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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

Aos dez dias do mês de outubro de 2011 reuniram-se, 
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às vinte horas, os 
seguintes vereadores:  CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO,  
ADELINO STECANELA, ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA, 
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES, 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 c ostume. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou a Ata da 35ª 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 
185/2011 –  Encaminha Projeto de Lei  Complementar –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 184/2011 –  Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo.  Of. Mensagem nº 185/2011 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 005/2011 - "Cria Gratif icações por Regime 
Especial de Trabalho - GRET, e dá outras providências" –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 236/2011 –  “Autoriza a abertura 
de Crédito Especial por Superávit  Financeiro, 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$ 10.920,48 ” –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 237/2011 –  “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 Diretr izes 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$ 
40.000,00” –  Poder Executivo. Convite - Convite para o encontro 
onde será tratado sobre a construção do Aeroporto internacional 
20 de setembro na região Metropolitana, entre as cidades de 
Portão e Nova Santa Ri ta, a ser realizado no dia 19 de outubro de 
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2011 - 4ª feira ás 9 horas 30 minutos - Deputado Adilson Troca - 
Comissão de Economia e desenvolvimento sustentável. Ofício - 
Declara inexistência de legislação a cadastrar referente ao 
trimestre 2-2011 –  TCE. Nº Ref. 6548/MS/SE/FNS –  Ministério da 
Saúde. Comunicado nº 004/11 - Disponibi l iza diversos cursos em 
diferentes áreas de interesse da comunidade legislat iva, na 
modalidade Educação a Distância via Internet - Senado Federal –  
Interlegis. Convite - Em monjolo, dia 14.10.2011 tema-plantio de 
árvores e cercamento de áreas de mata cil iar - Sindicato 
Trabalhadores Rurais de Sap. Convite - Ginásio de Esportes 
Caetano Tedesco - evento brincadeira de criança ia 16.10.2011 - 
Douglas D'avila (Organizador). Of. Nº Ref. 002724/MS/SE/FNS - 
comunica l iberação de recursos f inanceiros ao FMS de SAP - 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Convite - Festa alusiva a Nossa Senhora 
de Fátima em 30.10.2011 na localidade de Arroio da Madeira. 
PROJETO DE LEI Nº 238/2011 –  PODER LEGISLATIVO - "Dispõe 
sobre o quadro de cargos e funções públicas do Poder Legislat ivo 
de Santo Antônio da Patrulha, estabelece o Plano de Carreira dos 
Servidores e dá outras providências". PROPOSTA DE EMENDA Nº  
001/11  –  CUP  - Proposta de Emenda nº 001 modificat iva ao 
Projeto de Lei nº 232/11. INDICAÇÃO Nº 103/2011 – MARGARETE DE 
OLIVEIRA PEREIRA – “Que seja estudada a possibi l idade de 
elaboração de um projeto de incentivo para a restauração de 
algumas casas coloniais localizadas na estrada de Chicol umã, para 
conservar a memória arquitetônica daquela região” . INDICAÇÃO 
Nº 104/2011 –  MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - Que seja 
estudada a possibi l idade de elaboração de um projeto cultural de 
incentivo ao cinema, junto aos jovens, na faixa etária de 13 a 18 
anos, com o desenvolvimento de um ciclo temático de f i lmes 
educativos e debates, onde eles próprios planejam sessões de 
cinema para a comunidade e depois part icipam de debates e 
of icinas programadas. INDICAÇÃO Nº 105/2011 – ADELINO 
STECANELA –  “Regulamentação do habite-se de prédios e casas 
com área de até 50% de construção irregular junto ao Poder 
Executivo”. Requerimento nº 251/2011 –  REGINALDO COELHO DA 
SILVEIRA - Solicita que seja consignado em Ata um Voto de Pesar 
pelo falecimento do senhor VALDEMAR DE OLIVEIRA ROCHA, 
ocorrido dia 02 de outubro de 2011. Requerimento nº 254/2011 – 
MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - Solicita que seja enviada 
cópia deste ao I lmo. Sr. Luis Fernando Lima Jacobsen, Gerente 
local da CEEE, solicitando, com a maior brevidade possível, o 
deslocamento de um poste da rede de energia elétrica existente no 
cunhal das Ruas Boaventura R. dos Santos com Robertina 
Laureano da Cunha Santos, que está af ixado no leito destas 
artérias, conforme demonstra foto abaixo, levando -se em 
consideração ainda, o recente acidente que  ocorreu no local, 
devido a posição incorreta que se encontra o referido poste da 
CEEE. Requerimento nº 255/2011 –  MARCIANA APARECIDA 
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MACHADO - Requer, após os trâmites regimentais, que seja 
enviada cópia deste ao Ilmos. senhores Vinícius Barcelos, 
Presidente da ACISAP, Gerente da empresa de Correios e 
Telégrafos de Santo Antônio da Patrulha, com vistas a sugerir uma 
parceria entre essas excelsas Entidades e o Poder Público, 
objetivando a instalação de placas indicativas com nomes das 
Ruas de nossa cidade, que se aproximam a 300 artérias . 
Requerimento nº 256/2011 –  ADELINO STECANELA - Solicita que 
seja enviada cópia deste ao Ilmo. senhor. Júl io César Porciúncula 
da Silva, Superintendente Regional DAER –  Esteio e ao Exmo. 
senhor Prefeito Daiçon Maciel da Silva, no sentido de agendar, 
com a part icipação do Poder Legislativo, com a maior brevidade 
possível, uma audiência com o DAER, com vistas a implantação de 
paradas de embarque e desembarque do transporte coletivo 
intermunicipal. Requerimento nº 257/2011 –  ANTÔNIO TADEU 
DAS NEVES E REGINALDO COELHO DA SILVEIRA - Solicitam 
que sejam consignados em Ata Votos de Congratulações aos 
Festeiros, ao Pároco e à comunidade da localidade de Barrocadas, 
pela realização da 5ª Festa Cultural do Arroz, ocorrida no dia 09 
de outubro de 2011. Solicitamos que seja dada ciência deste à 
comunidade. Requerimento nº 258/2011 –  PODER LEGISLATIVO –  
Votos de Congratulações festa Nossa Senhora Aparecida, na 
localidade de Cancela Preta, em 09.10.2011.  Pedido de 
Providência nº 805/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - 
Revisão na i luminação pública, com a troca de lâmpada, no poste 
onde está instalado o transformador, em frente à Igreja Adventista 
da localidade de Campestre Velho, a pedido da AMOCAP –  
Associação dos Moradores da localidade de Campestre Velho. 
Pedido de Providência nº 806/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA 
SILVA - Reitera pedidos de providência nº 736/2011, 750/2011 
766/2011 e 796/2011 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 807/2011 – 
JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera pedidos de providência 
nº 751/2011, 767/2011 e 797/2011 nos quais solicita o 
patrolamento e ensaibramento da estrada 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 808/2011 –  JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA - Reitera pedidos de providência nºs 
752/2011, 768/2011 e 798/2011 nos quais solicita o patrolamento, 
ensaibramento e envaletamento iniciando na RS -242, na localidade 
de Serraria Velha até a localidade de Morro Agudo. I luminação 
Pública na localidade de Serraria Velha até a localidade de Morro 
Agudo, bem como i luminação pública com colocação de suporte 
nos postes nºs 409528 e 410339.  Pedido de Providência nº 
809/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera pedido de 
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providência nº 802/2011 no qual solicita o patrolamento e o 
ensaibramento da estrada da localidade de Chicolumã até as 
localidades de Tapumes e Lombas. Pedido de Providência nº 
810/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Patrolamento 
encascalhamento e ensaibramento das três ruas localizadas atrás 
da Fábrica de Calçados Canabi, em Evaristo; Revisão da 
iluminação pública na localidade de Evaristo.  Pedido de 
Providência nº 811/2011 –  MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - 
Patrolamento e ensaibramento da estrada da localidade de 
Casqueiro, que esta sem condições de trafegabil idade . Pedido de 
Providência nº 812/2011  –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA -  
Patrolamento ensaibramento e envaletamento da estrada da 
localidade de Lajeado, começando na localidade de Porto Ramos, 
passando pelas localidades de Roça Grande, Morro Agudo até a 
localidade de Serraria Velha, sendo que esta estrada tem l inha 
escolar. Pedido de Providência nº 813/2011  –  ALZEMIRO 
SILVEIRA DA COSTA - I luminação Pública, com a troca de 
lâmpadas, na localidade de Herval, em especial no trevo que dá 
acesso à localidade de Monjolo . Pedido de Providência nº 
814/2011  –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Patrolamento e 
ensaibramento das estradas da localidade de Portão I . Pedido de 
Providência nº 815/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - 
Recuperação da Rua Jardelino V. da Rosa, localizada nos f undos 
da Masal S/A, com o fechamento dos buracos que, com as chuvas, 
f icam cheios de l ixo. Na mesma l inha, solicitamos que o 
recolhimento do l ixo se dê com mais frequência na referida rua. 
Pedido de Providência nº 816/2011 –  VALMIR ODONE PIRES - 
Pavimentação das Ruas que não possuem calçamento no 
Loteamento Portão I . Pedido de Providência nº 817/2011 – 
VALMIR ODONE PIRES - Ensaibramento em todas as ruas que 
necessitam deste serviço na Sede do Município . Pedido de 
Providência nº 818/2011 –  VALMIR ODONE PIRES - Patrolamento, 
ensaibramento e envaletamento da estrada da localidade de 
Ribeirão, part indo da entrada que vai até a residência do Sr. Ari 
Amaral e Sr. João e demais moradores. Na mesma linha 
parabenizamos a Administração pela inauguração da ponte da 
localidade de Ribeirão, bem como pelo ensaibramento da estrada 
que se encontra em fase de conclusão. Pedido de Providência nº 
819/2011 –  ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Revisão na 
iluminação pública no 2º Distr ito do município.  Pedido de 
Providência nº 820/2011  –  CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO - 
Abertura de um poço artesiano na localidade de Quebrada do 
Evaristo. Segue, em anexo, abaixo assinado da comunidade.  
Pedido de Providência nº 821/2011 –  MARCIANA APARECIDA 
MACHADO - Instalação de luminárias públicas nos postes  de nºs 
388794 e 388795, na localidade de Roça Grande.  Pedido de 
Providência nº 822/2011 - MARCIANA APARECIDA MACHADO - 
Instalação de rede baixa em parte da Rua Lotha r Machado dos 
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Reis, com vistas à instalação de luminárias públicas nos postes de 
nºs 157211 a 157217. Pedido de Providência nº 823/2011 – 
MARCIANA APARECIDA MACHADO - Instalação, na área central 
da cidade e em Ruas de grande movimento, de l ixeiras, bem como 
nas paradas de ônibus, est ilo a existente em frente a antiga 
Cooperativa de arroz, na Rua Cel. Victor Vil la Verde, tendo em 
vista que atualmente não há disponibil izado à população 
patrulhense um disposit ivo para depósito e recolhimento do lixo.  
Pedido de Providência nº 824/2011 –  CANTÍDIO BORGES LIMA 
MACHADO - Patrolamento e ensaibramento de todas as ruas da 
localidade de Vila Palmeira. Este pedido visa atender às 
solicitações dos moradores. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o 
Vereador ADELINO STECANELA: Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário. Reportou-se ao pedido no qual sol icita a 
regulamentação do habite-se de prédios e casas com área de até 
50% de construção irregular junto ao Poder Executivo . Segundo o 
Vereador, esta medida visa criar mecanismos para que os 
proprietários de imóveis possam regulamentar seus imóveis, 
possibil itando a comercialização ou locação dos mesmos, que 
retornará em tributos para os cofres municipais.  Na mesma linha, 
referiu-se ao pedido no qual solicita que seja enviada cópia deste 
ao Ilmo. senhor. Júlio César Porciúncula da Silva, Superintendente 
Regional DAER –  Esteio e ao Exmo. senhor Prefeito Daiçon Maciel 
da Silva, no sentido de agendar, com a participação do Poder 
Legislat ivo, com a maior brevidade possível, uma au diência com o 
DAER, com vistas à implantação de paradas de embarque e 
desembarque do transporte colet ivo intermunicipal .  De acordo com 
o edil , o Poder Executivo contratou uma empresa terceir izada para 
efetuar o estudo da viabilidade da implantação da parada de 
ônibus, dentro dos limites estabelecidos pelo DAER, estando no 
aguardo da visita dos representantes deste, para que a mesma 
seja definit ivamente implantada. Em aparte, falou o Vereador 
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Disse que o pedido do vereador é 
oportuno, tendo em vista que o terminal rodoviário é provisório. 
Prosseguiu o Vereador ADELINO STECANELA: Questionou a 
proibição do DAER de os passageiros do Paradão embarcarem nos 
ônibus intermunicipais.  Acredita o edil que a Casa deva fazer 
pressão para que o DAER encaminhe um técnico para verif icar a 
questão das paradas de ônibus intermunicipais. Vereadora 
MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA: A vereadora efetuou a 
leitura do projeto de Lei nº 231/2011 de sua autoria que 
“Acrescenta Incisos V, VI e VII no Artigo 11 da Lei Nº 4.381/2003, 
que regula o transporte escolar, turístico e part icular f retados no 
município e dá outras providências”. Em aparte, o Vereador 
REGINALDO COELHO DA SILVEIRA  solicitou que sejam 
efetuadas modif icações, para que não prejudique o motorista. 
Prosseguiu a Vereadora MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA 
reportando-se ao pedido no qual solicita ao Ilmo. Sr. Luis 
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Fernando Lima Jacobsen, Gerente local da CEEE, com a maior 
brevidade possível, que proceda ao deslocamento de um poste da 
rede de energia elétrica existente no cunhal das Ruas  Boaventura 
R. dos Santos com Robert ina Laureano da Cunha Santos , que está 
af ixado no leito destas artérias, conforme demonstra foto abaixo, 
levando-se em consideração ainda, o recente acidente que ocorreu 
no local, devido a posição incorreta que se encontra o referido 
poste da CEEE. Na mesma linha, referiu-se ao pedido onde solicita 
que seja estudada a possibi l idade de elaboração de um projeto 
cultural de incentivo ao cinema, junto aos jovens, na faixa etária 
de 13 a 18 anos, com o desenvolvimento de um ciclo temático de 
f i lmes educativos e debates, onde eles próprios planejam sessões 
de cinema para a comunidade e depois part icipam de debates e 
of icinas programadas. Vereador VALMIR ODONE PIRES: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Referiu-se ao 
pedido no qual sol icita a pavimentação das Ruas que não possuem 
calçamento no Loteamento Portão I , bem como o ensaibramento 
em todas as ruas que necessitam deste serviço na Sede do 
Município. Na mesma linha o Vereador sol icitou o patrolamento, o 
ensaibramento e o envaletamento da estrada da localidade de 
Ribeirão, part indo da entrada que vai até a residência do Sr. Ari 
Amaral e Sr. João e demais moradores. Prosseguindo o edil 
parabenizou a Administração pela inauguração da ponte da 
localidade de Ribeirão, bem como pelo ensaibramento da estrada 
que se encontra em fase de conclusão. Parabenizou o Secretário 
André Randazzo pelo conserto da estrada da localidade , 
envaletamento, encascalhamento e recuperação de bueiros  de 
Arroio do Carvalho, Ribeirão do Meio, Ribeirão de Cima, Palmeira 
do Sertão, Travessa Fernandes, Travessa do  Quico, Travessa do 
Antoninho, dentre outras localidades da citada região.  Destacou 
que o município possui entre 1.200 a 1.500 km de estrada de chão, 
que necessitam reparos. Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA 
SILVA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário . 
Reportou-se aos pedidos nos quais sol icita o patrolamento, 
ensaibramento, envaletamento e construção de cinco bueiros, 
iniciando na estrada Geral da localidade de Evaristo até a 
localidade de Pinheiros , o patrolamento e ensaibramento da 
estrada 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. o patrolamento, 
ensaibramento e envaletamento iniciando na RS -242, na localidade 
de Serraria Velha até a localidade de Morro Agudo, a  Iluminação 
Pública na localidade de Serraria Velha até a localidade de Morro 
Agudo, bem como i luminação pública com colocação de suporte 
nos postes nºs 409528 e 410339, o patrolamento e o 
ensaibramento da estrada da localidade de Chicolumã até as 
localidades de Tapumes e Lombas, bem como o patrolamento 
encascalhamento e ensaibramento das três ruas localizadas atrás 
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da Fábrica de Calçados Canabi, em Evaristo,  a revisão da 
iluminação pública na localidade de Evaristo.  Solicitou que sejam 
efetuados votos de congratulações à Festa da localidade de 
Cancela Preta, em nome da Casa.  Vereadora MARCIANA 
APARECIDA MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes no 
Plenário. Parabenizou a Escola Medianeira da localidade de Boa 
Vista, que efetuou uma amostra de conhecimentos, onde foram 
apresentados trabalhos, bem como uma apresentação teatral sobre 
a preservação do meio ambiente. Reportou -se ao pedido no qual 
solicita a instalação, na área central da cidade e em Ruas de 
grande movimento, de lixeiras, bem como nas paradas de ônibus, 
esti lo a existente em frente a antiga Cooperativa de arroz, na Rua 
Cel. Victor Vil la Verde, tendo em vista que atualmente não há 
disponibil izado à população patrulhense um disposit ivo para 
depósito e recolhimento do lixo . Na mesma linha, solicita aos 
senhores Vinícius Barcelos, Presidente da ACISAP, Gerente da 
empresa de Correios e Telégrafos de Santo Antônio da Patrulha, 
com vistas a sugerir uma parceria entre essas excelsas Entidades 
e o Poder Público, objetivando a ins talação de placas indicativas 
com nomes das Ruas de nossa cidade, que se aproximam a 300 
artérias. Vereador REGINALDO COELHO DA SILVEIRA: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, em especial ao 
seu Pai, que prestigia a Sessão. Reportou-se ao pedido onde 
solicita, juntamente com o Vereador Tadeu, Votos d e 
Congratulações aos Festeiros, ao Pároco e à comunidade da 
localidade de Barrocadas, pela realização da 5ª Festa Cultural do 
Arroz, ocorrida no dia 09 de outubro de 2011. Sugeriu aos colegas 
que seja instalado um mural para a colocação de convites, para 
que os edis possam f icar cientes das Festas que ocorrerão no 
município, podendo, desta forma, dividirem-se para que todas as 
Festas sejam agraciadas com a presença de algum vereador. 
Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário. Reportou-se ao pedido no qual 
solicita a revisão na iluminação pública, com a troca de lâmpada, 
no poste onde está instalado o transformador, em frente à Igreja 
Adventista da localidade de Campestre Velho, a pedido da 
AMOCAP –  Associação dos Moradores da localidade de Campestre 
Velho, bem como o patrolamento e ensaibramento das estradas da 
localidade de Portão I . Salientou que algumas estrada da 
localidade de Montenegro, necessitam reparos, ass im como das 
localidades de Alto Ribeirão, Içara, Sertão, centralizando na 
Escola José de Anchieta. Solicitou a atenção da Secretaria de 
Obras no pedido onde solicita o patrolamento ensaibramento e 
envaletamento da estrada da localidade de Lajeado, começand o na 
em Porto Ramos, passando pelas localidades de  Roça Grande, 
Morro Agudo até Serraria Velha, sendo que esta estrada tem linha 
escolar, bem como o setor de i luminação pública, para que 
proceda à Iluminação Pública, com a troca de lâmpadas na 
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localidade de Herval, em especial no trevo que dá acesso ao 
Monjolo. Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Referiu-se ao 
pedido no qual solicita o patrolamento e o ensaibramento de todas 
as ruas da localidade de Vila Palmeira. Este pedido visa atender 
às solicitações dos moradores.  Destacou a necessidade de 
recuperação das estradas do 2º Distr i to, parabenizando o V ereador 
por ter efetuado o pedido. Na mesma linha, reportou-se ao pedido 
no qual solicita a abertura de um poço artesiano na localidade de 
Quebrada do Evaristo.  Com relação às paradas de ônibus 
intermunicipais, colocou-se à disposição do Vereador Adelino na 
busca de uma solução para o problema.  Não havendo mais 
pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI 225/11 – “AUTORIZA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS” – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi aprovado por unanimidade com parecer da CUP. 
PROJETO DE LEI 226/11 -.  “AUTORIZA A ABERTURA DE 
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO VALOR DE 57.500,00 ”  – Colocado 
em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi 
aprovado por unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE LEI 
228/11 – “ACRESCENTA EVENTO AO CALENDÁRIO DE EVENTOS 
DO MUNICÍPIO ” - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi aprovado por unanimidade 
com parecer da CUP. EMENDA MODIFICATIVA 001/2011 AO 
PROJETO DE LEI 232/2011 –  “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A EFETUAR A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE 
USO DE UM IMÓVEL DE 5.000 METROS QUADRADOS À 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CANA-DE-AÇUCAR E 
DERIVADOS DO RIO GRANDE DO SUL –  COOPERCANASUL” - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. 
PROJETO DE LEI 232/2011 – “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A EFETUAR A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE 
USO DE UM IMÓVEL DE 5.000 METROS QUADRADOS À 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CANA-DE-AÇUCAR E 
DERIVADOS DO RIO GRANDE DO SUL –  COOPERCANASUL” – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação, em votação 
foi aprovado por unanimidade com emenda modif icativa e com 
parecer da CUP. PROJETO DE LEI 234/11 – “DISPÕE SOBRE A 
CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL ” – Colocado em discussão, 
falou o Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA : Manifestou seu 
voto favorável ao projeto, por se tratar da Secretaria da Saúde, 
diferente do que ocorreu com os projetos semelhantes que 
entraram em votação na outra sessão, onde votou contrário. 
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade com parecer 
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da CUP. PROJETO DE LEI 235/11 –  “AUTORIZA A ABERTURA DE 
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO VALOR DE 9.500,00” - Colocado 
em discussão, não havendo manifestação, em votação foi 
aprovado por unanimidade com emenda modif icativa e com parecer 
da CUP. PROJETO DE LEI 236/11 –  “AUTORIZA A ABERTURA DE 
CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO VALOR DE R$ 10.920,48 ” - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. 
PROJETO DE LEI 237/11 – “AUTORIZA A ABERTURA DE 
CRÉDITO ESPECIAL POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO VALOR DE R$ 40.000,00” – 
Colocado em discussão,  manifestou-se o Vereador ALZEMIRO 
SILVEIRA DA COSTA: Disse que o projeto refere-se à rede de 
água para a localidade de Palmeira do Sertão, sal ientando que o 
mesmo deu entrada na Casa às 17 horas, mas através de acordo 
entre os participantes da CUP, o projeto será votado pela 
importância do mesmo. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. O Projeto de Lei 
Complementar nº 005/2011, bem como o Pro jeto de Lei nº 
238/2011 baixaram na CUP. As Indicações nºs 103, 104 e 
105/2011, os requerimentos nºs 251, 254, 255, 256, 257 e 
258/2011 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 REGINALDO 
COELHO DA SILVEIRA: Ao cumprimentar as pessoas presentes, o 
Vereador agradeceu a recepção dos edis pelo período em que 
esteve à frente de uma cadeira na Casa. Disse que projetos 
importantes foram apreciados no período. Destacou a importância 
do papel do Vereador junto à comunidade. Reportou-se à 
Segurança Pública, salientando a dif iculdade de a Delegacia de 
Polícia com o efetivo policial, o que dif iculta o at endimento do 
plantão, que é uma das reclamações da comunidade. Segundo o 
edil, o registro pode ser efetuado na Brigada Militar, ou no outro 
dia em horário normal, Nos casos de f lagrantes, o edil esclareceu 
que o Delegado terá que ser chamado. Quanto à carência de 
servidores, disse que a Delegacia conta com apenas três 
inspetores/investigadores, fora o serviço interno que é enorme, o 
que dif iculta o bom andamento dos trabalhos. Acredita na 
necessidade de o Poder Legislativo , bem como de o Poder 
Executivo intervir nesta questão, possibil itando a vinda de mais 
efetivos para a Delegacia de Polícia, em razão de que estão se 
formando novos policiais. Outra questão abordada pelo edil , diz 
respeito às câmeras de segurança que serão instaladas no 
município, sugerindo que sejam instaladas mais algumas em 
pontos estratégicos, como a Fonte Imperial,  que tem sido 
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vandalizada, assim como util izada por usuários de drogas, outra 
Câmera poderia ser instalada na Praça da Matriz, outra no Ginásio 
de Esportes, visando identif ica r os traf icantes de drogas, que têm 
agido no município. O Vereador destacou os plantões das 
farmácias no município, salientando que das quase tr inta 
existentes, nenhuma se dispõe a f icar aberta 24 horas.  Disse que 
alguma solução tem que ser encontrada para  o impasse. 
Vereadora MARCIANA APARECIDA MACHADO: Agradeceu ao 
programa Momento Mulher pela programação feita com as 
mulheres vereadoras e ex-vereadoras, a primeira -dama do 
município, o conselho e coordenadoria da mulher. Agradeceu aos 
Vereadores, que patrocinaram o café. Na mesma linha, agradeceu 
à Secretaria de Obras pela recuperação das estradas do 3º 
Distr ito, principalmente na localidade de São José da Data. 
Convidou as mulheres a participarem da prevenção do câncer, dia 
17 de outubro, em frente à Cooperativa Santo Antônio, das 9 às 17 
horas. Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA: Cumprimentou 
as pessoas presentes no Plenário. Destacou a semana que 
passou, onde recebeu vários convites para trocar de partido, com 
destaque para o PSB, do Deputado Danrlei.  Segundo o edil,  em 
conversa com seu partido, chegou à  conclusão de que o PMDB 
será seu partido para concorrer nas próximas eleições. Agradeceu 
aos amigos que o apoiaram na últ ima eleição, em especial ao 
CAFU, que abriu mão de concorrer, para apoiá-lo na próxima 
eleição. Destacou as obras de recuperação efetuadas , pelo Poder 
Executivo, no 5º Distr ito. Destacou o nome do Dr. Ferul io José 
Tedesco como seu pré-candidato à eleição, pelo PMDB, para 
Prefeito Municipal  Vereador VALMIR ODONE PIRES: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Referiu-se à 
saúde no município, destacando a infraestrutura do Posto de 
Saúde, que se destaca em toda a região. Da mesma forma, o 
atendimento dos postos de saúde dos bairros, que vêm atendendo 
à população de forma satisfatória . Fez um apelo às mulheres 
patrulhense, para que façam o exame de mama gratuito no hospital 
municipal. Destacou o papel que vem sendo desempenhado à 
frente da Secretaria da Saúde, atendendo a todos sem descanso. 
Reportou-se à indicação na qual sol icitou a implantação de uma 
UTI no hospital municipal, visando proporcionar um atendimento 
imediato às pessoas que sofrem acidentes, dentre outros 
problemas graves. Da mesma forma, solicitou a inclusão, na 
consulta popular, de verba para a compra de aparelhos para a UTI, 
que foi o item mais votado na últ ima consulta. O Vereador lembrou 
a visita do Governador Tarso Genro na Moenda, onde se 
comprometeu em enviar 4 milhões de reais para o hospital 
municipal. Em resposta à cidadã Maria Garcia, explicou a função 
das células tronco, que são util izadas para a recuperação de 
partes do corpo, que estão mutiladas, como a retirada da mama. 
Agradeceu a presença do Vereador Reginaldo Silveira, que foi 
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atuante no período em que esteve à frente de uma cadeira na 
Câmara Municipal. Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Disse ter 
verif icado diversos pedidos para o 3º Distri to, sal ientando que as 
obras que estão sendo efetuadas nos 2º e 3º distritos, soa 
decorrentes de uma reunião ocorrida no gabinete do Prefeito, 
juntamente com o edil e representantes das comunidades. 
Salientou ter sol icitado, na últ ima sessão, informações sobre o 
reinício das obras, que parou em razão das fortes chuvas que 
ocorreram nas últ imas semanas. Com relação ao poço da Serraria 
Velha, diz que foram efetuadas reuniões junto à comunidade, onde 
amostras de água foram recolhidas, comprovando a inviabilidade 
do consumo. Segundo o edil, nenhuma comunidade se mobilizou 
tanto como a Serraria Velha, na busca da construção da rede  de 
água, por isto não entende o porquê de ainda não terem sido 
atendidos. Em aparte, falou o Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA 
SILVA: Disse que as amostras de água apresentadas pela 
comunidade foram encaminhadas ao promotor público , que já 
intimou o Secretário da Agricultura, Clóvis Salazar, para que as 
providências fossem tomadas. Segundo o Secretário, a emenda de 
R$ 100.000,00 do Deputado Osmar Terra, que estava trancada na 
FUNASA, será l iberada, o que proporcionará a conclusão das 
obras. Prosseguiu o Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: 
Reportou-se à indicação na qual solicita a ampliação da licença 
maternidade de 4 para 6 meses, salientando que ao invés de o 
Prefeito Municipal enviar resposta sobre a mesma, uma funcionária 
da Prefeitura deixou na recepção da casa uma nota explicativa 
sobre o assunto. O Vereador efetuou a leitura da nota, ressaltando 
o absurdo da situação, uma vez que a funcionária passou por cima 
da autoridade do Sr. Prefeito , como forma de agressão, em razão 
de que os vereadores votaram contra  uma aumento de FG (Função 
Gratif icada) que seria dado para a mesma. Vereador ADELINO 
STECANELA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. 
Reportou-se ao problema das paradas de ônibus intermunicipal, 
destacando que na sua campanha assumiu o compromisso de 
honrar um trabalho coletivo. Manifestou a sua indignação pela 
impotência do Poder Legislat ivo em resolver esta questão, que é 
de vital importância para a comunidade patrulhense. De acordo 
com o edil, é inadmissível que o DAER faça o Prefeito e o Pode r 
Legislat ivo de bobos, ou o concessionário que dá as cartas no 
assunto das paradas de ônibus. Segundo o edil, a parada de 
ônibus da Praça localizada em frente à Masal ainda existe, mas os 
ônibus intermunicipais estão proibidos de proporcionar o embarque 
e desembarque de passageiros. Com relação às farmácias, 
ratif icou as palavras do Vereador Reginaldo, no que se refere ao 
plantão 24 horas.  Disse ter sido procurado por uma funcionária do 
comércio local, que foi demitida por não ter ônibus para a 
localidade de Agasa após as 18 horas. Vereador CANTÍDIO 
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BORGES LIMA MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes 
no Plenário. Parabenizou a Escola Estadual Espírito Santo, pelas 
comemorações dos 50 anos de fundação. Salientou que sua 
esposa foi professora por vários anos na mesma, assim como seus 
f i lhos receberam seus primeiros ensinamentos. Na mesma linha, 
parabenizou o Programa Momento Mulher pelo café ocorrido com 
as Vereadoras e Ex-Vereadoras, que muito colaboraram com o 
município. Parabenizou, também, o Vereador Reginaldo, pelo 
trabalho desenvolvido durante o período em que substituiu o 
Vereador Ademacildo. Salientou que há espaço para os dois 
vereadores, colocando-se à disposição do mesmo. Com relação ao 
problema das paradas de ônibus, disse que o Sr. Prefeito pode  
resolver o problema, basta destinar o local para a instalação das 
mesmas. Acredita que se todos part iciparem das reuniões com o 
DAER, principalmente o Prefeito Municipal,  o problema será 
resolvido. Em aparte, falou o Vereador ADELINO STECANELA: 
Disse que o objetivo de sua indicação é a de resolver o problema 
das paradas de ônibus intermunicipal.  COMUNICAÇÃO DE LÍDER: 
Vereador ADELINO STECANELA: Cumprimentou o Vereador 
Reginaldo pelo trabalho realizado no período em que esteve à 
frente de uma cadeira no Poder Legislat ivo. Colocou-se à 
disposição do mesmo. Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: 
Registrou a realização de uma reunião do PP em Caxias do Sul. 
Cumprimentou o Vereador Reginaldo por seu posicionamento forte 
e f irme, salientando que o Poder Legislativo necessita de 
vereadores atuantes como o edil. Colocou -se à disposição do 
mesmo. Vereador REGINALDO COELHO DA SILVEIRA: Agradeceu 
as palavras dos edis, bem como a acolhida que obteve. Desejou 
aos Vereadores, que manifestem sua vontade, no que entenderem 
ser o melhor para a comunidade. Disse ter aceitado a convocação 
com o objetivo de ajudar os colegas na busca de recursos para a 
comunidade. Disse acreditar muito na polít ica municipal,  em razão 
de que o Vereador está próximo da comunidade, portanto pode 
ajudar na solução dos mesmos. Vereador VALMIR ODONE PIRES: 
Reportou-se às emendas conquistadas pelos edis, que comprova o 
trabalho que vem sendo efetuado pelos mesmos, ao contrário do 
que vem sendo dito por algumas pessoas, de que os vereadores 
não fazem nada. Disse que todas as emendas somadas paga os 
quatro anos de salário  dos edis, mais os investimentos efetuados. 
CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: Desejou sucesso ao 
Vereador Reginaldo. Nada mais a tratar, o senhor presidente 
encerrou a presente reunião extraordinár ia, onde lavrei a presente 
ata que, após l ida e aprovada, segue assinada.   


