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ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2011 reuniram-se, 
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às vinte horas, os 
seguintes vereadores:  ADELINO STECANELA, ADEMACILDO 
SANTOS DA SILVEIRA, ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA, 
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES, CANTÍDIO BORGES LIMA 
MACHADO, FLÁVIO VON SALTIÉL, JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS, JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA, VALMIR ODONE 
PIRES. PRESENTE O ASSESSOR JURÍDICO DR. CIRANO 
BEMFICA SOARES.  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 de co stume. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou a Ata da 2 9ª 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 que 
procedesse à leitura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 
151/2011 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. 
Mensagem nº 152/2011 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 153/2011 –  Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 154/2011 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 155/2011 – 
Encaminha Projetos de Lei –  Poder Executivo.  Of. Mensagem nº 
156/2011 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. 
Mensagem nº 157/2011 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2011 – 
“Altera o art.3º da Lei Complementar 002, de 20 de novembro de 
2002, que deu nova redação ao artigo 110 da Lei Municipal 
nº2.674/93, que autoriza o Município de Santo Antônio da Patrulh a 
a receber em doação bens móveis e conceder o respectivo uso, 
para exploração publicitária ;e dá outras providências” –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 199/2011 –  “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 Plurianual do Município para 2010 a 2013, Lei 
Municipal nº 6.106/2010, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2011, e Lei Municipal n° 
6.129/2010 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas 
alterações” - no valor de R$ 10.000,00 –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 200/2011 –  “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 
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Plurianual do Município para 2010 a 2013, Lei Municipal nº 
6.106/2010, que dispõe sobre a Lei de diretr izes 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$ 
3. 900,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 201/2011 –  
“Altera redação do parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal nº 
5.856, de 22 de dezembro de 2009, que Dispõe sobre o Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social e Saneamento” –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 202/2011 –  “Altera arts. 1º e 4º da 
Lei Municipal nº 5.855, de 22 de dezembro de 2009, que Dispõe 
sobre o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e 
Saneamento” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 203/2011  –  
“Altera art.  27 da Lei Municipal nº 6.136 de 29 de dezembro de 
2010, que Inst itui no Município de Santo Antônio da patrulha o 
serviço de entrega e coleta de pequenas cargas mediante 
util ização de motocicletas, estabelece sua prestação por 
motocicl ista prof issional autônomo ou por pessoa jurídica, 
determina condições para a operação do serviço” –  Poder 
Executivo. Convite - Convite caravana do Diretório Estadual e 
Assoc. dos Vereadores do PMDB/RS à Brasília dia 24 de agosto de 
2011 - Diretório Estadual PMDB-RS. Convite - Convite para a 
Solenidade de Instalação da Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento de Tramandaí, a ser realizada ás 17 horas, do dia 25 
de agosto de 2011, na Rua 12 de Abri l , 213, em Tramandaí - Chefe 
de polícia do Estado, Diretor do departamento de polícia do interior 
e o ti tular da 23ª delegacia de policia regional. Convite - Convite 
para a 15ª Festa de Santa Terezinha, a ser realizada no dia 18 de 
Setembro de 2011 - Bairro Santa Terezinha. Solicitação dos 
Servidores Efetivos da Câmara - Solicitação de alteração do plano 
de carreira dos servidores efetivos do Poder Legislat ivo. Ofício s/n 
- Destinação de recursos ao município no valor de 11.322.612,62 –  
Câmara dos Deputados. PROJETO DE LEI Nº 204/2011 –  
ADELINO STECANELA –  “D ispõe sobre a Instituição do Programa 
Municipal de Combate e Prevenção a Dengue e dá outras 
providências”. PROPOSTA DE EMENDA Nº 018/2011 À LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL  - ADELINO STECANELA, ADEMACILDO 
SILVEIRA, MARGARETE PEREIRA, ANTÔNIO TADEU DAS 
NEVES, ALZEMIRO SILVEIRA E VALMIR ODONE PIRES  - 
"ALTERA REDAÇÃO DO ARTIGO 12 DA LEI ORGÂNICA 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". MOÇÃO Nº 002/2011  
–  ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA  - MOÇÃO DE APLAUSOS 
E FELICITAÇÕES à Rádio Itapuí, na pessoa do seu Diretor 
Presidente Nelcy Adão de Souza, extensivo a todos funcionários e 
colaboradores desta excelsa emissora, pelo transcurso do seu 62º 
aniversário de fundação em 1949, acolhido com prazer na data de 
22 de agosto p.p.  Convite - Convite para o encontro conjunto dos 
colegiados que será realizado no próximo dia 2 de setembro, a 
partir das 14 horas, na Casa da RBS, Parque Assis Brasil, em 
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esteio, na Expointer 2011 - Senado Federal e Câmara dos 
Deputados. INDICAÇÃO Nº 084/2011 –  ADELINO STECANELA - 
Regulamentação do habite-se de prédios e casas, que se 
encontram em situação irregular junto ao Poder Executivo. 
INDICAÇÃO Nº 085/2011 –  VALMIR ODONE PIRES –  “Plantio de 
árvores em toda a via lateral da Av. Affonso P. Emerim, com 
espécies que não danif iquem o passeio público e nem atrapal hem 
o trânsito tais como Ipê Amarelo, Vermelho, roxo e branco, 
espécies com, no mínimo, 2 metros de altura”. Requerimento nº 
206/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA  - Solicita que seja 
enviada cópia deste ao Exmo. Senhor Deputado Federal Renato 
Molling, PP-RS, para que disponibi l ize uma emenda Parlamentar 
de seu Gabinete, junto ao Ministério dos Esportes, possibi l itando a 
conclusão da quadra poliesport iva da Vila Cohab em Santo Antônio 
da Patrulha. Requerimento nº 207/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA 
DA COSTA - Solicita que seja consignado em Ata um Voto de 
Pesar pelo falecimento da Senhora Frida Luíza Braga, ocorrido em 
22 de agosto de 2011. Requerimento nº 208/2011 –  ADEMACILDO 
SANTOS DA SILVEIRA –  Solicita ao Exmo. Senhor Prefeito Daiçon 
Maciel da Silva, com vistas a solicitar para que, quando da 
realização de eventos no Município, de cunho social, através da 
prestação de serviços à comunidade ou atividades af ins, se 
possível, não sejam realizados aos sábados, vindo atender 
reivindicação de pessoas de outras religiões ou credos, que 
gostariam de participar, mas devido as atividades rel igiosas, 
deixam de ser, momentaneamente, beneficiadas com estas 
atividades sociais beneficentes. Requerimento nº 209/2011 – 
ADELINO STECANELA - Solicita que seja enviada cópia deste ao 
solicita ao Ilmo. senhor. Júlio César Porciúncula da Silva, 
Superintendente Regional DAER –  Esteio, recuperação, com a 
máxima urgência, do acostamento da rodovia RS 30, no perímetro 
urbano de Santo Antônio da Patrulha, que se encontra 
intransitável. Requerimento nº 210/2011 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS - Solicita que seja analisada por Vossa Excelência a 
criação da Câmara It inerante deslocando-se uma vez por mês aos 
Bairros e interior da cidade, possibi l itando à comunidade expor 
suas ideias com proximidade ao Poder Legislat ivo. Requerimento 
nº 211/2011 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS  - Solicita que 
seja enviado cópia deste ao I lmo. senhor Vinicius Barcelos, 
Presidente da ACISAP, com vistas a possibil idade de um estudo 
junto ao comércio patrulhense, em especia l aos Bares, 
Restaurantes, Lancherias e comércios af ins, a concessão de um 
desconto especial aos universitários patrulhenses quando em visita 
para refeições nestes estabelecimentos. Requerimento nº 
212/2011 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Solicita que seja 
realizado em estudo junto aos Poderes Legislat ivo e Executivo com 
vistas a questão da acessibil idade de pessoas idosas e com 
deficiência f ísica aos espaços públicos, em especial aos Poderes 
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Executivo e Legislat ivo, tendo em vista que na Câmara de 
Vereadores já há algumas adaptações para este f im, a exemplo do 
ingresso e o acesso aos sanitários. Pedido de Providência nº 
694/2011 –  ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA - Colocação de 
redutor de velocidade na esquina da Rua Mário F. da Silva com 
Rua Santo Antônio, que l iga as Ruas Anápio de Oliveira Rosa e 
Francisco Borges de Lima, devido aos constantes acidentes 
ocorridos no local. Pedido de Providência nº 695/2011 –  JOÃO 
LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera pedido de providência nº 
677/2011 no qual solicita melhorias através de patrolamento da 
estrada geral que liga a Sede do Município até a localidade de 
Evaristo. Pedido de Providência nº 696/2011 –  JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA –  Reitera pedido de providência nº 679/2011 
no qual solicita o patrolamento e ensaibramento da e strada da 
localidade de Baixa Grande, bem como a construção de um 
pontilhão, iniciando no f inal da estrada geral de Evaristo até a 
divisa com o município de Riozinho. Pedido de Providência nº 
697/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera pedido de 
providência nº 680/2011 no qual sol icita o patrolamento, 
ensaibramento, envaletamento e construção de cinco bueiros, 
iniciando na estrada Geral da localidade de Evaristo até a 
localidade de Pinheiros. Pedido de Providência nº 698/2011 – 
JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera pedido de providência 
nº 681/2011 no qual solicita o patrolamento, ensaibramento e 
envaletamento da estrada da localidade de Canto dos Guilhermes, 
objetivando melhorias nesta estrada, tendo em vista os 
investimentos feitos nesta localidade, em especial o hotel-fazenda 
que está sendo construído no local. Conserto de um pontilhão 
localizado perto do Hotel -Fazenda, na localidade de Canto dos 
Guilhermes. Pedido de Providência nº 699/2011 –  JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA - Encascalhamento e ensaibramento , em 
regime de urgência, da estrada da RS-474, iniciando no KM 12 
passando pela casa dos Padres até o meladeiro do Sr. Luiz em 
Guarda Velha. Pedido de Providência nº 700/2011 –  JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA - Patrolamento, envaletamento e 
ensaibramento da estrada de Arroio da Madeira, iniciando na RS-
030 em Passo do Sabiá até a RS-242. Pedido de Providência nº 
701/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Patrolamento, 
envaletamento e encascalhamento da estrada de Serraria Velha, 
que l iga a localidade de Morro Agudo, iniciando na RS-242. Pedido 
de Providência nº 702/2011 –  VALMIR ODONE PIRES - 
Ensaibramento, patrolamento e envaletamento da estrada da 
localidade de Guarda Velha, conhecida como “Estrada dos Picucha 
ou Guardiano”, um trecho pequeno , mas que precisa de pequenos 
reparos. Pedido de Providência nº 703/2011 –  VALMIR ODONE 
PIRES - Ensaibramento e patrolamento da estrada ao lado da 
Fábrica de Côco, na localidade de Passo Sabiá, num trecho de 
aproximadamente 1.000 metros de extensão, devido apresentar 
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péssimas condições de trafegabil idade, principalmente para o 
transporte escolar aos alunos da região. Pedido de Providência nº 
704/2011 –  ADELINO STECANELA - Reapresentamos a solicitação 
de colocação de aproximadamente 06 luminárias, na Rua 2, da 
localidade de Barrocadas em direção às Lombas, nas proximidades 
da residência do Sr. Aleixo Cardoso da Silva, bem como revisão da 
rede de iluminação pública na localidade de Barrocadas, em 
especial na área central desta localidade, e ainda, se possível, um 
estudo viabil izando a troca dos transformadores desta região, 
devido as constantes quedas de energia. Pedido de Providência nº 
705/2011 –  ADELINO STECANELA - Revisão geral na rede de 
iluminação pública da localidade de Vila Palmeira. Pedido de 
Providência nº 706/2011 –  ADELINO STECANELA - Obras de 
pavimentação através de calçamento da Rua Tomas Bento 
Cardoso, sendo esta uma importante Rua que l iga as Ruas Edemar 
Braga com Ângelo Tedesco. Pedido de Providência nº 707/2011 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Colocação de luminár ias 
públicas em frente à residência de numeral 10477, na localidade 
de Tapumes; conclusão do calçamento da Rua Isidoro Barcelos, 
num pequeno trecho em frente a Pista de Motos da Auto -Escola; 
ensaibramento e patrolamento das estradas das localidades de 
Esquina dos Morros, Chicolumã, Barrocadas, Tapumes, Lombas e 
Morro Grande, devido as fortes chuvas as referidas estradas não 
apresentam as reais condições de trafegabil idade. Pedido de 
Providência nº 708/2011 –  CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO - 
Patrolamento e ensaibramento das estradas da localidade de Vila 
Palmeira, vindo atender às solicitações da comunidade. Falou 
sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador VALMIR ODONE PIRES: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Reportou -se à 
indicação na qual solicita Plantio de árvores em toda a via lateral 
da Av. Affonso P. Emerim, com espécies que não danif iquem o 
passeio público e nem atrapalhem o trânsito tais como Ipê 
Amarelo, Vermelho, roxo e branco, espécies com, no mínimo, 2 
metros de altura. De acordo com o edil,  esta espécie de planta o 
Ipê, além de dar uma f loração l inda, as raízes são guias, que vai 
chão a dentro, não danif icando as calçadas. Solicitou que seja 
ampliada esta arborização na Av. Paulo Maciel de Moraes part indo 
do Banco do Brasil até o ginásio, bem como a plantação de 
paineiras na RS-474 partindo da Casa da Colônia até o trevo da 
Free-Way, da Casa da Colônia até o Colégio da Aldeia Velha. 
Sugeriu a criação de um horto na antiga Escola Agrícola, com a 
participação das escolas municipais, com projeto pa ra arborização 
da cidade, bem como com árvores frutíferas. Não havendo mais 
pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2011 – 
“ACRESCENTA PARÁGRAFO 7º NO ART.27 DA LEI 
COMPLEMENTAR 019 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2003, QUE 
ESTABELECE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, 
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CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” –  Colocado em discussão, o Vereador Valmir 
Odone Pires solicitou vistas ao mesmo, que foi concedido pelo 
prazo regimental.  PROJETO DE LEI Nº 176/2011 –  “ALTERA 
NÚMERO DE CARGOS DE CATEGORIA FUNCIONAL DO QUADRO 
DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO” PASSANDO DE 02 
PARA 06 ASSESSORES JURÍDICOS –  Colocado em discussão, 
manifestou-se o Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA:  
Reportou-se ao projeto em questão, salientando que se fosse 
prefeito demitiria quatro funcionários, f icando com dois 
qualif icados, em razão de que há dois anos a comunidade de 
Guarda Velha espera por um parecer jurídico para o funcionamento 
da escola. Colocado em votação foi rejeitado por cinco votos 
contrários e três votos favoráveis. PROJETO DE LEI 196/11 que  
“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR 
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO 
VALOR DE R$ 16.000,00 ” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi aprovado por unanimidade 
com parecer da CUP favorável à tramitação. PROJETO DE LEI Nº 
198/11 que  “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO VALOR DE R$ 93.000,00 ” - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. 
PROJETO DE LEI Nº 199/11 que  “AUTORIZA A ABERTURA DE 
CRÉDITO ESPECIAL POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO VALOR DE R$ 10.000,00”  - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. 
PROJETO DE LEI Nº 201/11 que  “ALTERA REDAÇÃO DO 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 5.856, DE 
22 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE O FUNDO 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E 
SANEAMENTO” - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi aprovado por unanimidade 
com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 202/11 que  
“ALTERA ARTS. 1º E 4º DA  LEI MUNICIPAL Nº 5.855, DE 22 DE 
DEZEMBRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE O CONSELHO 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E 
SANEAMENTO” - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi aprovado por unanimidade 
com acordo de l ideranças. O projeto de Lei Complementar nº 
004/2011, os Projetos de Lei nºs 200, 203 e 204/11, a Proposta de 
Emenda nº 018/2011, a Moção nº 002/2011, as Indicações nºs 084 
e 085/11, os requerimentos nºs 206, 207, 208, 209, 210 e 211/2011 
baixaram na CUP. Encerrada a Ordem do dia, o Sr. Presidente 
passou para as  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA: Cumprimentou as pessoas presentes no 
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Plenário, elogiando o trabalho desenvolvido pela Vereadora Jacira. 
Disse ter part icipado de uma reunião com o Vice-Prefeito relat ivo 
às estradas do interior do munic ípio. Reportou-se aos pedidos 
efetuados na Sessão, sol icitando urgência no atendimento dos 
mesmos. Com relação à Escola da Guarda Velha, disse que a 
solução para o problema depende do parecer juríd ico da 
Prefeitura, tendo em vista que a uti l ização da escola foi ganha na 
just iça, mas depende da assinatura do Prefeito Municipal. 
Salientou a importância desta Escola para a comunidade de 
Guarda Velha, que será uti l izada para a realização de missas, para  
a unidade móvel de saúde, bingos, dentre outros. Em aparte, falou 
o Vereador ADELINO STECANELA disse que já existe um projeto 
para perfuração de um poço artesiano, que depende apenas de 
definição da área para a citada comunidade. Prosseguiu o 
Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA: Disse que com a 
ligação da luz, que junto com a comunidade efetuará a mesa,  e da 
água, a comunidade poderá se beneficiar. Vereador VALMIR 
ODONE PIRES: Cumprimentou a vereadora Jacira pelo excelente 
trabalho realizado durante o período em que esteve à frente de 
uma cadeira nesta Casa. Referiu -se às indicações aprovadas na 
Casa relativas à aquisição de uma ambulância com UTI Móvel, 
salientando que a indicativa é importante, destacando a 
necessidade de implantação de uma UTI no Hospital São Carlos, 
como forma de fornecer os primeiros socorros às pessoas 
necessitadas deste atendimento, seja na cidade ou do Litoral 
Norte, que no verão torna-se a capital gaúcha pelo volume de 
pessoas que veraneiam. Salientou ainda a necessidade de um 
heliporto para a remoção de pacientes graves. Destacou que a 
inclusão desta demanda na Consulta Popular proporcionará o 
montante necessário para a implantação desta UTI no Hospital São 
Carlos, com a aparelhagem necessária. Disse já ter aparecido 
como demanda na Consulta Popular a implantação de um Hospital 
Regional, que será realizado pelo Governo Estadual, que destinou 
4 milhões para o hospital municipal.  Em aparte, falou a Vereadora 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Parabenizou o vereador 
pelas colocações sobre a saúde, sal ientando que a implantação de 
uma Uti no hospital é de extrema importância para os pacientes. 
Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Cumprimentou a 
Vereadora Jacira pelo trabalho efetuado na Casa durante o 
período em que substituiu a Vereadora Margarete. Espera que a 
Vereadora tenha sucesso nas próximas eleições. Disse não ter 
efetuado nenhum pedido em razão das fortes chuvas que vêm 
ocorrendo no município. Salientou que a Secretaria de Obras tem 
conhecimento das demandas necessárias nas estradas do int erior 
do município. Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, agradecendo as 
palavras proferidas sobre sua pessoa. Salientou que, após tr inta 
dias, sente-se com o dever cumprido, agradecendo à Vereadora 
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Margarete pela oportunidade de assumir uma cadeira na Câmara, 
para apresentar à comunidade patrulhense parte de seu trabalho. 
Agradeceu, também, ao presidente da Câmara e aos demais edis, 
pela recepção e auxíl io proporcionado a Edil. Na mesma linha, 
agradeceu aos funcionários da Casa pelo apoio, assim como aos 
meios de comunicação.  Reportou-se ao requerimento no qual 
solicita que seja analisada a criação da Câmara It inerante 
deslocando-se uma vez por mês aos Bairros e interior da cidade, 
possibil itando à comunidade expor suas ideias com proximidade ao 
Poder Legislat ivo, bem como que seja enviado ao Ilmo. senhor 
Vinicius Barcelos, Presidente da ACISAP, com vistas a 
possibil idade de um estudo junto ao comércio patrulhense, em 
especial aos Bares, Restaurantes, Lancheria s e comércios af ins, a 
concessão de um desconto especial aos universitários 
patrulhenses quando em visita para refeições nestes 
estabelecimentos. Referiu-se ao pedido no qual solicita que seja 
realizado em estudo junto aos Poderes Legislat ivo e Executivo c om 
vistas a questão da acessibil idade de pessoas idosas e com 
deficiência f ísica aos espaços públicos, em especial aos Poderes 
Executivo e Legislat ivo, tendo em vista que na Câmara de 
Vereadores já há algumas adaptações para este f im, a exemplo do 
ingresso e o acesso aos sanitários.  Solicitou urgência no 
atendimento aos pedidos solicitados na sessão. Vereador 
ADELINO STECANELA: Cumprimentou as pessoas presentes no 
Plenário. Elogiou o trabalho efetuado pela Vereadora Jacira no 
período em que esteve à frente de uma cadeira na Câmara. 
Lembrou o período em que part icipou, juntamente com a 
Vereadora, de uma Legislatura, onde aprendeu a admirar a edil.  
Questionou a Vereadora sobre a necessidade de ofertar soluções 
aos munícipes dos problemas decorrentes no municíp io, alegando 
que um ombro amigo serve de consolo para muitos, o que vem 
sendo feito muito pela Vereadora, ao ouvir as reclamaç ões com 
atenção, com carinho, suprindo, muitas vezes, o que a 
Administração não tem feito. Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA 
COSTA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. 
Destacou o trabalho efetuado pela Vereadora Jacira, desejando 
que a mesma possa continuar com este trabalho, mesmo que não 
seja na Casa. Reportou-se à construção da quadra poliesport iva da 
Vila Cohab, que está sendo concretizada através de emenda 
parlamentar do Deputado Renato Moling, a quem está solicitando 
mais R$ 100.000,00 para a conclusão da mesma. Efetuou a leitura 
de uma notícia proporcionada pela Vice -Presidente da Juventude 
do PP, Maria Amélia Machado de Casti lhos, juntamente com 
demais integrantes do PP, participaram, no dia 27 de agosto no 
Parque Harmonia, da convenção estadual da juventude 
progressista, onde foi escolhido Luis Antônio Cavatti como 
Presidente da Juventude Estadual do PP pelo segundo mandato. 
Vereador ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA: Cumprimentou as 
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pessoas presentes no Plenário, destacando o trabalho efetuado 
pela Vereadora Jacira no período em que esteve à frente de uma 
cadeira na Câmara Municipal. Disse que ao escutar a voz do 
Brasil, f icou sabendo que a Lei dos Taxistas foi sancionada, mas 
exige que os mesmos tenham que ter curso de eletr icista, 
mecânica e primeiros socorros. Vereador CANTÍDIO BORGES 
LIMA MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes no 
Plenário. Parabenizou a Vereadora Jac ira pelo período em que 
esteve à frente de uma cadeira na Casa, enaltecendo o trabalho 
desenvolvido pela mesma no período. Salientou a maneira como a 
Vereadora trata a todas as pessoas, independente de classe social  
ou poder que ocupa. Convidou a Vereadora a tirar uma foto, 
juntamente com o edil, para a posteridade. Nada mais a tratar, o 
senhor presidente encerrou a presente reunião extraordinária, 
onde lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue 
assinada.  
 


