
                                  ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

                        DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

Aos 19 dias do mês de março de 2013 reuniram-se, ordinariamente, no 
Plenário Euzébio Barth, às 19 horas, os seguintes vereadores: MARGARETE 
DE OLIVEIRA PEREIRA, ADELINO STECANELA, ANDRE ANTÔNIO 
RANDAZZO DOS REIS, ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SELISTRE, CANTÍDIO 
BORGES LIMA MACHADO, ERONITA ANDRADE DA SILVA, GLÓRIA 
MARIANA TERRA, JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA, JOSEMAR 
RAIMUNDO BANDEIRA, MARCIANA APARECIDA MACHADO, MAURO 
DOS SANTOS MEREGALI, PAULO FERNANDO COLLAR TELLES, 
VALTAIR COELHO DE ANDRADE. PRESENTE O CONSULTOR JURÍDICO 
DR. CIRANO BENFICA SOARES Constando  o número regulamentar de 
Vereadores a Senhora Presidente, em nome de Deus, deu por aberto os 
trabalhos no Plenário Euzébio Barth. A seguir a Senhora Presidente solicitou a 
Exma. Senhora Secretária que realizasse a leitura de um trecho bíblico na 
forma de costume. A Srª Presidente colocou a Ata da 6ª Reunião Ordinária em 
votação, que foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE DO DIA Of. Mens. 
20/2013 Poder Executivo. Encaminha Projetos de Lei. - Projeto de Lei nº 

092/2013 Poder Executivo 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 6.597/2012, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2013, e Lei Municipal n° 6.624/2012 que dispõe sobre a Lei 
Orçamentária Anual e suas alterações, no valor de R$ 162.309,90 Poder 
Executivo Projeto de Lei nº 093/2013 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 6.597/2012, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2013, e Lei Municipal n° 6.624/2012 que dispõe sobre a Lei 
Orçamentária Anual e suas alterações, no valor de R$ 265.310,00 Poder 
Executivo Of. Mens. 21/2013 Encaminha Projeto de Lei nº 094/2013 Dispõe 
sobre a condução de veículo oficial. Poder Executivo Of. Mens. 22/2013 
Encaminha Projeto de Lei. nº 095/2013 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 6.597/2012, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2013, e Lei Municipal n° 6.624/2012 que 
dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas alterações, no valor de R$ 
305.803,40 Poder Executivo Of. Mens. 013/2013 Encaminha . Projeto de Lei 
nº 096/2013 Altera dispositivo da Lei Municipal nº 4.760, de 7 de outubro de 
2005, que "Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 
efetivos do Município de Santo Antônio da Patrulha e dá outras providências". 
Of.nº 166/13 GPM Poder Executivo Encaminha resposta a Indicação nº 024/13 
de autoria dos Vereadores Valtair Andrade, Verª. Glória Terra e Verª. Eronita 
Andrade.Of.nº 171/13 Poder Executivo Resposta as Indicações nºs.022 e 
023/2013 de autoria da Verª. Marciana Aparecida Machado.Of.nº 175/14 Poder 
Executivo Resposta a Indicação nº 015/13 de autoria do Ver. André Randazzo 



dos reis.Of.nº 060/13  SEMSA - Poder Executivo - Resposta ao Ped. Prov. Nº 

079/13 de autoria dos Vereadores Valtair Andrade, Eronita Andrade e Gloria 
Terra.Of. Nº 034/2013 Secretaria de Educação Solicitação de cedência do 
espaço Plenarinho, para o dia 15/3, às 13:30.Ofíco N Refº: 000899/MS/SE/FNS 
Ministério da Saúde Liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 
Saúde, no valor de: 76.453,92. – Notificação - Banco do Brasil De liberação de 
recursos financeiros a benefício da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da 
Patrulha, no valor de: 212.000,00. Of. 018/13 Empresa de Correios Comunica a 
proposta de criação de agências de correios Comunitárias para universalização 
dos serviços postais básicos com o Poder Executivo Municipal.Of S/N 
SUDESTE Encaminha resposta a requerimento  nº 037/13 de autoria da ver. 
Margarete Oliveira. Assembléia Legislativa - Convite - Para a Posse do Exmo. 
Sr. Dep. Estadual Mano Changes, no Cargo de Presidente da Escola do 
Legislativo Deputado Romildo Bolsan a se realizar no dia 20 de março de 2013, 
no Salão Julio de Castilhos do Palacio Farroupilha em Porto Alegre.Solicitação 
PMDB Tribuna Livre, para o dia 25 de março. Rádio Moenda Informação O 
custo mensal do serviço da Rádio, de acordo com contato anterior do é de: 
3.850,00.INDICAÇÃO Nº 030/13 MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA 
Sugere a disponibilização, por parte da Municipalidade, de um local para o 
acolhimento do lixo eletrônico produzido pelas empresas, comércios e 
comunidade em geral, para que, posteriormente fossem encaminhamentos 
para reciclagem.INDICAÇÃO N° 031/13 GLÓRIA TERRA E VALTAIR 
ANDRADE  Sugere a Denominação da Lei oriunda do Projeto de Lei 073/2013, 
aprovado em 18 de fevereiro do corrente ano, que “INSTITUI O DIA 
MUNICIPAL DA JUVENTUDE EM SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” de “LEI CAMILA MASSULO RAMOS”INDICAÇÃO 
N° 032/13 - ERONITA ANDRADE, GLÓRIA TERRA E VALTAIR ANDRADE - 
Sugere a construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil (Creche), 
na localidade de Catanduvinha, 2º Distrito, Interior do Município, vindo atender 
dezenas de crianças que estão no aguardo deste educandário. INDICAÇÃO N° 
033/13 - ANDRÉ ANTONIO RANDAZZO DOS REIS- Sugere que seja 
convocado o Conselho gestor do plano diretor, a Secretaria Municipal de 
Gestão e Planejamento, extensivo à Câmara Municipal, para a realização de 
uma ampla reunião para discussão de mudanças necessarias no Plano Diretor 
Municipal. INDICAÇÃO N° 034/13 - ERONITA ANDRADE, GLÓRIA TERRA E 
VALTAIR ANDRADE  Sugere seja arborizado o trecho em torno do campo de 
futebol sete situadono Camping da Lagoa dos Barros. INDICAÇÃO N° 035/13 

MAURO DOS SANTOS MEREGALI Solicita que seja concedido à empresa 
Magna Cosma do Brasil Produtos e Serviços Automotivos LTDA, a importância 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para pagamento de aluguéis, a título de 
incentivo para esta importante empresa, gerando receita e emprego à 
população patrulhense. Requerimento nº 053/13 MARGARETE DE OLIVEIRA 
PEREIRA Solicita ao Excelentíssimo Senhor Vilson Luís Covatti, Deputado 
Federal - PP/RS, com objetivo de solicitar uma Emenda Parlamentar do seu 
Gabinete, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos reais) para a restauração e 
conclusão da reforma da Igreja Matriz de Santo Antônio da Patrulha, localizada 
entre a Rua Coronel José Maciel com a Rua Padre Isidoro Rescka, no bairro 
Cidade Alta. Requerimento nº 054/13 MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA 
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Paulo Roberto Bier, Prefeito Municipal, que 
seja  firmado parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul para 



este, disponibilizar uma máquina específica para limpeza e dragagem dos dois 
grandes arroios que cortam o Município: o Arroio Passo dos Ramos e o Arroio 
Pitangueiras. Requerimento. Nº 055/13 PODER LEGISLATIVO - Voto de 
profundo pesar pelo falecimento do Jovem Rafael Maeso Lindo, ocorrido em 18 
de março de 2013. Requerimento. Nº 056/13 PAULO FERNANDO COLLAR 
TELLES - Solicita ao Ilustríssimo Senhor Laércio Toralles, Superintende 

Regional do DAER - Osório, com vistas a solicitar a instalação de uma lombada 
eletrônica ou semáforo na RS-474 - próximo à faixa de segurança existente 
nesta artéria, que liga o Bairro Passo da Figueira ao Bairro Menino Deus e 
vice-versa, em Santo Antônio da Patrulha. Requerimento. Nº 057/13 PAULO 
FERNANDO COLLAR TELLES - Solicita informações de qual o número de 
crianças e adolescentes (por faixa etária e/ou séries) matriculados na Rede 
Municipal de Ensino Fundamental e na Rede Municipal de Educação Infantil de 
Santo Antônio da Patrulha. Na mesma linha, solicita-se que seja também 
informado a esta Casa Legislativa, o valor gasto anualmente em transporte 
escolar com alunos da Rede Estadual de Ensino, assim como o valor em 
percentual pago pelo Município e pelo Estado com este transporte. 
Requerimento. Nº 058/13 - PAULO FERNANDO COLLAR TELLES Solicita ao 
Excelentíssimo Senhor Paulo Roberto Bier, Prefeito Municipal, com vistas de 
viabilizar junto a Superintendência Regional do DAER - Osório, a instalação de 
uma lombada eletrônica ou semáforo na RS-474 - próximo à faixa de 
segurança existente nesta artéria, que liga o Bairro Passo da Figueira ao Bairro 
Menino Deus e vice-versa, em Santo Antônio da Patrulha. Requerimento. Nº 
059/13 - JOSEMAR RAIMUNDO BANDEIRA Solicita ao Excelentíssimo 
Senhor Paulo Roberto Bier, Prefeito Municipal, para que seja efetuada uma 
parceria entre o Poder Executivo, proprietário da pista de autoescola para 
motociclistas do CFC - Centro de Formação de Condutores de Santo Antônio 
da Patrulha e os moradores da Rua Izidoro Barcellos, no bairro Loteamento 
Pindorama, visando o calçamento de um curto trecho desta artéria, situado nas 
proximidades do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados e 
Vestuário do Município. Requerimento. Nº 060/13.-. JOSEMAR RAIMUNDO 
BANDEIRA Solicita Excelentíssimo Senhor Paulo Roberto Bier, Prefeito 
Municipal, para que proceda à convocação do presidente da ACISAP 
(Associação Comercial, Industrial e de Serviços), dos proprietários de 
Farmácias de Santo Antônio da Patrulha e Vereadores para uma reunião, a ser 
marcada posteriormente, tendo como pauta a realização de plantão 24 horas. 
Sugere-se que a referida reunião poderá ser realizada no Gabinete do Prefeito, 
assim como nas dependências da Câmara Municipal. Requerimento. Nº 061/13 
- JOSEMAR RAIMUNDO BANDEIRA - Solicita ao Excelentíssimo Senhor 
Paulo Roberto Bier, Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de 
Trânsito, para que seja oficializada a Empresa UNESUL de Transportes Ltda., 
determinando que a mesma utilize apenas a Avenida Affonso Porto Emerim 
como trajeto até o Terminal Rodoviário, situado junto ao Supermercado 
Gomes. Requerimento. Nº 062/13 JOSEMAR RAIMUNDO BANDEIRA E 
JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA Solicita ao Exmo. Sr. Paulo Roberto Bier, 
Prefeito Municipal, para que através do Departamento Municipal de Trânsito, 
seja viabilizando a troca de sentido no trânsito da Rua Cel Vicente Gomes, no 
trecho entre a Av. Cel Vitor Villa Verde até a Rua João Pedroso da Luz, sendo 
esta uma reivindicação da comunidade. Requerimento. Nº 063/13 ERONITA 
ANDRADE, GLÓRIA MARIANA TERRA E VALTAIR ANDRADE Solicita ao 



Excelentíssimo Senhor Paulo Roberto Bier, Prefeito Municipal, para que seja 
efetuada uma parceria entre o Poder Executivo e os moradores da Rua Oscar 
Ferreira de Jesus, localizada no bairro Bom Princípio, visando o calçamento 
desta artéria. Requerimento. Nº 064/13 JOÃO LUIS. MOREIRA DA SILVA  
Solicita ao Ilmo. Senhor Luis Fernando Lima Jacobsen Gerente local da CEEE, 
no sentido de solicitar a troca do transformador localizado junto ao salão 
Comunitário de Rincão do Herval, por um de maior potência, devido as 
constates quedas de tensão, sendo que este pedido já foi protocolado junto a 
agência da CEEE local com o nº de EI 2212212013021 Requerimento. Nº 
065/13 MAURO DOS SANTOS MEREGALI - Solicita informação de qual a 
periodicidade de análise da água dos poços artesianos comunitários 
conveniados com a Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha Requerimento. Nº 
066/13 MAURO DOS SANTOS MEREGALI - Solicita informações de quantas 
e quais as localizações das Escolas Municipais de educação Infantis (creches), 
no Município de Santo Antônio da Patrulha; quantas vagas possuem cada 
educandário; se há compra de vagas em escolas particulares e quantas são; 
quais as creches e o numero de vagas compradas em cada, bem como qual o 
custo destas vagas para o erário público. Requerimento. Nº 067/13 MAURO 
DOS SANTOS MEREGALI - Solicita informações de quantos alunos são 
transportados da Rede Municipal (Ensino Fundamental e Pré-escola); quantos 
da Rede Estadual em relação à Pré-escola, Ensino Fundamental, Ensino Médio 
e Ensino Superior; bem como, quanto é o valor do repasse, para onde é 
repassado e qual os critérios usados para este repasse financeiro. Pedido.de 
Providência. Nº 090/13 PAULO FERNANDO COLLAR TELLES 

Instalação de uma lixeira comunitária com repartições para separação de lixos 
secos e orgânicos; a colocação de mais contêineres, em frente ao Residencial 
Santo Antônio, no bairro Jaú, ou que, a empresa coletora de lixo recolha com 
mais frequência o lixo produzido pela comunidade local e agora pelo aumento 
de mais 240 famílias neste bairro. Pedido. de Providência. Nº 091/13 
JOSEMAR RAIMUNDO BANDEIRA Solicita o ensaibramento e patrolamento 
da Estrada da localidade de Içara do Montenegro, 1º Distrito, Interior de Santo 
Antônio da Patrulha. Pedido.de Providência. Nº 092/13 JOÃO LUIS MOREIRA 
DA SILVA Solicita patrolamento e ensaibramento da Estrada Geral de Sertão 
do Canta Galo, iniciando no encontro com a estrada Geral de Evaristo 
estendendo até a divisa com o Município de Rolante, em regime de urgência 
devido a dificuldade de ser executado o transporte escolar nesta via Pedido. De 
Providência. Nº 093/13 - JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA Solicita 
patrolamento e ensaibramento da Estrada Geral de Furnas, iniciando no final 
da linha de ônibus de Evaristo estendendo até a divisa com o Município de 
Riozinho. Pedido. De Providência. Nº 094/13 - JOÃO LUIS MOREIRA DA 
SILVA Solicita patrolamento, envaletamento e ensaibramento da Estrada Geral 
da Sede de Santo Antônio da Patrulha a Evaristo Pedido de Providência. Prov. 
Nº 095/13 - JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA Solicita patrolamento, e 
ensaibramento da Estrada Geral de Santo Antônio da Patrulha até a divisa com 
o Município de Caraá Pedido de . Providência . Nº 096/13 - JOSEMAR 
RAIMUNDO BANDEIRA - Solicita ensaibramento e patrolamento da Estrada 
da localidade do Morro do Púlpito, atendendo reivindicações dos moradores 
desta comunidade. Pedido de . Providência. Nº 097/13 - JOSEMAR 
RAIMUNDO BANDEIRA Solicita substituição da lâmpada queimada no poste 
de número 163929, na Travessa Santa Helena, número 492, depois da Jorge 



Domingues Oliveira, assim como a revisão geral nas luminárias nos demais 
postes deste trecho. Pedido. de Providência. Nº 098/13 MARCIANA 
APARECIDA MACHADO - Solicita o ensaibramento e patrolamento das 
estradas das localidades Catanduva Grande, Roça Grande, São José da Data, 
Taquaral, Catanduvinha, Macegão e Alta Data, Interior de Santo Antônio da 
Patrulha. Pedido.de  Providência. Nº 099/13 ERONITA ANDRADE, GLÓRIA 
TERRA E VALTAIR ANDRADE  Solicita que seja concluída a instalação da 
rede de água, na localidade de Catanduvinha, 2º Distrito, Interior de Santo 
Antônio da Patrulha, o que vai beneficiar inúmeras famílias desta comunidade. 
Sobre o expediente do dia JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA Falou sobre o 
incentivo financeiro requisitado pelo edil Mauro Meregali para a indústria 
Magna Cosma que soma trinta mil reais e isto para a empresa que gastou mais 
de 300.000,00 reais para levar luz até sua sede não representa muito mas é 
para reparar um erro da administração passada em relação a prometida 
isenção de IPTU e agora esta como incentivo .Disse também que preocupado 
com seu futuro esta trabalhando na referida empresa .Referiu-se ao modo da 
empresa tratar seus contratados não como funcionários mas sim como 
colaboradores e que todas as manhãs o diretor cumprimenta todos os 
colaboradores um por um e da um bom dia pergunta como está e um abraço.. 
Disse que está muito feliz em trabalhar na referida empresa e seu horário é no 
turno da noite coisa que já está acostumado pois trabalhou neste mesmo 
horário na empresa Beira Rio ,e ressalta que não vai deixar de atender o seu 
povo nas segundas, quartas e sextas durante o turno da tarde como de 
costume. Em aparte Vereadora GLORIA MARIANA TERRA parabenizou o edil 
da forma como ele se manifestou e do orgulho de poder ver seu aluno como 
vereador e agir de maneira simples e humilde. E também da importância que 
têm esta empresa no município de Santo Antônio  trazendo novos recursos e 
valorizando a mão de obra local. E que como vereadora ela sempre vai apoiar 
medidas que visem o crescimento desta cidade. JOSEMAR RAIMUNDO 
BANDEIRA Referiu-se ao requerimento. de sua autoria onde solicita ao 
Excelentíssimo Senhor Paulo Roberto Bier, Prefeito Municipal, através do 
Departamento Municipal de Trânsito, para que seja oficializada a Empresa 
UNESUL de Transportes Ltda., determinando que a mesma utilize apenas a 
Avenida Affonso Porto Emerim como trajeto até o Terminal Rodoviário, situado 
junto ao Supermercado Gomes. Pois está pondo em risco os moradores da 
região devido a velocidade que desprendem nas vias secundárias de acesso a 
Avenida Porto Emerim, e ainda que estão causando danos nas casas e prédios 
devido a trepidação que causam ao passarem na referida área. Também 
referiu sobre seu requerimento onde  Solicita ao Excelentíssimo Senhor Paulo 
Roberto Bier, Prefeito Municipal, para que seja efetuada uma parceria entre o 
Poder Executivo, proprietário da pista de autoescola para motociclistas do CFC 
- Centro de Formação de Condutores de Santo Antônio da Patrulha e os 
moradores da Rua Izidoro Barcellos, no bairro Loteamento Pindorama, visando 
o calçamento de um curto trecho desta artéria, situado nas proximidades do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados e Vestuário do 
Município. Pois disse que quando chove cria buracos e que somente com a 
passagem da motoniveladora que resolve. Sendo este um trecho localizado em 
uma área central deve ficar livre de barro e poeira. Dissertou ainda sobre seu 
requerimento onde solicita ao excelentíssimo Senhor Paulo Roberto Bier, 
Prefeito Municipal, para que proceda à convocação do presidente da ACISAP 



(Associação Comercial, Industrial e de Serviços), dos proprietários de 
Farmácias de Santo Antônio da Patrulha e Vereadores para uma reunião, a ser 
marcada posteriormente, tendo como pauta a realização de plantão 24 horas. 
Sugere-se que a referida reunião poderá ser realizada no Gabinete do Prefeito, 
assim como nas dependências da Câmara Municipal. Finalizou dizendo que 
várias pessoas o têm interpelado na rua para questionar sobre esta 
necessidade de farmácia 24 horas e esteve com alguns empresários que se 
manifestaram sobre a dificuldade de manter uma farmácia em tempo integral, 
então ele sugere que talvez a prefeitura possa ajudar com a segurança por 
exemplo.Citou o requerimento de autoria sua e do Vereador João Luis Moreira 
da Silva onde solicita ao Exmo. Sr. Paulo Roberto Bier, Prefeito Municipal, para 
que através do Departamento Municipal de Trânsito, seja viabilizado a troca de 
sentido no trânsito da Rua Cel Vicente Gomes, no trecho entre a Av. Cel Vitor 
Villa Verde até a Rua João Pedroso da Luz, sendo esta uma reivindicação da 
comunidade. MAURO DOS SANTOS MEREGALI Referiu-se a indicação onde 
solicita que seja concedido à empresa Magna Cosma do Brasil Produtos e 
Serviços Automotivos LTDA, a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
para pagamento de aluguéis, a título de incentivo para esta importante 
empresa, gerando receita e emprego à população patrulhense. Disse o Edil 
que esta ajuda financeira se refere a um acordo entre a empresa e a prefeitura 
e que não foi possível ,dar segmento devido a erros aos quais ele não quis se 
reportar pois nesta hora não interessa quem errou ou não e sim como vamos 
resolver estes problemas. Informou também, que solicitou através de um 
requerimento a informação de qual a periodicidade de análise da água dos 
poços artesianos comunitários conveniados com a Prefeitura de Santo Antônio 
da Patrulha. Diz saber que a resposta poderá ser um não mas que não 
podemos deixar da forma como está pois o teste de qualidade da água deve ter 
uma periodicidade curta garantindo a sanidade deste importante item de 
sustentação da vida. PAULO FERNANDO COLLAR TELLES Ao cumprimentar 
os presentes os colegas e a mesa diretora Versou sobre sua indicação na qual 
solicita ao Excelentíssimo Senhor Paulo Roberto Bier, Prefeito Municipal, com 
vistas de viabilizar junto a Superintendência Regional do DAER - Osório, a 
instalação de uma lombada eletrônica ou semáforo na RS-474 - próximo à faixa 
de segurança existente nesta artéria, que liga o Bairro Passo da Figueira ao 
Bairro Menino Deus e vice-versa, em Santo Antônio da Patrulha. Salienta que 
neste local acontecem muitos acidentes e esta medida se torna imprescindível 
para a segurança de seus moradores.Instalação de uma lixeira comunitária 
com repartições para separação de lixos secos e orgânicos; a colocação de 
mais contêineres, em frente ao Residencial Santo Antônio, no bairro Jaú, ou 
que, a empresa coletora de lixo recolha com mais frequência o lixo produzido 
pela comunidade local e agora pelo aumento de mais 240 famílias neste bairro. 
Ressaltou que esta medida é de suma importância pois são no mínimo mais de 
mil novas pessoas morando em um local onde há pelo menos três anos havia 
um terreno baldio. Temos que garantir a infra estrutura necessária para a Vida 
destas famílias em um ambiente saudável. 
Manifestou o edil sobre seu pedido de informações onde pede que lhe 

forneçam informações de qual o número de crianças e adolescentes (por faixa 

etária e/ou séries) matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental e 

na Rede Municipal de Educação Infantil de Santo Antônio da Patrulha. Na 

mesma linha, solicita-se que seja também informado a esta Casa Legislativa, o 



valor gasto anualmente em transporte escolar com alunos da Rede Estadual de 

Ensino, assim como o valor em percentual pago pelo Município e pelo Estado 

com este transporte. Pois Santo Antônio da Patrulha, ressalta a discrepância 

entre o que o município paga em transporte para o ensino médio e que 70% 

vem dos cofres públicos municipais e apenas 30% do governo do estado. Dois 

milhões e cem mil reais foram os gastos do governo municipal com o transporte 

destes estudantes VALTAIR COELHO DE ANDRADE Referiu-se a indicação 

sua e de seus colegas onde sugere que seja arborizado o trecho em torno do 

campo de futebol sete situado no Camping da Lagoa dos Barros. Pois salientou 

que hoje o campeonato lagoano é um dos melhores eventos do nosso 

município e a Lagoa tem que ser preservada limpa e em condições de receber 

grande público . E que este plantio de árvores tem um custo baixo e que talvez 

se plante inclusive no estacionamento para dar sombra.Em Aparte Josemar 

Bandeira disse que esteve presente na final que foi um jogo maravilhoso 

parabenizou a todos que organizaram este evento e também a mídia local 

Radio Itapuí Folha Patrulhense e Correio de Santo Antônio.Valtair agradeceu e 

encerrou pedindo mais atenção de todos para aquele espaço tão importante 

para a comunidade. ANDRE ANTÔNIO RANDAZZO DOS REIS Sugere que 

seja convocado o Conselho gestor do plano diretor, a Secretaria Municipal de 

Gestão e Planejamento, extensivo à Câmara Municipal, para a realização de 

uma ampla reunião para discussão de mudanças necessárias no Plano Diretor 

Municipal. Disse que a administração passada tinha um entendimento próprio 

sobre esta matéria e que em alguns pontos ele discorda mas que não esta de 

todo errado mas em certas matérias como altura máxima vertical de algumas 

construções e outros problemas relacionados, devem ser revistos Mas quanto 

a falta de  esgotamento cloacal ainda persiste. Também abriu seu requerimento 

para que os colegas vereadores assinassem se assim entendessem. Citou 

também o trânsito que continua com problemas e que o Semáforo junto ao 

Posto central de Saúde ainda esta sem funcionar ADELINO STECANELA 

Cumprimentou os presentes e os colegas da mesa e questionou o vereador 

Mauro Meregali a respeito do incentivo de trinta mil reais para a empresa 

Magna Cosma referente ao aluguel ,e salientou que esta casa sempre foi a 

favor  de novas empresas e principalmente de uma multinacional como a 

Magna Cosma . e que a sua dúvida seria no caso do projeto de isenção de 

50% de ICMS e sua ilegalidade em ser aprovada por esta casa . Em aparte 

vereador João Luis Moreira disse que estes problemas foram gerados por falta 

de comunicação entre o executivo e a Câmara de Vereadores pois nunca foi 

convidado para uma reunião com a Magna Cosma na administração anterior.O 

que não ocorre nesta administração pois nas primeiras reuniões com o grupo 

industrial Português que deve se instalar em Santo Antônio da Patrulha os 

vereadores foram convidados a participar. ERONITA ANDRADE DA SILVA 

Referiu-se ao pedido dela em conjunto com o vereador Valtair Andrade e Glória 

Terra sobre os atendimentos com especialistas  que estavam cancelados e que 

agora esta contratando especialistas e não será pelo consórcio da 



AMLINORTE e sim direto com atendimento no posto de saúde.e que outra 

preocupação é relativo ao calor que os usuários do posto de saúde central 

passam na espera por atendimento e que em relação a isso o prefeito já estaria 

tomando providências.Em aparte Vereador joão luis Moreira Parabenizou a 

colega pela simplicidade com que faz o seu trabalho e que não aq conhecia 

pessoalmente mas játinha ouvido falar de seu tarbalho em prol das pessoas e 

que gente da sua família já havia sido muito bem atendida por ela quando 

trabalhava na secretaria de saúde.Ela agradeceu e disse que vai continuar 

tarbalhando em prol da comunidade e agradeceu o secretário Tadeu Neves por 

sempre atender quando é requisitado.GLORIA MARIANA TERRA  Versou 

sobre o requerimento seu e de Valtair Andrade no qual Sugere a Denominação 

da Lei oriunda do Projeto de Lei 073/2013, aprovado em 18 de fevereiro do 

corrente ano, que “INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE EM SANTO 

ANTÔNIO DA PATRULHA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” de “LEI CAMILA 

MASSULO RAMOS”. Também se manifestou sobre o ocorrido na tragédia de 

Santa Maria e que devemos sempre lembrar para que tragédias assim não 

mais ocorram. Citou também a indicação onde sugere a construção de uma 

Escola Municipal de Educação Infantil (Creche), na localidade de 

Catanduvinha, 2º Distrito, Interior do Município, vindo atender dezenas de 

crianças que estão no aguardo deste educandário pois no interior muitas 

crianças ficam sozinhas e os pais não tem onde deixar os filhos. Em aparte 

Vereador - Paulo Fernando Collar Telles parabenizou a vereadora por esta 

iniciativa e também por ter sido precursora da agenda positiva que muito esta 

auxiliando a população. Para finalizar a vereadora parabenizou o projeto 

ambiental na Lagoa o Secretário Dirceu Machado e os demais secretários 

envolvidos. Não havendo mais pronunciamentos , a Srª Presidente passou 

para a ORDEM DO DIA: Projeto De Resolução n° 02 2013 Apresenta 

alterações a resolução n°10 de 1995 que dispõe sobre o regimento interno da 

câmara de vereadores e dá outras providências.esta resolução fica em pauta 

na ordem do dia por mais duas reuniões PROJETO DE LEI 089/2013 "Altera 

dispositivos da Lei Municipal 5.655, de 23 de dezembro de 2008, que "Dispõe 

sobre o pagamento parcelado, e cobrança de créditos tributários, inscritos ou 

não em dívida ativa, e dá outras providências".Com parecer favorável da 

Comissão. Com o projeto em discussão não havendo manifestação colocado 

em votação .Aprovado com onze votos favoráveis e uma abstenção de Adelino 

Stecanela.Projeto de lei 092/13 por acordo de liderança . 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 6.597/2012, que dispõe sobre a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013, e Lei Municipal n° 

6.624/2012 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas alterações, no 

valor de R$ 162.309,90 Colocado em discussão. Com a palavra Vereador 

CANTÍDIO BORGES Versou sobre o projeto de calçamento da rua Pedro 

Elesbão na região da Vila Palmeira e que esta é uma importante artéria da 



região e gostaria que todos os colegas votassem a favor .Pois esta é uma luta 

sua que há tempos vem buscando a solução. E disse que não iria nominar os 

secretários anteriores que foram muitos e não resolveram mas isto é fruto de 

um pedido seu de 2009 e que sempre quis resolver este problema porque esta 

rua tem escoamento de produção principalmente arroz. Além disso tem o 

problema de saúde que a poeira em excesso traz para os moradores.ANDRÉ 

RANDAZZO disse estar muito feliz por estar aprovando o calçamento desta rua 

na Vila Palmeira e que a importância de ter uma representatividade  do local 

pois foi ele Cantídio Borges que iniciou a luta para que ocorresse tal 

investimento e que quando estava na secretaria de obras participou de uma 

audiência pública onde foi debatida esta obra juntamente com a comunidade 

pois a intenção era que a prefeitura e os moradores financiassem ,mas com 

este recurso que o deputado Renato Molling conseguiu junto ao ministério das 

cidades a obra se tornou viável. Por isto se sente feliz de por duas vezes poder 

ajudar, uma como secretário e agora como vereador votando a favor.Em aparte 

Josemar Bandeira disse que é muito bom que o vereador Cantídio Borges 

esteja aqui na câmara no momento que é aprovado este calçamento que foi 

sua luta. Para finalizar André Randazzo parabenizou o vereador. Não havendo 

mais pronunciamentos Em Votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de 

Lei nº 093/2013 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 

6.597/2012, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2013, e Lei Municipal n° 6.624/2012 que dispõe sobre a Lei 

Orçamentária Anual e suas alterações, no valor de R$ 265.310,00 Colocado 

em discussão, não havendo manifestação plenária. Em votação :Aprovado por 

unanimidade.Projeto de Lei. nº 095/2013 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 6.597/2012, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2013, e Lei Municipal n° 6.624/2012 que 

dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas alterações, no valor de R$ 

305.803,40 Colocado em discussão.Com a palavra Vereador JOSEMAR 

BANDEIRA Saudou mais uma vez os presentes e colegas Vereadores e disse 

que na legislatura anterior seu partido não tinha representante na Câmara mas 

que tinha representantes no executivo como na Secretaria de Cultura Desporto 

Turismo e Juventude e que este é um projeto oriundo do governo anterior e 

que foi uma luta para vir este recurso para reforma do Ginásio de Esportes. ele 

vê que a administração Daiçon Maciel no que tange a busca de recursos 

federais fez um bom trabalho.Em aparte André Randazzo deu os parabéns ao 

PDT pelo trabalho desenvolvido na Secretaria de Cultura na administração 

anterior. Em aparte Vereador Paulo Fernando Collar Telles ressaltou a 

importância que tem o governo federal na administração do município pois 

temos pouco dinheiro para investimentos no Orçamento municipal e sem as 



emendas parlamentares e recursos da união não teríamos condições de fazer. 

Não havendo mais manifestações.Em votação: aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 096/2013 Altera dispositivo da Lei Municipal nº 4.760, de 7 de 

outubro de 2005, que "Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores efetivos do Município de Santo Antônio da Patrulha e dá outras 

providências".Colocado em discussão, sem manifestação plenária. Em votação 

aprovado por unanimidade.As indicações, requerimentos, e pedidos de 

providência foram avaliados em bloco. Aprovados por unanimidade. 

Explicações pessoais GLORIA MARIANA TERRA Dissertou  sobre a 

indicação da lei Camila Massulo Ramos que cria o dia municipal da juventude e 

que esta lei sirva para que a juventude fique sensibilizada e se cuide mais 

quanto ao trânsito, disse estar muito abalada com a morte de mais um jovem 

patrulhense de acidente de automóvel e pediu para que os motoristas tenham 

mais cuidado e atenção com o transito E que todas as famílias que lá estavam 

ficaram com este sentimento de uma vida ceifada no início e que este jovem 

não teve a chance de realizar seus sonhos. CANTIDIO BORGES LIMA 

MACHADO Versou sobre o calçamento da rua Pedro Elesbão em Vila 

Palmeira destacando a importância e o trabalho do deputado Renato Molling 

que fez com que isto se tornasse possível .Agradeceu as manifestações do 

Vereador André Randazzo ,Josemar Bandeira e Glória Terra ,Dizendo que esta 

obra para ele é um sonho que esta se tornando realidade. Disse também que 

os colegas Vereadores trabalham em prol da comunidade mas as vezes certas 

coisas não ocorrem como a gente quer mas quando se consegue conquistar, 

da um prazer imenso poder ajudar a comunidade. E que na época em que 

esteve presidente desta casa sempre que possível ele apoiou as viagens dos 

vereadores à Brasília pois é muito importante abrir portas e cobrar dos nossos 

deputados verbas para nossa terra. Em aparte vereador João Luis parabenizou 

o colega e o deputado Renato Molling por esta conquista e que este deputado 

ajuda muito Santo Antônio e faz jus de seus votos pois tem deputados que 

fazem muitos votos aqui e não mandam nenhuma verba.Em aparte Paulo 

Fernando Collar Telles disse que este deputado foi o que mais verbas mandou 

para Santo Antônio nos últimos quatro anos e que seu partido não participava 

do governo municipal. Cantídio agradeceu a manifestação dos colegas e disse 

que muitos deputados de outros partidos também ajudam o município. E 

gostaria de ir a Brasília com colegas de outras bancadas pois assim mais 

chances temos de receber verbas.Vereador ANDRÉ RANDAZZO DOS REIS 

Dissertou sobre a iluminação pública e que passado mais de oitenta dias de 

administração não foi tomado providências e como relatou o colega Josemar 

Bandeira o diretor da pasta ainda comprou material errado e que na sua visão 

ele não tem condições nem de ser cordenador. E que uma cidade que está 

com problemas de criminalidade e violência ,é o mínimo que o município pode 

fazer é cuidar da iluminação para dar um pouco mais de segurança para seus 

cidadãos. Versou sobre o prefeito ainda não ter nomeado secretário(a) para a 

pasta da Saúde que sendo Médico Prefeito e Secretário é humanamente 



impossível cuidar bem de tudo e logo ele que se elegeu prometendo melhorar 

justamente a área da saúde .Em aprte Paulo Fernando Collar disse que o 

prefeito esta interinamente respondendo pela pasta da saúde e que tem 

certeza que logo irá nomear alguém para esta pasta pois ele é medico e vai 

cuidar muito bem da área da saúde. André Randazzo finalizou dissertando 

sobre o novo posto de gasolina que esta abrindo aqui no município e que está 

com todas as licenças em dia e a prefeitura que já havia liberada a obra esta 

condicionando com o DAER o acesso ao posto e o proprietário está tendo 

prejuízos por estar sem poder trabalhar. VALTAIR ANDRADE  Disse que na 

questão do posto de gasolina o processo está com o DAER e que da parte da 

prefeitura já esta tudo liberado para o funcionamento. MAURO DOS SANTOS 

MEREGALI Versou sobre o incentivo para a empresa Magna Cosma e fez 

referência ao seu Diretor Financeiro Marcelo Fortunato. E que ele socialista do 

partido dos trabalhadores está dando de incentivo trinta mil reais para uma 

empresa multinacional, e que na verdade está somente corrigindo um engano 

pois não acredita que deliberadamente esta casa iria cometer uma falha, e esta 

empresa acredita muito na palavra e o que foi acordado anteriormente com a 

administração municipal não ocorreu sendo assim esta foi a melhor forma 

encontrada para cumprir com a empresa este compromisso. Em aparte André 

Randazzo agradeceu o colega por se referir como engano ao desconto de 

IPTU para esta empresa e que de agora em diante devemos apenas chamar 

de incentivo a título de aluguel e não ficar falando do que já passou pois não 

leva a nada. Mauro Meregali se disse espantado como a prefeitura não levou o 

protocolo de intenções desta empresa e apresentou ao Governo do Estado 

pois com certeza boa parte das demandas o Governo poderia ter nos auxiliado 

principalmente na parte estrutural.E que temos pouco tempo para fazer tudo 

que devemos para melhorar o município. JOSEMAR BANDEIRA Falou das 

dificuldades que as pessoas estão enfrentando pela falta de iluminação pública 

pois não é só na minha localidade Montenegro é no centro e em quase todo o 

interior. E que  este senhor que esta encarregado da iluminação usou o slogan 

“Marcão é a solução” e agora não tem solução para a iluminação pública. 

Referiu-se que no caso do novo posto de gasolina que o DAER ainda não 

permitiu o acesso e se pergunta até quando este departamento vai continuar 

trancando e até atrapalhando o desenvolvimento do município.JOÃO LUIS 

MOREIRA DA SILVA Dissertou sobre o problema da iluminação e que antes o 

Marcão diretor de iluminação servia na administração anterior e como agora 

está nesta administração já não serve mais. E ele como vereador, agora de 

oposição vai dar um ano para a atual administração e caso as coisas não 

melhorem ele vai sim reclamar como sempre fez. Em aparte Josemar Bandeira 

disse que não vai esperar um ano pois tem problemas urgentes a serem 

resolvidos e que ele se referiu ao diretor de iluminação porque além de não ter 

material suficiente ainda foi comprado o errado. Continuou o edil João Luis 

Moreira referindo-se ao ex prefeito Ferúlio José Tedesco que foi secretário de 

obras durante um ano Nada conseguiu fazer e foi no primeiro ano de governo 



pede então que os colegas deixem a atual administração trabalhar para depois 

cobrarem as coisas desta maneira.MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA Ao 

cumprimentar os colegas e a todos os presentes, disse que todos os edis estão 

de parabéns pelo nível da reunião e que deveria ser sempre assim. Em relação 

a alguns problemas da administração ela esteve se informando com prefeito 

Paulo Bier e em algumas questões como no caso da fitinha para exame de 

glicemia só tem direito a fitinha quem toma injeções de insulina e quem trata o 

diabetes apenas com medicação não tem direito a este exame.Versou também 

sobre os carros que vão para Porto Alegre levar pessoas para consultar e que 

muitas vezes pessoas que não precisam deste serviço acabam utilizando e que 

agora o atual prefeito quer normatizar e regulamentar para que somente as 

pessoas que realmente precisam utilizem este transporte. Nada mais havendo 

a tratar, a Senhora Presidente encerrou a Reunião Ordinária, onde lavrei a 

presente  ata, que após lida e aprovada, segue assinada. 

 


