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ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

Aos dezenove dias do mês de setembro de 2011 reuniram-se, 
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às vinte horas, os 
seguintes vereadores:  ADELINO STECANELA, ALZEMIRO 
SILVEIRA DA COSTA, ANTÔNIO TADEU DAS NEVES, CANTÍDIO 
BORGES LIMA MACHADO, JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA,  
MARCIANA APARECIDA MACHADO, MARGARETE DE OLIVEIRA 
PEREIRA, REGINALDO COELHO DA SILVEIRA, 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 costume. A 
seguir o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que efetuasse a 
leitura da convocação do 1º Suplente de Vereador da Bancada do 
PTB, Senhor Jorge Eloy de Oliveira, para assumir a Vereança em 
substituição ao Vereador Ademacildo Santos da Silveira, pelo 
período de 30 dias a contar de 16 de setembro. O 1º Suplente de 
Vereador, Jorge Eloy de Oliveira, comunica que se encontra 
impossibil itado de assumir a vereança. A seguir o Sr. Secretário 
efetuou a leitura da convocação do  2ª Suplente de Vereador da 
Coligação PTB/PSDB/PRB, Senhora Gloria Mariana Terra dos 
Santos, para assumir a Vereança em substituição ao Vereador 
Ademacildo Santos da Silveira, pelo período de 30 dias a contar de 
16 de setembro, que encaminhou ofício comunicando a 
impossibil idade de assumir a Vereança. Dando Prosseguimento, o 
Sr. Secretário efetuou a leitura da convocação do 3º Suplente de 
Vereador da Coligação PTB/PSDB/PRB, Senhor Reginaldo Coelho 
da Silveira para assumir a Vereança em substituição ao Vereador 
Ademacildo Santos da Silveira, pelo período de 30 d ias a contar de 
16 de setembro. A seguir o Sr. Presidente convidou o Senhor 
Reginaldo Coelho da Silveira a prestar o juramento de posse. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou a Ata da 31ª 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 
162/2011 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo.  Of. 
Mensagem nº 163/2011 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 164/2011 –  Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo.  Of. Mensagem nº 165/2011 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 166/2011 – 
Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 
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168/2011 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo.  Of. 
Mensagem nº 169/2011 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 210/2011 –  “Dá nova redação ao 
inciso I do art. 5º da Lei Municipal nº 6.311, de 16 de agosto de 
2011, que Dispõe sobre Incentivos para instalação ou expansão de 
indústrias no Município ” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
211/2011 - 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 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 8.000,00 –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 212/2011 - 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 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 
30.009,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 213/2011 –  
“Dispõe Sobre as Diretr izes para a elaboração da Lei Orçamentária 
de 2012”.  PROJETO DE LEI Nº 214/2011 - 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 15.000,00 –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 215/2011 –  “Autoriza a abertura de Crédito Suplementar 
por Operação de Crédito, no Orçamento Municipal, a ltera 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 Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2011, e Lei Municipal n° 6.129/2010 que dispõe so bre a Lei 
Orçamentária Anual e suas alterações ” - no valor de R$ 24.840,00 
–  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 216/2011 –  “Dá Nova 
redação ao art.  1º da lei Municipal nº6.101, de 6 de outubro de 
2010, que Autoriza o Poder Executivo a Contratar f inanciamen to 
junto ao Banco do Brasil  S.A. e dá outras providências ” –  Poder 
Executivo. Ofício - Solicita ao Presidente Cantídio Borges de Lima 
Machado,  30 (tr inta dias) de l icença a contar de 16 de setembro 
de 2011 –  Vereador Ademacildo Santos da Silveira. Of. 138/2011 - 
Resposta ao Ofício 266/11 de 30 de agosto de 2011  –  DAER. Of. 
382/2011 - Solicita revisão do nº do poste onde foi solicitado a 
revisão da rede de energia elétr ica, segundo informação o poste 
pertence à rede de telefonia –  CEEE.  CM169241/11 - Liberação d 
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recursos f inanceiros destinados a PDE - Educação Integral no 
valor de 39.246,72. N. Ref. 00155/MS - Liberação de recursos 
f inanceiros para o pagamento do PAB f ixo no valor de R$ 
69.448,75 - Ministério da Saúde. Convite - Inauguração da nova 
sede da Policia Federal em Osório dia 19/09 as 14h30min –  Polícia 
Rodoviária Federal. Pesquisa - Encaminha resultado da pesquisa 
de funcionária pública mais Simpática, cuja ganhadora foi a 
Funcionária da Câmara, Gerusa Silveira - Empresa Brasileira de 
Organização de Pesquisas. Of. Solicitação de Tribuna Livre –  
Eduardo Berbacha Soares. Pesquisa - Encaminha resultado da 
pesquisa de Vereador Simpatia, cuja ganhadora foi a Vereadora 
Margarete de Oliveira Pereira - Empresa Brasileira de Organização 
de Pesquisas.  Of. Nº. Ref. 004612/MS - Liberação de recursos 
f inanceiros para o pagamento do PAB f ixo no valor de 10.198/11 –  
Ministério da Saúde. Of. Nº. Ref. 004696/MS - Liberação de 
recursos f inanceiros para o pagamento do PAB f ixo  no valor de 
10.198/11 - Ministério da Saúde. PROPOSTA DE EMENDA Nº 
018/2011 À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL  - ADELINO STECANELA, 
ADEMACILDO SILVEIRA, MARGARETE PEREIRA, ANTÔNIO 
TADEU DAS NEVES, E VALMIR ODONE PIRES  - "ALTERA 
REDAÇÃO DO ARTIGO 12 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". PROJETO DE LEI Nº 217/2011 – 
MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA E ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA 
– “Dá Nova Redação ao Art igo 3º, da Lei n.º 5.116 de 21 de 
dezembro de 2006, que, "Dispõe sobre a regularização  e 
instalação de estações rádio bases e equipamentos  af ins de rádio, 
televisão, telefonia e telecomunicações em geral no Município de 
SAP e dá outras providências" . INDICAÇÃO Nº 091/2011 – 
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA –  “Elaboração de um Projeto 
visando a construção de uma Quadra poliesport iva coberta, na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental José de Anchieta, em 
Montenegro ”. INDICAÇÃO Nº 094/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA 
COSTA - Que seja estudada a possibi l idade de criação de um 
convênio entre a Prefeitura Municipal e a Brigada Mil i tar, através 
do CONSEPRO, viabil izando a destinação de valores para serem 
repassados para a Brigada Mil itar, para a manutenção das viaturas 
e a conservação do prédio desta Corporação . INDICAÇÃO Nº 
095/2011 –  ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Seja estudado a 
possibil idade de prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, da 
licença-maternidade, incluindo este disposit ivo ao Art. 32 da Lei nº 
4.760/2005 que “REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”, tornando a licença maternidade pelo período de 
180(cento e oitenta) dias, ressaltando que, no período de 
prorrogação da l icença a servidora não poderá exercer qualquer 
atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em 
creche ou organização similar .  Requerimento nº 226/2011 –  
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ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Solicita à Ouvidoria da VIVO a 
colocação de uma antena de sinal de telefonia móvel celular, com 
abrangência nas localidades de Arroio do Carvalho, Ribeirão do 
Meio, Alto Ribeirão, Içara do Montenegro, Montenegro, Sertão e 
Alto Ribeirão, beneficiando, aproximadamente, 1500 famíl ias e a 
Escola de Ensino Fundamental José de Anchieta, que já tem um 
laboratório de informática com 12 computadores.  Requerimento nº 
227/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA –  Solicita ao Exmº. 
Senhor Renato Molling, Deputado Federal PP -RS, para que 
interceda junto a Ouvidoria da VIVO, possibil itando a colocação de 
uma antena de sinal de telefonia móvel celular, com abrangência 
nas localidades de Arroio do Carvalho, Ribeirão do Meio, Alto  
Ribeirão, Içara do Montenegro, Montenegro, Sertão e Alto 
Ribeirão, beneficiando aproximadamente 1500 famílias e a Escola 
de Ensino Fundamental José de Anchieta, que já tem um 
laboratório de informática com 12 computadores . Requerimento nº 
228/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Solicita a Exma. 
Senhora Senadora Ana Amélia Lemos, PP-RS, a destinação de 
uma emenda individual, junto ao Orçamento da União, com a 
f inalidade de viabil izar a destinação de verbas no valor de 
R$150.000,00 reais, possibil itando a construção de uma quadra 
poliesport iva na Escola Municipal de Ensino Fundamental José de 
Anchieta, em Montenegro.  Requerimento nº 229/2011 – 
MARCIANA APARECIDA MACHADO - Solicita ao Exmo. Senhor 
Alceu Moreira, Deputado Federal -PMDB/RS, uma Emenda em valor 
equivalente para aquisição de uma ambulância com duas macas 
para transporte e/ou encaminhamento de pacientes acamados para 
realização de exames e consultas em nosocômios da Capital. 
Requerimento nº 230/2011 –  MARCIANA APARECIDA MACHADO - 
Solicita ao I lmo. senhor. Júlio César Porciúncula da Silva, 
Superintendente Regional DAER –  Esteio, obras de melhoria na 
recuperação da estrada RS 242, através de envaletamento, 
ensaibramento e patrolamento desta importante rodovia que 
pertence ao domínio do DAER e não apresenta as reais condições 
de trafegabil idade. Requerimento nº 231/2011 –  JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA E ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA –  
Solicitam  Votos de Congratulações aos Festeiros, ao Pároco e à 
comunidade do Bairro Santa Teresinha, pela brilhante festa em 
louvor à Santa Teresinha, ocorrida no dia 18 de setembro de 2011.  
Requerimento nº 232/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - 
Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Maria Ferreira Gomes, 
ocorrido em 12 de setembro de 2011. Requerimento nº 233/2011 – 
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Voto de Pesar pelo falecimento 
do Senhor Francelino José Gomes, ocorrido em 16 de setembro de 
2011. Requerimento nº 234/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA 
COSTA, ANTÔNIO TADEU DAS NEVES E CANTÍDIO BORGES 
LIMA MACHADO - Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor 
Reinécio Vicente das Neves, ocorrido em 18 de setembro de 2011.  
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Requerimento nº 235/2011 –  VALMIR ODONE PIRES - Solicita ao 
Exmo. Senhor Prefeito Daiçon Maciel, no sentido de que seja, 
quando das reuniões, externado o convite ao Vereador si gnatário 
para part icipação nas audiências do Conselho Gestor do Plano 
Diretor. Pedido de Providência nº 745/2011 – ADEMACILDO SANTOS 
DA SILVEIRA - Seja efetuada a revisão na medição do terreno 
localizado na Rua Arl indo de Fraga, nº 62, na Vila Assis Brasil ,  
Bairro Cartucho. Pedido de Providência nº 746/2011 –  JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA - Colocação de guarnição na ponte localizada 
na estrada Casa de Pedra, bem como a construção de dois bueiros 
com a colocação de canos de 60 mm.Encascalhamento e 
ensaibramento na estrada que l iga à Fábrica de Rapaduras Doces 
Klay, em Evaristo, em um trecho de, aproximadamente, 300 
metros, em regime de urgência. Pedido de Providência nº 747/2011 
–  MARCIANA APARECIDA MACHADO - Repintura da sinalização 
horizontal, indicando a sina lização de PARE, no cunhal das Ruas 
Cel. José Maciel com Major João Vila Verde, devido 
frequentemente ocorrerem infrações de veículos com 
desconhecimento de quem é a preferencial de passagem no local, 
evitando, deste modo, que futuros acidentes ocorram.  Pedido de 
Providência nº 748/2011 - MARCIANA APARECIDA MACHADO - 
Melhorias, através de envaletamento, ensaibramento e 
patrolamento da estrada Frederico Guenher, rodovia RS 242, 
l igando a localidade de Macegão, onde sabemos que é uma 
rodovia estadual, mas há necessidade de o Município realizar 
estas obras em benefício da comunidade local e demais que 
transitam por esta rodovia.  Pedido de Providência nº 749/2011 - 
MARCIANA APARECIDA MACHADO - Seja estudada a 
possibil idade, através do Depto. De Trânsito, de alte rar o 
estacionamento no trecho da Rua Mal. Floriano Peixoto, entre as 
Ruas Cel. José Nunes e Sen. Pinheiro Machado, em especial no 
sentido Hospital -Colégio Santa Teresinha, passando para 
embarque e desembarque neste sentido deste trecho, devido 
graves acidentes que podem ocorrer em especial no cunhal da Rua 
Cel. José Nunes em direção ao Fórum, por causa do estreitamento 
de pista, ocasionado pelo estacionamento contínuo atualmente 
permitido e também com grande f luxo de ônibus no local.  Pedido 
de Providência nº 750/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA: 
Reitera pedidos de providência nº 724/2011 e 736/2011 nos quais 
solicita o patrolamento, ensaibramento, envaletamento e 
construção de cinco bueiros, iniciando na estrada Geral da 
localidade de Evaristo até a localidade de Pinheiros. Pedido de 
Providência nº 751/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA:  
Reitera pedido de providência nº 737/2011 no qual solicita o 
patrolamento e ensaibramento da estrada da localidade de Baixa 
Grande, bem como a construção de um pontilhão, in iciando no f inal 
da estrada geral de Evaristo até a divisa com o município de 
Riozinho. Pedido de Providência nº 752/2011 –  JOÃO LUIS 



 6 

MOREIRA DA SILVA: Reitera pedido de providência nº 740/2011 
no qual solicita o patrolamento, ensaibramento e envaletamento  da 
RS-242, iniciando na localidade de Serraria Velha até a localidade 
de Morro Agudo. Pedido de Providência nº 753/2011 –  JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA: Reitera pedido de providência nº 741/2011 
no qual solicita o patrolamento, ensaibramento envaletamento e 
alargamento da estrada da localidade de Cancela Preta iniciando 
na localidade de Cartucho até a localidade de Palmeira do Sertão . 
Pedido de Providência nº 754/2011 –  MARCIANA APARECIDA 
MACHADO - Colocação de luminária pública nos postes de nºs 
435937 e 435938, existentes na estrada Frederico Guenher, na 
localidade de Catanduva; - Colocação de luminárias públicas nos 
postes de nºs 410261, 410279, 410276, 410264, 410263, 410266, 
410272 e 296405, existentes na estrada conhecida como “estrada 
Rincão Taquaral”, na localidade de Catanduva Grande, de acordo 
com cadastro junto a CEEE, vindo beneficiar mais de dez famíl ias 
residentes no local.  Pedido de Providência nº 755/2011 –  JOÃO 
LUIS MOREIRA DA SILVA - Patrolamento e ensaibramento da 
estrada que l iga os municípios de Santo Antônio e Caraá. Pedido 
de Providência nº 756/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - 
Reapresentamos a solicitação de substituição de cano no bueiro 
na estrada Rubens das Neves, quase esquina Estrada Antônio 
Osório dos Santos (Ex Beco da Colônia) . Pedido de Providência nº 
757/2011 –  ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Reapresentamos a 
solicitação de colocação de lâmpadas na estrada Otávio Benjamin, 
defronte ao número 1618 em Costa da Miraguaia . Pedido de 
Providência nº 758/2011 –  ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - 
Substituição do cano do bueiro localizado na estrada Otávio 
Benjamin, defronte a central de telefonia da OI, na localidade de 
Costa da Miraguaia. Pedido de Providência nº 759/2011 – 
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Substituição do cano do bueiro 
localizado na estrada Otávio Benjamin, defronte a central de 
telefonia da OI, na localidade de Costa da Miraguaia. Pedido de 
Providência nº 760/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - 
Levantamento da Rua Francelino Pinheiro de Moraes, em frente ao 
nº 167, em um trecho de, aproximadamente, 50 metros, sendo que 
neste local há acúmulo de água em razão de ser mais baixo que o 
restante da rua, bem como a colocação de canos de esgoto, 
conforme protocolo em anexo. Pedido de Providência nº 761/2011 - 
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Substituição dos canos do bueiro 
localizado na estrada Alberto Barth, em Miraguaia, defronte à 
propriedade do Sr. Ambrosino Maciel, em razão de que os canos 
existentes não estão dando conta da vazão da água.  Falou sobre o 
EXPEDIENTE DO DIA o Vereador VALMIR ODONE PIRES: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Reportou-se ao 
requerimento no qual sol icita ao Exmo. Senhor Prefeito Daiçon 
Maciel, no sentido de que seja, quando das reuniões, externado o 
convite ao Vereador signatário para participação nas audiências do 
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Conselho Gestor do Plano Diretor.  De acordo com o edil, 
apresentou 24 propostas, entregues, pessoalmente, ao conselho 
gestor do Plano Diretor, visando contribuir com o município nas 
alterações necessárias à projeção para o futuro. Salientou que o 
Ministério das cidades, para enviar os recursos, exige 
determinados padrões de construção, que devem ser observados. 
Destacou as Avenidas Affonso P. Emerim, Francisco J. Lopes, a 
zona bancária, como pontos a serem adequados pelo Plano 
Diretor. Destacou que o vale dos sinos não tem mais espaço para 
receber as Indústrias, fazendo com que Santo Antônio, que hoje 
pertence à Grande Porto Alegre, seja escolhida pelas grandes 
empresas, como a Mult inacional Magna, que está se instalando no 
município. Destacou os diversos pedidos efetuados, tendo por 
objetivo a projeção do município para os próximos 50 anos. Em 
aparte, falou o Vereador ADELINO STECANELA: Como questão de 
ordem, o edil  sal ientou que é vedado ao Vereador a participação 
em Conselhos originários do Executivo. Prosseguiu o Vereador 
VALMIR ODONE PIRES  efetuando a leitura do requerimento onde 
solicita autorização para a participação do Conselho com objetivo 
de apresentar suas propostas. Destacou a necessidade de revisão 
da situação do bairro Menino Deus quando na época  do verão, que 
f ica sem condições de se deslocar para o centro, em razão do 
f luxo de veículos que se dirigem às praias, razão pela qual 
apresentou proposta de ligação da Rua Fernando Ferrari  com o 
bairro São José. Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Reportou-se aos 
pedidos nos quais solicita atenção às estradas do interior, mesmo 
com as chuvas, que impedem à Secretaria de Obras de efetuar os 
reparos necessários. Solicitou especial atenção ao pedido no qual 
solicita a colocação de guarnição na ponte localizada na estrada 
Casa de Pedra, bem como a construção de dois bueiros com a 
colocação de canos de 60 mm. Encascalhamento e ensaibramento 
na estrada que l iga à Fábrica de Rapaduras Doces Klay, em 
Evaristo, em um trecho de, aproximadamente, 300 metros, em 
regime de urgência.  Salientou que o Sr. Prefeito prometeu o 
conserto da referida estrada, em razão de que o proprietário 
necessita transportar os produtos feitos na mesma. Acredita que o 
município está em pleno desenvolvimento, mas necessita incentivo 
às empresas já instaladas. Vereadora MARCIANA APARECIDA 
MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, em 
especial o Vereador Reginaldo Coelho da Silveira, que assumiu 
uma cadeira no legislat ivo. Reportou-se ao pedido no qual solicita 
ao Exmo. Senhor Alceu Moreira, Deputado Federal -PMDB/RS, uma 
Emenda em valor equivalente para aquisição de uma ambulância 
com duas macas para transporte e/ou encaminhamento de 
pacientes acamados para realização de exames e consul tas em 
nosocômios da Capital . Segundo a Vereadora, esta ambulância 
tem por objet ivo auxil iar no transporte dos pacientes do Posto de 
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Saúde. Na mesma linha referiu -se ao pedido onde solicita ao Ilmo. 
senhor. Júl io César Porciúncula da Silva, Superintendente  
Regional DAER –  Esteio, obras de melhoria na recuperação da 
estrada RS-242, através de envaletamento, ensaibramento e 
patrolamento desta importante rodovia que pertence ao domínio do 
DAER e não apresenta as reais condições de trafegabil idade , bem 
como Repintura da sinalização horizontal, indicando a sinalização 
de PARE, no cunhal das Ruas Cel. José Maciel com Major João 
Vila Verde, devido frequentemente ocorrerem infrações de veículos 
com desconhecimento de quem é a preferencial de passagem no 
local,  evitando, deste modo, que futuros acidentes ocorram.  
Solicitou atendimento aos pedidos solicitados na Sessão.  Vereador 
REGINALDO COELHO DA SILVEIRA: Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário, elogiando ao Vereador Cantídio por estar 
vestido com a pi lcha, em razão da Semana Farroupilha. Agradeceu 
ao presidente pela convocação do edil,  manifestando sua 
satisfação por estar representando uma parcela da comunidade , a 
quem agradeceu pela votação adquirida em 2008 . Destacou a 
importância do Poder Legislativo no contexto polít ico do município . 
Reportou-se à proposta de emenda nº 018 à  Lei Orgânica 
Municipal, lamentando que tenha havido um maior debate sobre a 
mesma, como ocorreu em outras comunidades, onde foram ouvias 
Associações de Bairros, Associações Comerciais  e Industriais, 
vários segmentos da sociedade. Destacou a importância da 
votação, solicitando a manifestação de todos os colegas. Informou 
o edil que a proposição da emenda, que passa de nove para treze 
vereadores, consta na Constituição Federal com a aprovação de 
mais de quinhentos deputados no  Congresso Nacional,  do Senado 
Federal e com a Sanção do Presidente da República, não sendo 
invenção de nenhum Vereador. Segundo o Vereador, esta é uma 
garantia da democracia, diferente do que ocorreu em 1964, época 
em que iniciou a Ditadura, onde muitos foram perseguidos, como o 
Vereador Odone, presente no Plenário, por divergir da opinião dos 
militares, época em que foram inst ituídos 17 atos inst itucionais, em 
razão de que o Poder Legislat ivo estava fraco. Salientou que 
apenas dois partidos f icaram instituídos, facil itando as decisões da 
Situação. Manifestou a importância da participação do jovem nas 
questões relevantes ao município, sal ientando que a internet deve 
ser usada para escrever, não para se esconder. Acredita que cada 
cidadão deve colocar seus motivos de votar a favor ou não na 
alteração do número de Vereadores. De acordo com o edil, o 
município possui mais de 40 mil habitantes, o que representa mais 
de 4 mil habitantes por Vereador, com mais de 30 mil eleit ores. 
Disse que o coeficiente eleitoral subiu para 3 mil votos. Vereador 
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário. Esclareceu ao Vereador Reginaldo que o 
Expediente do Dia é destinado ao debate dos pedidos solicitados 
na Sessão. Reportou-se à Indicação na qual sol icita  a elaboração 
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de um Projeto visando a construção de uma Quadra poliesport iva 
coberta, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José de 
Anchieta, em Montenegro, bem como que seja estudada a 
possibil idade de criação de um convênio entre a Prefeitura 
Municipal e a Brigada Mil itar, através do CONSEPRO, viabilizando 
a destinação de valores para serem repassados para a Brigada 
Militar, para a manutenção das viaturas e a conservação do prédio 
desta Corporação. Destacou o pedido no qual sol icita à Exmª. 
Senhora Senadora Ana Amélia Lemos, PP-RS, a destinação de 
uma emenda individual, junto ao Orçamento da União, com a 
f inalidade de viabilizar a destinação de verbas no valor de R$  
150.000,00 reais, possibi l itando a construção de uma quadra 
poliesport iva na Escola Municipal de Ensino Fundamental José de 
Anchieta, em Montenegro . Reportou-se ao pedido no qual solicita à 
Ouvidoria da VIVO a colocação de uma antena de sinal de 
telefonia móvel celular, com abrangência nas locali dades de Arroio 
do Carvalho, Ribeirão do Meio, Alto Ribeirão, Içara do Montenegro, 
Montenegro, Sertão e Alto Ribeirão, beneficiando , 
aproximadamente, 1500 famílias e a Escola de Ensino 
Fundamental José de Anchieta, que já tem um laboratório de 
informática com 12 computadores, bem como o pedido onde 
solicita ao Exmº.  Senhor Renato Molling, Deputado Federal PP-RS, 
para que interceda junto a Ouvidoria da VIVO, possibil itando a 
colocação de uma antena de sinal de telefonia móvel celular, com 
abrangência nas localidades de Arroio do Carvalho, Ribeirão do 
Meio, Alto Ribeirão, Içara do Montenegro, Montenegro, Sertão e 
Alto Ribeirão, beneficiando aproximadamente 1500 famíl ias e a 
Escola de Ensino Fundamental José de Anchieta, que já tem um 
laboratório de informática com 12 computadores. Destacou a 
colaboração do suplente de Vereador Alvinho, que conseguiu 
computadores para a citada escola. Vereadora MARGARETE DE 
OLIVEIRA PEREIRA: Cumprimentou as pessoas presentes no 
Plenário. Reportou-se ao projeto no qual sol icita que seja dada 
Nova Redação ao Artigo 3º, da Lei n.º 5.116 de 21 de dezembro de 
2006, que, "Dispõe sobre a regularização e instalação de estações 
rádio bases e equipamentos af ins de rádio, televisão, telefonia e 
telecomunicações em geral no Município de SAP e dá outras 
providências ”. De acordo com a edil , este pedido foi efetuado a 
quase todos os vereadores, por moradores de ba irros residenciais 
do município, que se preocupam com as radiações emit idas pelas 
antenas, o que pode prejudicar os moradores, princip almente às 
crianças que moram nos arredores.  Colocou, à disposição dos 
edis, o projeto para que seja subscrito.  Vereador ANTÔNIO TADEU 
DAS NEVES: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. 
Reportou-se à reapresentação da indicação na qual solicita que 
seja estudada a possibil idade de prorrogação, por mais 60  
(sessenta) dias, da l icença-maternidade, incluindo este dispositivo 
ao Art.  32 da Lei nº 4.760/2005 que “REESTRUTURA O REGIME 
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PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, tornando a licença maternidade 
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, ressaltando que, no 
período de prorrogação da licença a servidora não poderá exercer 
qualquer atividade remunerada e a criança não  poderá ser mantida 
em creche ou organização similar . Segundo o edil, pode-se levar 
em consideração que outros municípios, a exemplo de Porto 
Alegre, Canoas e São Leopoldo, aderiram a este benefício a suas 
servidoras. Desejou boas vindas ao Dr. Reginaldo, que assumiu 
uma cadeira na Câmara de Vereadores. Vereador CANTÍDIO 
BORGES LIMA MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes 
no Plenário. Cumprimentou ao Dr. Reginaldo por assumir uma 
cadeira na Câmara Municipal, em especial a sua famíl ia, bem como 
aos partidários. Com relação ao projeto de lei de autoria da 
Vereadora Margarete, disse ter sido procurado por moradores de 
bairros residências, que não querem que estas antenas causem 
danos à saúde dos mesmos. Sugeriu que o Projeto seja colocado à 
disposição de todos. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr. 
Presidente passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 
204/2011 - Dispõe sobre a Instituição do Programa Municipal de 
Combate e Prevenção a Dengue e dá outras providências –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação, foi aprovado por unanimidade com parecer da CUP. 
PROJETO DE LEI Nº 212/2011 –  “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 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 
30.009,00 - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação, foi aprovado por unanimidade com acordo de 
lideranças. PROJETO DE LEI Nº 214/2011 –  “Autoriza a abertura 
de crédito suplementar por redução orçamentária, no Orça mento 
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 15.000,00 - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação, foi aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 
215/2011 –  “Autoriza a abertura de Crédito Suplementar por 
Operação de Crédito, 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 Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
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2011, e Lei Municipal n° 6.129/2010 que dispõe sobre a Lei 
Orçamentária Anual e suas alterações” - no valor de R$ 24.840,00 
–  Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação, foi aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. 
PROJETO DE LEI Nº 216/2011 –  “Dá Nova redação ao art. 1º da 
lei Municipal nº  6.101, de 6 de outubro de 2010, que Autoriza o 
Poder Executivo a Contratar f inanciamento junto ao Banco do 
Brasil S.A. e dá outras providências” - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação, foi aprovado por 
unanimidade com acordo de lideranças. 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, consolida a 
legislação tr ibutária e dá outras providências ” –  Colocado em 
discussão, o Vereador Reginaldo Coelho da Silveira solicitou vistas 
ao mesmo, que foi concedido pelo prazo regimental. PROPOSTA 
DE EMENDA Nº 018/11 À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE 
“ALTERA REDAÇÃO DO ARTIGO 12 DA LEI ORGÂNICA 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Colocado em 
discussão, manifestou-se o Vereador REGINALDO COELHO DA 
SILVEIRA: Referindo-se ao projeto, o Vereador justif icou seu voto  
favorável ao aumento do número de vagas no Poder Legislat ivo, 
dizendo que por ser um princípio constitucional,  consta na lei que 
em municípios de até 15 mil habitantes são  permit idos até 9 
vereadores, em municípios de 15 até 30 mil habitantes são  
permitidos 11 Vereadores, em municípios de 30 até 50 mil 
habitantes são permitidos 13 vereadores, onde entra o município 
de Santo Antônio, vindo ao encontro da proposta do Vereador  
Odone Pires. De acordo com o princípio da representatividade, há 
um maior número de segmentos da sociedade representados no 
Poder Legislativo, há plural idade de idéias, tendo como base a 
democracia. Salientou que um maior número de partidos 
representados, traz maiores benefícios para a comunidade . 
Destacou que Santo Antônio tem, na Câmara Municipal,  o PMDB, 
PP, DEM e PTB como partidos representados , diferente do que 
ocorria há tempos atrás, onde somente exist iam dois partidos . 
Segundo o edil, se houvesse nove partidos representados, haveria 
uma maior pluralidade de ideias, bem como a sociedade estaria 
plenamente representada. Disse que o partido que não tem 
representatividade na Câmara Municipal, perde muito suas forças, 
salientando a busca de emendas parlamentares, onde o Deputado, 
antes de encaminhar a emenda para o município, quer saber  qual a 
representatividade do partido ao qual representa tem no município, 
caso não haja nenhuma, procurará um município onde esta 
emenda tenha retorno. Ressaltou que as comunidades têm que ter 
representantes no Poder Legislativo, visando fortalecer a 
democracia, bem como o apoio do comércio. Manifestou sua 
vontade em ver outros partidos representados na Câmara 
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Municipal, como o PT, o PDT o PSDB, dentre outros, alegando que 
para que isso ocorra, há a necessidade do aumento do número de 
vagas. Disse que com um legislat ivo mais forte, o Vereador pode 
solicitar um maior número de verbas para a saúde, a educação, as 
obras, etc. Destacou, como justif icat iva para o aumento do número 
de vagas no legislativo, o controle de f iscalização dos atos, a 
renovação paulatina do Poder Legislat ivo. Disse que com o 
orçamento de 60 milhões, futuramente, 100 milhões, nove 
vereadores para f iscalizar serão muito pouco. Vereador JOÃO 
LUIS MOREIRA DA SILVA: Cumprimentou as pessoas presentes 
no Plenário. Disse que a Sessão deveria ser  f i lmada para que a 
comunidade verif icasse que as pessoas que bateram palmas ao 
pronunciamento do Vereador Reginaldo são partidários e pré -
candidatos. Com relação ao debate, disse que há tempo para a 
realização do mesmo, tendo em vista que a votação será n a 
sessão do dia 03 de outubro. Sugeriu que o povo faça um 
plebiscito, salientando que a rádio Itapuí faz pesquisas todos os 
dias com 95% da população contrária ao aumento do número de 
Vereadores. Segundo o edil, se houver o aumento do número de 
vereadores, permanecendo o atual salário, o gasto será de R$ 
200.000,00. Quanto às emendas parlamentares, disse que os 
Deputados necessitam de votos para se eleger, portanto 
continuarão a mandar emendas parlamentares. Disse que no 
próximo ano haverá eleições, onde a população elegerá os 
melhores. Sal ientou que os Deputados se autoaumentaram em 
74%, enquanto que o salário mínimo recebeu 6% de aumento. De 
acordo com o Vereador, deveriam ser eleitos os nove vereadores 
mais votados, independente do partido, como ocorre com a eleição 
para Prefeito. Disse ter entrado na Casa pelo voto do povo, que 
prest igiou o trabalho que vinha efetuando nas comunidades. 
Salientou que o poder de eleger ou não é do povo, que pode 
desbancar um candidato que tenha feito mil votos na eleição 
anterior. Manifestou-se contrário ao aumento no número de 
vereadores. Parabenizou o jovem Berbacha, que com sua placa, 
manifestou-se contrário. Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA 
COSTA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Disse 
estar cada vez mais convencido em votar contra o aumento do 
número de vereadores, em razão de que há a necessidade de 
melhorias na segurança, na saúde, educação , nas estradas, na 
vinda de escolas técnicas. Salientou que com a permanência do 
número atual, o Prefeito poderá, com a economia, investir mais no 
município. Disse não ter t ido a mesma sorte do Dr. Reginaldo, que 
tem um Dr. na frente do seu nome, tendo estudado até o segundo 
ano na Barão do Cahy, por ter que assumir o caminhão, em razão 
de que seu pai f icou doente. Ressaltou que, daquela época para 
cá, aumentou muito pouco o número de habitantes . Destacou as 
diversas emendas conseguidas pelo edil, junto aos Deputados 
Federais, esclarecendo que os Deputados Estaduais não têm este 
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poder. Manifestou-se contrário à aprovação da proposta de 
emenda. Vereador VALMIR ODONE PIRES: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário. Disse ter feito parte da Comissão, 
como relator do parecer. Parabenizou o Vereador Reginaldo p or 
sua postura e inteligência. O Vereador efetuou a leitura do parecer 
da comissão especial para análise à emenda à lei orgânica 
municipal, o qual será transcrito na íntegra. PARECER Nº 01/2011 
DA COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE A PROPOSTA DE 
EMENDA Nº018/2011, À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL . De autoria 
do Vereador Odone Pires- PMDB e outros, a Proposta de Emenda 
à Lei Orgânica Municipal em epígrafe tem por objet ivo alterar a 
redação do Art. 12 da Lei Orgânica Municipal, alterando de 09 
(nove) para 13 (Treze), o numero de Vereadores.  A Comissão 
Especial formada na data de 12 de setembro de 2011, através da 
Portaria nº 028/11, de acordo com o Regimento Interno da Câmara 
de Vereadores, integrada pelos Vereadores Tadeu Neves –  PP, 
Adelino Stecanela –  DEM e Odone Pires –  PMDB. Em deliberação 
durante Reunião desta Comissão f icou destinado para presidir os 
trabalhos o Vereador Tadeu Neves - PP e como Relator o Vereador 
Odone Pires- PMDB. Em análise a referida proposição foi 
constatado o número mínimo de assinaturas para protocolização e 
início da tramitação no processo legislat ivo.  Há de se destacar o 
Requerimento nº 214/11, de autoria do Vereador Ademacildo 
Silveira –  PTB, onde solicita a ret irada de sua assinatura de apoio, 
sendo apresentado e aprovado durante a 31ª reunião ordinária 
realizada na data de 05.09.2011. Embora com a retira da da 
assinatura, ainda permanece o número necessário de assinaturas 
para início do processo legislativo.  Nos termos regimentais, a 
presente proposição esteve em pauta nos dias correspondentes às 
30ª a 32ª Reuniões Ordinárias, não tendo recebido alterações  ou 
modif icações. Compete-nos nesta oportunidade, em atendimento 
às determinações da legislação vigente, analisar a proposta quanto 
aos aspectos constitucional, legal, regimental e de mérito.  Ao fazê-
lo, verif icamos que a proposta atende os princípios cons titucionais, 
legais e de mérito, em especial a Emenda Constitucional nº 
058/2009, publicada no Diário Oficial da União em 24 de setembro 
de 2009, e a Resolução 10/95 (Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores de santo Antônio da Patrulha).  No tocante ao 
orçamento municipal no valor de R$ 65.775.000,00, sendo que o 
Poder Executivo no valor de R$ 57.262.000,00, conforme 
percentual anexo das secretarias em relação ao orçamento, 
levando em conta ainda o valor de R$ 7.994.149,02 
correspondente ao ASPS e do Poder  Legislat ivo no valor de R$ 
2.188.000,00,que corresponde a 3,33%, havendo, portanto, suporte 
f inanceiro para a referida alteração.  No entanto, cabe-nos relatar 
que o município teria que repassar à Câmara de Vereadores um 
valor correspondente a 7% do orçamento Municipal, conforme Art. 
29A da Constituição Federal, com população até cem mil 
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habitantes. Podemos ainda, demonstrar topicamente, que o 
Município de Santo Antônio da Patrulha, apresenta as condições 
para suportar esta alteração na Lei Orgânica Municip al devido: 
possuir um PIB de 461.758 milhões;  possuir área territorial de 
1.048,904 km²; com população de 39.676, conforme ultimo censo 
do IBGE ;densidade populacional de 36,1 hab./km²  com frota 
veicular de aproximadamente 16.000 automóveis;  Pólo 
Universitário; potencial econômico em crescimento através das 
principais atividades:  empresas metal-mecânico, a exemplo:Masal, 
IMAP, Argus; Recente chegada da empresa multinacional 
canadense –  Magna Cosma, que tercerizará peças para GM;  
empresas do ramo alimentício  como: DaColonia, Guimarães, 
DaBoa, Santo Antônio;  fábrica de calçados: Daybi, Picadilly, 
Botero; Starsax Cooperativas de arroz –  COOPERJA elevada 
contribuição na economia através da pecuária e da orizicultura.  
Importantes atrações turíst icas como o Balneá rio da Lagoa dos 
Barros, Fonte Santo Antônio, Parque da Guarda;  Loteamentos 
Urbanos –  Valbaru Destacamos ainda, que, no últ imo censo, f icou 
constatado que mais de 200 municípios gaúchos encolheram e 
Santo Antônio da Patrulha, ao contrário, cresceu, prova d isto todos 
os investimentos realizados na cidade.  Diante do exposto, somos 
favoráveis à aprovação da Proposta de Emenda Nº018/2011, À LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL. Vereadora MARCIANA APARECIDA 
MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. 
Disse que pol ít ica não se aprende num piscar de olhos, 
salientando que existem pessoas responsáveis pelo 
desenvolvimento do município , como o Dr. Ferúlio, Dr. Paulo Bier e 
o Zezo, que quando estavam à frente do Poder Executivo sentiram 
necessidade de mais apoio em suas gestões, como o sente o atual 
Prefeito Daiçon Maciel. Destacou o crescimento do município, 
através do aumento do número de veículos que circulam no 
município, fato que necessita uma maior atenção. Salientou 
também o surgimento de bairros novos no município. De acordo 
com a edil, a cidade não pode permanecer estagnada, a população 
necessidade de um maior número de representantes com polít icas 
voltadas à comunidade patrulhense. Disse que com mais cadeiras 
no Poder Legislativo, mais part idos terão a chance de  ser 
representados. Destacou o fato de que os Governos Federal e 
Estadual são do Partido dos Trabalhadores, que não têm 
representatividade na Casa. Colocou-se à disposição da 
comunidade, agradecendo a presença de todos. Vereador 
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário. Reportou-se ao período em que a proposta 
foi protocolada, foi entrevistado pela imprensa , onde af irmou que a 
mesma deveria ser discutida, tanto com a comunidade como com 
as bases part idárias, por não ter posição formada. Salientou que a 
discussão foi desgastante, por ter sido diária, tanto na imprensa 
como com a comunidade, que cobrava uma posição do edil.  
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Ressaltou o Vereador que as comunidades do interior necessitam 
uma maior representatividade no Poder Legisla tivo, em razão de 
que os problemas são grandes e constantes. Disse que há distri tos 
que não têm representantes, como o 6º Distr ito, a Lagoa dos 
Barros. Apresentou o edil, como razão para o aumento do número 
de vereadores, a participação dos Vereadores nas Comissões que, 
hoje, é formada apenas de uma, pela falta de uma maior 
representatividade, o que prejudica o estudo dos projetos. Acredita 
que o município terá um crescimento expressivo no seu orçamento  
nos próximos anos, o que exigirá, por parte dos Veread ores, uma 
maior f iscalização. Disse ter escutado um jovem afirmar que a 
emenda parlamentar vem independente do pedido do Vereador, 
af irmando que isto é uma mentira, que este jovem não sabe nada . 
Ressaltou que as emendas são encaminhadas ao município, 
através do trabalho dos Vereadores efetuado junto aos Deputados 
Federais, que uti l izam os vereadores como cabos eleitorais, em 
contrapartida encaminham as emendas, beneficiando a população. 
Acredita que o Poder Legislat ivo necessita de um maior número de 
representantes, que será possibi l itado pelo aumento no número de 
vagas, permitindo aos part idos menores a possibi l i dade de assumir 
uma das vagas. Manifestou-se favorável à aprovação da proposta. 
Vereadora MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA: Cumprimentou 
as pessoas presentes, manifestando-se contrária à aprovação da 
proposta, salientando que uma das atribuições do Verea dor é 
representar a voz do povo, que foi quem elegeu aos edis. Outro 
motivo apresentado pela edil, diz respeito à falta de recursos do 
município, o que impossibi l i ta o atendimento às solicitações dos 
Vereadores. Acredita na necessidade de um trabalho conjunto 
entre os poderes Legislat ivo e Executivo. Vereador ADELINO 
STECANELA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. 
Justif icou seu voto favorável à  aprovação da proposta de emenda, 
salientando que em contatos e pesquisas junto à sociedade , 
verif icou que os benefícios são bem maiores do que os prejuízos. 
Destacou que a necessidade do município em desenvolver seu 
potencial,  necessita uma maior represen tatividade. Lembrou a luta 
do Vereador Odone na busca do Parque Eólico para o município, 
que impulsiona o município de Osório que tem uma maior 
representatividade polít ica, que permite a busca de novos 
empreendimentos para o município. Manifestou a certeza de que a 
representatividade do jovem no Poder Legislat ivo somente somará 
para o desenvolvimento do município, assim como um aumento do 
número de mulheres. Ratif icou as palavras do Vereador Tadeu no 
que se refere a uma maior representatividade nas Comissõe s. 
Manifestou sua decepção com relação ao uso do Código de Ética 
no Poder Legislativo, sal ientando que este está sendo util izado 
como balcão de negociações. Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA 
MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário,  
agradecendo a presença de todos. Disse ter sempre procurado 
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fazer um trabalho em conjunto com a comunidade. Segundo o edil, 
ao se declarar favorável à aprovação da proposta de emenda, foi 
questionado por algumas pessoas da comunidade, o que fez com 
que procurasse suas bases polít icas, assim como a população para 
verif icar as opiniões. Disse que muitas pessoas não tinham 
conhecimento do assunto em questão, quais os benefícios do 
aumento do número de Vereadores. De acordo com o edil, 
procurou pessoas que não têm interesses polít icos, para ter uma 
visão maior da opinião da população, em razão de não ser o dono 
da verdade, nem viver da polít ica, mas sim para a polít ica. 
Destacou que o aumento do número da população, assim como da 
posição geográfica do município, está fazendo  com que grandes 
indústrias queiram se instalar no município. Disse que o município 
tem 40 mil habitantes, portanto não pode se comparar aos que têm 
3 mil habitantes com nove representantes  na Câmara Municipal . 
Questionou os edis que se manifestaram contrários à aprovação da 
proposta de emenda, caso sejam eleitos entre os nove que 
defendem, se abrirão mão de suas cadeiras em favor do suplente. 
Solicitou atenção e respeito por parte da população patrulhense. 
Colocado em votação, foi aprovado em 1ª votação po r seis votos 
favoráveis e três votos contrários. Os Projetos de Lei nºs 210, 211, 
213 e 217/2011 baixaram na CUP. As Indicações nºs 091, 094 e 
095/2011, os requerimentos nºs 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 234 e 235/2011, 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 PESSOAIS: 
Vereador ADELINO STECANELA: Agradeceu aos colegas pela 
aprovação do projeto de sua autoria, que permite à Secretaria da 
Saúde f iscalizar os focos do mosquito da dengue. Da mesma 
forma, congratulou-se com os colegas que votaram favorável à 
proposta de emenda nº018/2011, propondo aos demais edis e à 
população patrulhense, que o percentual destinado aos vereadores 
seja repart ido entre os treze eleitos.  Em aparte, o Vereador João 
Luis disse ser a favor da sugestão, salientando que ainda há o 
segundo turno das votações.  Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA 
COSTA: Disse estar com a consciência tranqüila ao votar contra a 
proposta de emenda nº 018, salientando estar cumprindo com seu 
dever de vereador e cidadão, em razão de que as pesquisas 
apontaram 95% da população contrária à aprovação da proposta. 
Quanto à sugestão do Vereador Adelino, disse que estudará a 
mesma, caso a votação se confirme no 2º turno. Vereador 
REGINALDO COELHO DA SILVEIRA: Colocou-se à disposição da 
população para debater sobre a proposta de emenda, em razão de 
que ainda haverá uma segunda votação. Acredita que haverá um 
maior tempo para o esclarecimento da questão. Agradeceu a 
presença de seu Pai, de 81 anos, bem como de seus f i lhos. Citou o 
exemplo do município de Santa Maria que possui 150 mil 
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habitantes, que está debatendo a possibil idade de passar de 14 
para 21 vereadores. Segundo o edil,  na citada cidade foi feita uma 
consulta à população, ao contrário do que foi feito em Santo 
Antônio, onde o parâmetro uti l izado foram os telefonemas dados à 
Rádio Itapuí. Segundo o presidente da UAC –  União das 
Associações Comunitárias de Santa Maria  - os part icipantes se 
posicionaram favorável ao aumento do número de vereadores , 
demonstrando interesse em participar das reuniões em que serão 
votadas as propostas. De acordo com o edil, esta participação da 
comunidade tem que ser feita, também, em Santo Antônio. Disse 
que os jovens têm que se manifestar sobre a questão, bem como 
participar das reuniões. Salientou que ao concorrer para a 
vereança, não o fez por causa de dinheiro, ressaltando que o 
vereador ganha subsídio, não salário, que é destinado a quem tem 
emprego, o que na sua visão, não é o caso dos vereadores. 
Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário. Disse que em tudo na vida tem que 
haver respeito, por este motivo cumprimentou  os vereadores que 
votaram favorável à proposta de emenda, salientando que os três 
vereadores que votaram contra , f izeram com a consciência l impa. 
Com relação ao que foi dito pelo Vereador Adelino, disse que se os 
demais optarem por repartir o salário, votará favorável, assim 
como se quiserem baixar o valor entre os nove, também é 
favorável. Desejou as boas vindas ao Vereador Reginaldo. Sugeriu 
que seja feito uma pesquisa com a população. Vereador VALMIR 
ODONE PIRES: Parabenizou os jovens presentes por part iciparem 
da reunião, sal ientando que quem ganha é a democracia. Ratif icou 
as palavras do Vereador Reginaldo, de que  o município chegará, 
daqui a quatro anos, a um orçamento de quase 100 milhões. 
Segundo o edil , o orçamento do município prevê as receitas e 
despesas do município. Nestas previsões, o Executivo tem que 
repassar 8% da arrecadação ao Poder Legislat ivo, mas de acordo 
com a lei, este repasse diminuiu para 7%, sendo qu e destes, 
somente 3,3% é repassado à Câmara Municipal, que ainda devolve 
dinheiro, por não possuir assessores, não ter taxa de 
combustíveis, de telefonia, dentre outros benefícios que existem 
em outras câmaras municipais. Citou os dados do município  que 
possui o menor número de habitantes do Rio Grande do Sul , com 
1.216 habitantes, possui 9 vereadores. Salientou que esta lei foi 
criada para reajustar a injust iça social  que existe entre os 
municípios. Aproveitou a oportunidade para solicitar à população 
que acompanhe os trabalhos dos vereadores.  Vereador CANTÍDIO 
BORGES LIMA MACHADO: Agradeceu aos presentes pelo 
respeito, sal ientando que a democracia é quem ganha. Disse que 
os pequenos part idos, com a aprovação do aumento do número de 
vereadores, terão chances de serem representados. Destacou que 
partidos grandes, como o PDT, não conseguiram 
representatividade nas últ imas eleições. De acordo com o edil, se 



 18 

os Vereadores pensassem somente em seus partidos, não votariam 
favorável ao aumento do número de Vereadores. Dirigiu-se ao 
jovem presente no Plenário com a boca vendada, salientando que 
a presença dos jovens é muito importante na Casa. 
COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador ANTÔNIO TADEU DAS 
NEVES: Manifestou-se a respeito do resultado da pesquisa da 
empresa de publicidade, onde foi apontado como Vereador mais 
atuante com 22% dos votos. Nada mais a tratar, o senhor 
presidente encerrou a presente reunião extraordinária, onde lavrei 
a presente ata que, após l ida e aprovada, segue assinada.  


