em vista que faz mais
de 60 dias, às vezes até mais, que o caminhão não recolhe o lixo
da comunidade. Também solicitou ao Exmo. Senhor Prefeito
Daiçon Maciel da Silva, para que, através da Secretar ia Municipal
de Obras, dê continuidade à instalação das caixas com flores junto
aos canteiros da Av. Paulo Maciel de Moraes até as proximidades
do Colégio Santa Teresinha . Solicitou, verbalmente, que o Poder
Executivo permaneça com as máquinas que estão na zona
canavieira, visando recuperar a estrada da Sr. José Aparício, que
foi danificada com a passagem das mesmas. Em aparte, o
Vereador Antônio Tadeu das Neves reportou-se ao pedido do edil
para o recolhimento do lixo, manifestando a sua surpresa com o
pedido do Poder Executivo de suplementação de verba de R$
305.000,00, para os meses de novembro e dezembro , aprovada
pela Casa, estando o município com problemas ainda de
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recolhimento de lixo. Prosseguiu o Vereador V ALMIR ODONE
PIRES Parabenizando o Secretário de Obras pelo excelente
trabalho que desenvolveu nas estradas da zona canavieira, mais
precisamente na estrada dos Adrianos, vindo atender à solicitação
da Professora Isab el. Vereador JO ÃO LUIS MOREIRA DA SILV A:
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, em especial a
Secretária do Planejamento e a Procuradora do Município, o Ex Vereador Areni, bem co mo o Ex-Prefeito Sílvio Fofonka. Reportou se aos pedidos, nos quais reitera diversas providências. Lembrou
que estrada do Cantagalo que linha à localidade de Pinheiros, que
desde a época do Ex -Prefeito Sílvio Fofonka não recebeu mais
nenhuma máquina visando recuperar a mesma. Salientou que há
diversas crianças que necessitam de uma boa estrada para que
possam assistir às aulas. Na mesma linha, solicita providências
para a estrada da localidade de Bom Retiro. Solicitou que seja
efetuada a revisão na iluminação Pública em toda a localidade de
Portão I. Lamentou a morte do Ex -Vereador Djalmo Moraes , que foi
uma figura importante no município. Disse já ter visto muitas
coisas na Casa, como Prefeito querendo mandar, assim como o
Vice-Prefeito, Presidente de Partido também querendo gr itar mais
alto do que Vereador nos acertos feitos , Vereador mudar de
opinião, assim como a palavra, anoitecendo como Vereador no seu
4º mandato, e amanhecendo com o 3º Suplente em seu lugar.
Disse que está no seu primeiro mandato, onde já viu muitas coisas
boas e ruins. Disse ter sido Presidente da Casa com o apoio da
Bancada do PP, que hoje tem na Presidência o Vereador Cantídio,
que deu continuidade ao trabalho desenvolvido durante seu
mandato. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Cumprimentou as
pessoas presentes no Plenário , em especial a Secretária do
Planejamento e a Procuradora do Município, o Ex -Vereador Areni,
bem como o Ex-Prefeito Sílvio Fofonka. Lamentou a morte do Ex Vereador Djalmo Moraes, que foi uma pessoa diferencia da na sua
vida, amigo de todos independente de partido. Solicitou o edil,
verbalmente, informações sobre a relação do número anual, e
quanto o município tem em pontos de iluminação. Salientou que
estas informações esclarecerão diversas dúvidas da comunidade
quanto à cobrança da taxa de iluminação pública. Vereador
CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: Cumprimentou as pessoas
presentes no Plenário , em especial a Secretária do Planejamento e
a Procuradora do Município, o Ex -Vereador Areni, bem como o Ex Prefeito Sílvio Fofonka. Lamentou a morte do Dr. Raimundo, bem
como do Ex-Vereador Djalmo Mora es, destacando que o mesmo foi
um político atuante, uma boa pessoa, que sempre ajudou aos
necessitados, seja na época em que tinha um grande patrimônio,
como quando já não possuía mais. Disse não ter participado do
seu velório, para ficar com a imagem que tinha do Ex-Vereador
Djalmo Moraes. Reportou-se ao pedido no qual solicita a c olocação
de suporte e lâmpada nos postes nºs 409180 e 409181 na Rua
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Irineu Cardoso em Vila Palmeira. Com relação ao recolhimento do
lixo, disse que a verba foi aprovada para que o atendimento fosse
melhorado. Em aparte, falou o Vereador JO ÃO LUIS MOREIRA DA
SILV A solicitando que seja m efetuados, em nome da Casa, Votos
de Congratulações à 28ª Festa dos Caminhoneiros , ocorrida em 18
de dezembro. Não havendo mais pronunciamentos, o S r.
Presidente passou para a ORDEM DO DI A: PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2011 - “Aprova parecer prévio do
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul as Contas do
Exercício de 2008 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da
Patrulha” – Coloca do em discussão, o Vereador Cantídio Borges
Lima Machado solicitou vistas ao mesmo, que em razão do prazo
regimental, foi trancada a pauta, sendo votada favorável a
solicitação de vistas por cada Vereador , com a votação do referido
projeto para o dia 26 de dezembro de 2011. Encerrada a Ordem do
Dia,
o
Sr.
Presidente
passou
para
as
EXPLICAÇÕES
PESSO AIS:Vereador V ALMIR ODONE PIRES: O Vereador
reportou -se à indicação na qual solicita ao Exmo. Senhor Luiz
Carlos Busato Secretário de Obras Públicas, Irrigação e
Desenvolvimento Urbano, a fim de apresentar sugestões quanto a
construção de barragem na bacia do Rio dos Sinos, com
alternativas como a construção de várias mini -barragens em cada
município que integra o leito do Rio dos Sinos, onde com a
realização
desta s,
cada
município,
poderá
exercer
uma
fiscalização individual.Estas barragens poderão ser feitas para
piscicultura, desenvolvendo a pesca turística e atividades náuticas.
A adoção da medida sugerida oferecerá um controle mais eficaz,
evitando a poluição de dejetos químicos e outros agentes
poluentes, desde a nascente no Município de Caraá, passando na
sua maior parte, o leito do Rio dos S inos não é navegável, não
impedindo a construção das mini -barragens sugeridas. Salientou o
edil que estas barragens poderão ser feitas para piscicultura,
desenvolvendo a pesca turística e atividades náuticas. A adoção
da medida sugerida oferecerá um controle mais eficaz, evitando a
poluição de dejetos químicos e outros agentes poluentes, desde a
nascente no Município de Cara á, passando por todos os
municípios que integram o vale dos sinos até o encontro com a
cidade de Porto Alegre. Destacou, ainda, que na sua maior parte, o
leito do Rio dos Sinos não é navegável, não impedindo a
construção das mini-barragens sugeridas. Disse que a Casa deve
enviar para as Câmaras que compõem o leito do Vale dos Sinos,
para que encaminhem indicações sugerindo a construção de mini barragens, como existe uma campanha por parte dos Prefeitos do
Vale dos Sinos. Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Ao
cumprimentar as pessoas presentes, referiu -se à presença do Ex Prefeito Sílvio Miguel Fofonka, o ex -Vereador Areni, a Secretária
do Planejamento e a Procuradora do Município. Com relação às
contas do prefeito, disse que não há a intenção de prejudicar
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ninguém, mas apenas a necessidade de algumas informações,
para que os Vereadores sintam -se preparados para votar
favorável. Salientou que a questão da aquisição do aparelho de
Raio-X, disse que houve alguns problemas com o mesmo, algumas
informações desencont radas chegaram até a Casa, por este motivo
votou favorável para que a pauta fosse trancada, visando buscar
maiores informações. Quanto à empresa do lixo apontada pelo
Tribunal de Contas, disse que o problema do alvará de localização,
que foi fornecido após um ano, caracterizando problemas que
devem ser melhor analisados. Reportou-se ao pedido no qual
solicita ao Ilmo. Sr. Vinícius Barcelos Oliveira, Presidente da
ACISAP, que proceda à convocação dos proprietários de
Farmácias de Santo Antônio para uma reuni ão, a ser marcada
posteriormente, tendo como pauta a realização de plantão 24
horas em rodízio entre as farmácias existentes no município.
Salienta -se que a referida reunião poderá ser realizada na
ACISAP, assim como nas dependências da Câmara Municipal. De
acordo com o edil, com o número elevado de farmácias, há a
possibilidade de um rodízio entre as mesmas oferecer um serviço
24 horas para a população patrulhense. Com relação ao poço da
localidade de Serraria Velha, disse ter entrado em contato com a
Funasa, visando marcar uma audiência com a Drª Nísia,
responsável pela concretização deste poço. Vereador ALZEMIRO
SILVEIRA DA COSTA: Cumprimentou as pessoas presentes no
Plenário, agradecendo as presenças d o Prefeito Sílvio Miguel
Fofonka, o ex-Vereador Areni, a Secretária do Planejamento e a
Procuradora do Município. Com relação à rede de água, bem como
iluminação pública nas localidades de Ribeirão, Montenegro, disse
que o Poder Executivo deve dar maior atenção às necessidades
das citadas localidades, assim como nas demais localidades do
município. Em aparte, o Vereador Valmir Odone Pires disse que
solicitará informações de quantos pontos de iluminação tinham, e
quantos têm atualmente. Prosseguiu o Vereador ALZEMIRO
SILVEIRA DA COSTA: Disse que as pessoas têm o direito de ter o
benefício pelo qual está pagando. Lamentou as mortes do Ex Vereador Djalmo Moraes, bem como do Sr. Arlindo. ADEMACILDO
S ANTOS DA SILVEIRA: Ao cumprimentar as pessoas presentes no
Plenário. Disse que ao utilizar a Tribuna no Expediente, não citou
nome de ninguém, mas ao ser citado pelo Vereador João Luis
sobre sua licença, o Vereador disse que tem partido e voto, que
deve ao eleitor patrulhense. Salientou que está no 4º mandato,
com algumas surpresas, coisas que não ocorreram nos outros
mandatos, como registro de queixas em delegacias contra outro
colega vereador, brigas dentro das dependências da Câmara,
todos os fatos envolvendo o vereador João Luis. Disse que não
tem medo de brigas nem gritos, nada o amedronta, salientando que
permanecerá sempre com a mesma postura. Vereador CANTÍDIO
BORGES LIMA MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes
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no Plenário. Disse ter recebido a visita do presidente da
Associação dos Arrozeiros de Santo Antônio, Sr. Zuênio Tomasi,
onde efetuou um convite, extens ivo a todos, para reunião no dia 22
de dezembro, às 9h30min no Plenarinho da Assembléia
Legislativa, tendo como Pauta o problema da retirada da água do
Rio dos sinos, onde os arrozeiros estão sendo acusados de deter
70% da mesma. Conforme dados estatístico s do IRGA, este
número cai para 12,5 %. Disse que a defesa será efetuada pelo
IRGA e pela Federarroz. Segundo o edil, a Casa deve apoiar estas
entidades, em razão de que o município é agrícola, tendo como
principal produto o arroz. Manifestou sua preocupaçã o com a
Segurança Pública do município, lembrando ter solicitado uma
audiência com o Secretário de Estado da Segurança Pública, ond
estavam presentes diversas autoridades, entre eles o Deputado
Mano Changes, o Vice -Prefeito de Santo Antônio, o Prefeito do
Caraá, o próprio edil. Na ocasião, foi prometido o envio de cinco
policiais para a polícia civil, que está carente de efetivos. Disse
que ainda não foi informado da vinda destes efetivos. Segundo
informações do Prefeito, o Poder Executivo está intermediand o
uma reunião com o Secretário da Segurança Pública, visando
resolver este problema. Aproveitou a oportunidade para agradecer
aos Vereadores, ao Assessor Jurídico, aos funcionários da Casa,
pelo apoio obtido durante o ano em que este à frente da
Presidência da Casa. Desejou Feliz Natal e Próspero Ano Novo a
todos. COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador V ALMIR ODONE
PIRES: O Vereador homenageou , em nome do PMDB, o ex-Prefeito
Dr. Raimundo Reis, bem como ao Ex -Vereador Djalmo Moraes,
destacando a importância pol ítica dos dois para o município de
Santo Antônio da Patrulha. Vereador ANTÔNIO TADEU DAS
NEVES: Disse que no último dia 11 foi realizad o um almoço de
confraternização do Partido Progressista na AABB, onde foi
destacado o Prêmio Tro féu Guri 2011 concedido ao Dr. Cláudio
Amoretti Bier, bem como à Carmem Monteiro, pelos 25 anos de
Moenda. COMUNICADOS: O presidente desejou Feliz Natal e
Próspero Ano Novo às pessoas presentes no Plenário, extensivo
ao Prefeito, Vice -prefeito, Secretários e Funcionários da Prefeitura
Municipal, bem como à população patrulhense. Nada mais a tratar,
o senhor presidente encerrou a presente reunião ordinária, onde
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada.

