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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

Aos catorze dias do mês de novembro de 2011 reuniram-se, 
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às vinte horas, os 
seguintes vereadores:  CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO,  
ADELINO STECANELA, ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA,  
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA, ANTÔNIO TADEU DAS NEVES, 
FERÚLIO JOSE TEDESCO, JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA,  
MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA, 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. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente colocou a Ata da 40ª 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 207/2011 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 208/2011 – 
Encaminha Projeto de Lei  –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 
209/2011 –  Encaminha Projeto de Lei  –  Poder Executivo.  Of. 
Mensagem nº 210/2011 –  Encaminha Projeto de Lei  –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 211/2011 - Solicita apreciação em 
regime de urgência em Projeto na Câmara de Vereadores.  
PROJETO DE LEI Nº 262/2011  –  “Concede Anistia de multa e 
remissão de juros de Créditos Tributários e dá outras providências” 
–  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 263/2011 –  “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 R$ 100.000,00 –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 264/2011 –  “Estima a Receita e Fixa a 
Receita do Município para o  exercício f inanceiro de 2012” –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 265/2011 –  “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 
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alterações” - no valor de R$ 200.000,00 –  Poder Executivo. Of. Nº 
1170/2011-GPM - Resposta ao requerimento de número 262/11 de 
autoria do vereador Tadeu das Neves –  Poder Executivo. Of. Nº 
1169/2011-GPM - Resposta à indicação de número 096/11 de 
autoria do vereador Alzemiro Silveira da Costa –  Poder Executivo. 
Of. Nº 1.180/11 - Solicita o acompanhamento do Vereador Ferulio 
Jose Tedesco para visitar uma empresa de Fabricantes de 
Unidades Móveis de Saúde na cidade de Erechim, dia 14 de 
novembro –  Poder Executivo. Of. Nº 1171/2011-GPM - Resposta a 
indicação de nº 099/11 de autoria do vereador Odone Pires - Poder 
Executivo. Of. nº Ref. 001473/MS/SE/FNS - Liberação de recursos 
f inanceiros do FNS para SAP no valor bruto de R$ 29.763,75 – 
Ministério da Saúde. Of. s/n - Comunica seu retorno ao Poder 
Legislat ivo –  Vereador Ferulio Jose Tedesco. Of. s/n - Solicita a 
nomeação de representantes da entidade no Comitê de 
Gerenciamento da Bacia Litoral Médio - Sindicato Rural Palmares 
do Sul. Of. Nº T743/11 - Encaminha cópia de acórdão do processo 
ADI nº 70043746940 - Poder Judiciário - Desembargador Leo Lima. 
Convite para reunião da ASCAL em Mostardas - Câmara Municipal 
de Mostradas. Convite para part icipação da XVII Reunião deste 
Comitê, a realizar-se no dia 17 de Novembro de 2011, às 9 h - 
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográf ica da Litoral Médio. 
Comunicado - Norma para liberação de recursos f inanceiros para 
municípios com até 50 mil habitantes –  Deputado Alceu Moreira. 
Ofício 16/2011 - Resposta ao pedido de providência 913/2011 de 
autoria do vereador Ademacildo Silveira  –  Defesa Civil .  
Comunicado nº CM251107/2011 - Liberação de recursos 
f inanceiros do FNDE para SAP - Ministério da Educação. 
Comunicado nº CM251108/2011 - Liberação de recursos 
f inanceiros do FNDE para SAP - Ministério da Educação. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/11  –  FERULIO 
JOSE TEDESCO  –  “Concede Título de Cidadania Patru lhense”.  
INDICAÇÃO Nº 125/2011 –  VALMIR ODONE PIRES –  “Que os 
passeios públicos na área urbana sejam realizados com bloquetes 
ou sextavados, tornando uma obra mais fácil de ser executada, 
com um custo menor e também de fácil reposição ”. Requerimento 
nº 296/2011 –  MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - Solicita 
Informações sobre a data prevista para apresentação do Projeto de  
readequação do Plano de Carreira do Quadro Geral de Servidores 
Municipais, tendo em vista que na ocasião da apresentação do 
novo Plano de Carreira do Magistério Público Municipal,  em julho 
do corrente ano, conforme informações da Assessoria de 
Comunicação Social, publicada no site da Prefeitura Municipal, o 
mesmo já se encontrava em fase de elaboração , com previsão de 
vigência a part ir de 30 de outubro de 2011, sendo que até o 
momento não foi encaminhada para apreciação desta casa.  
Requerimento nº 297/2011 –  ADEMACILDO SANTOS DA 
SILVEIRA - Solicita que seja consignado em Ata um voto de pesar 
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pelo falecimento da Srª. Olívia Barth da Silva, ocorrido em 01 de 
novembro de 2011. Solicitamos que os famil iares se jam 
comunicados. Requerimento nº 298/2011 –  CANTÍDIO BORGES 
LIMA MACHADO –  Solicita que seja enviada cópia deste ao Exmº. 
Senhor José Otávio Germano, Deputado Federal do PP-RS, 
solicitando a destinação de emenda individual junto ao Orçamento 
da União, com a f inalidade de viabil izar a destinação de verbas no 
valor de R$ 250.000,00, viabil izando o calçamento com pedra 
irregular da Rua Dinarte Cardoso, em Vila Palmeira 2º Distr ito de 
Santo Antônio da Patrulha. Requerimento nº 299/2011 – 
ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA - Solicita que seja 
consignado em Ata um voto de pesar pelo falecimento do senhor 
Lealcindo Lopes de Souza, ocorrido dia 11 de novembro de 2011.  
Requerimento nº 300/2011 –  ADEMACILDO SANTOS DA 
SILVEIRA –  Votos de Congratulações ao CTG Cel. Chico Borges 
pela conquista do 1º Rolanchê. Requerimento nº 301/2011 –  
CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: Solicita que seja enviada 
cópia deste ao Exmº. Senhor Deputado Jerônimo Goergem, a 
destinação de emenda individual junto ao Orçamento da União, 
com a f inalidade de viabil izar a destinação de verbas no valor de 
R$ 200.000,00 para o Município de Santo Antônio da Patrulha, 
viabil izando o calçamento da Rua Horácio Bento, na Localidade de 
Vila Palmeira. Requerimento nº 302/2011 –  ANTÔNIO TADEU DAS 
NEVES - Solicita que seja enviada cópia deste ao I lmo. senhor. 
Júlio César Porciúncula da Silva, Superintendente Regional DAER 
–  Esteio, com objetivo de solicitar a demarcação de uma faixa de 
segurança em frente ao CRVA, localizado na Av. Francisco J. 
Lopes, 1134, a recuperação do acostamento na Rodovia Cel. 
Cristóvão Pereira de Abreu, no número 1436, defronte à IMAP S/A 
Indústria e Comércio, bem como a repintura das faixas de 
segurança na RS-030, dentro do Perímetro Urbano do município de 
Santo Antônio da Patrulha.  Pedido de Providência nº 918/2011 –  
JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera Pedido de Providência 
nº 898/2011 que solicita o patrolamento e ensaibramento da Rua 
Otávio Luis da Silveira, ao lado da Escola Nossa Senhora de 
Fátima. Pedido de Providência nº 919/2011 –  JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA –  Reiterar Pedidos de Providência nº 880 e 
899/11 que solicitam o patrolamento, envaletamento e 
encascalhamento da estrada que liga a localidade de Sertão do 
Cantagalo a Pinheiros. Salienta -se que há cinco crianças 
aguardando o transporte escolar.  Pedido de Providência nº 
920/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA –  Reitera pedidos de 
providência nº 736, 750, 766, 796, 806, 849, 863, 879 e 900/2011 
nos quais solicita o patrolamento, ensaibramento, envaletamento e 
construção de cinco bueiros, iniciando na estrada Geral da 
localidade de Evaristo até a localidade de Bom Retiro Pinheiros.  
Pedido de Providência nº 921/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA 
SILVA –  Reitera Pedidos de Providência nº 878 e 901/11 que 
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solicita o ensaibramento e patrolamento na est rada da localidade 
de Arroio Grande, iniciando na estrada geral de Monjolo até a 
divisa com o município de Caraá, passando o pontilhão em, 
aproximadamente, 600 metros.  Pedido de Providência nº 922/2011 
–  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA –  Reitera pedido de 
providência nº 810, 847, 862, 877 e 902/2011 que solicita 
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 923/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA –  
Reitera Pedido de Providência nº 603/2011 que solicita 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. Colocação de lâmpada no poste 
nº 410341 na Travessa Zé Maria em Serraria Velha.  Pedido de 
Providência nº 924/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA –  
Reitera Pedido de Providência nº897/2011 que solicita a 
recuperação da Rua Jardelino V. da Rosa, locali zada nos fundos 
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 925/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA 
SILVA –  Reitera pedidos de providência nº 751/2011, 767/2011, 
797/2011807, 845/2011, 860, 875 e 904/2011 nos quais sol icita 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 926/2011 –  JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA -  Reitera pedidos de providência nº 859, 874e 
905/2011 onde solicita a revisão na rede de i luminação pública 
bem como a colocação de luminária pública no poste de nº 56389, 
da localidade de Canta Galo.  Pedido de Providência nº 927/2011 – 
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA –  Conserto no telhado do abrigo 
da parada de ônibus localizado na Rua dos Imigrantes, passando a 
Rua Alberto Tedesco, à esquerda.  Pedido de Providência nº 
928/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Redutor de 
velocidade na Rua Sen. Alberto Paqualini, próximo à escola de 
educação infantil  em construção.  Pedido de Providência nº 
929/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Repintura das 
faixas de segurança no perímetro urbano do município.  Pedido de 
Providência nº 930/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - 
Colocação de redutor de velocidade na Av. Paulo Maciel de 
Moraes, próximo à Sorveteria Eisberg. Pedido de Providência nº  
931/2011 –  MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - Colocação de 
um abrigo na parada de ônibus, localizada nas proximidades do 
Alambique dos Creches, na localidade da Palmeira do Sertão. 
Salienta-se que os alunos aguardam os veículos escolares a mercê 
das intempéries cl imáticas. Pedido de Providência nº  932/2011 –  
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MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - Patrolamento e 
ensaibramento na Estrada da localidade do Passo do Sabiá, no 
trecho que dá acesso a antiga fábrica de côco.  Pedido de 
Providência nº 933/2011 –  VALMIR ODONE PIRES - Sejam 
retirados os montes de terras existentes nas laterais da Av. 
Affonso Porto Emerim, em ambos os lados, colocando o material 
no leito da avenida, deixando a pista mais larga, sendo que a terra 
retirada servirá de aterro de compactação, tornando a pist a mais 
alta e os pedestres que fazem suas caminhadas terão maior 
segurança. Pedido de Providência nº 934/2011 –  VALMIR ODONE 
PIRES - Colocação de corrimão junto à  escadaria que dá acesso a 
imagem de Santo Antônio, junto a Rua Cel. José Maciel, evitando 
acidentes, especialmente aos idosos, bem como seja realizada a 
limpeza do lixo junto a este monumento, principalmente por tratar -
se um ponto turíst ico de nossa cidade.  Pedido de Providência nº 
935/2011 –  VALMIR ODONE PIRES - Replantio de palmeiras no 
canteiro central da Av. Affonso Porto Emerim, levando -se em 
consideração que algumas morreram.  Pedido de Providência nº 
936/2011 –  MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - Troca de 
canos na Rua Arlindo Moura de Azevedo, em aproximadamente 
100 metros, no bairro Menino Deus.  Pedido de Providência nº 
937/2011 –  ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA - Colocação de 
um abrigo na parada de ônibus existente na Estrada da Localidade 
de Palmeira do Sertão na altura do numeral 3614.  Pedido de 
Providência nº 938/2011 –  ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA - 
Ensaibramento e patrolamento da Rua Erudino Vila Verde. Pedido 
de Providência nº 939/2011 – ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - 
Substituição da parte de madeira da passarela localizada na Rua 
Lothar Machado dos Reis, em frente ao Mercado Passarela.  Falou 
sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador VALMIR ODONE PIRES: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Reportou-se ao 
pedido no qual sol icita que os passeios públicos na área urbana 
sejam realizados com bloquetes ou sextavados, tornando uma obra 
mais fácil de ser executada, com um custo menor e também de 
fácil reposição. De acordo com o edil, no município de Osório 
todas as calçadas já estão sendo efetuadas com o sextavado, o 
que faci l ita o manuseio, no caso de ter que ser retirada para a 
colocação de canos de esgoto. Na mesma linha, sol icita que sejam 
retirados os montes de terras existentes nas laterais da Av. 
Affonso Porto Emerim, em ambos os lados, colocando o material 
no leito da avenida, deixando a pista mais larga, sendo que a terra 
retirada servirá de aterro de compactação, tornando a pista mais 
alta e os pedestres que fazem suas caminhadas terão maior 
segurança. O Vereador se referiu ao pedido onde solicita a 
colocação de corrimão junto à  escadaria que dá acesso a imagem 
de Santo Antônio, junto a Rua Cel. José Maciel, evitando 
acidentes, especialmente aos idosos, bem como seja realizada a 
limpeza do lixo junto a este monumento, principalmente por tratar -
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se um ponto turíst ico de nossa cidade , bem como o replantio de 
palmeiras no canteiro central da Av. A ffonso Porto Emerim, 
levando-se em consideração que algumas morreram.  Destacou a 
importância de o município efetuar o ref lorestamento em todo o 
município, principalmente com paineiras.  Vereador JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA: Cumprimentou as pessoas presentes no 
Plenário. Solicitou, verbalmente, que seja efetuado o patrolamento, 
ensaibramento, envaletamento e encascalhamento da estrada 
localizada após a 1ª entrada, à esquerda, após o colégio da 
Guarda Velha. Solicitou atendimento aos pedidos solicitados na 
Sessão, onde solicita o patrolamento e ensaibramento da Rua 
Otávio Luis da Silveira, ao lado da Escola Nossa Senhora de 
Fátima, o patrolamento, envaletamento e encascalhamento da 
estrada que l iga a localidade de Sertão do Cantagalo a Pinheiros. 
Salienta-se que há cinco crianças aguardando o transporte 
escolar, o patrolamento, ensaibramento, envaletamento e 
construção de cinco bueiros, iniciando na estrada Geral da 
localidade de Evaristo até a localidade de Bom Retiro Pinheiros, 
ensaibramento e patrolamento na estrada da localidade de Arroio 
Grande, iniciando na estrada geral de Monjolo até a divisa com o 
município de Caraá, passando o pontilhão em, aproximadamente, 
600 metros, o patrolamento encascalhamento e ensaibramento das 
três ruas localizadas atrás da Fábr ica de Calçados Canabi, em 
Evaristo; Revisão da iluminação pública na localidade de Evaristo , 
a Iluminação Pública na localidade de Serraria Velha até a 
localidade de Morro Agudo, bem como iluminação pública com 
colocação de suporte nos postes nºs 409528 e  410339. Colocação 
de lâmpada no poste nº 410341 na Travessa Zé Maria em Serraria 
Velha, a recuperação da Rua Jardelino V. da Rosa, localizada nos 
fundos da Masal S/A, com o fechamento dos buracos que, com as 
chuvas, f icam cheios de lixo. Na mesma linha, solicitamos que o 
recolhimento do l ixo se dê com mais frequência na referida rua , 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, bem como a revisão na rede de i luminação pública bem 
como a colocação de luminária pública no poste de nº  56389, da 
localidade de Cantagalo. Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA 
MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. 
Reportou-se ao pedido no qual sol icita que seja enviado ao Exmº. 
Senhor José Otávio Germano, Deputado Federal do PP-RS, pedido 
solicitando a destinação de emenda individual junto ao Orçamento 
da União, com a f inalidade de viabil izar a destinação de verbas no  
valor de R$ 250.000,00, viabil izando o calçamento com pedra 
irregular da Rua Dinarte Cardoso, em Vila Palmeira 2º Distr ito de 
Santo Antônio da Patrulha, bem como que seja enviado pedido  ao 
Exmº. Senhor Deputado Jerônimo Goergem, solicitando a 
destinação de emenda individual junto ao Orçamento da União, 
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com a f inalidade de viabil izar a destinação de verbas no valor de 
R$ 200.000,00 para o Município de Santo Antônio da Patrulha, 
viabil izando o calçamento da Rua Horácio Bento, na Localidade de 
Vila Palmeira. De acordo com o edil , as solicitações destinadas 
aos Deputados José Otávio Germano e Jerônimo Goergem, foi a 
pedido dos mesmos. Salientou que na visita ao gabinete do Dep. 
Renato Moling, efetuou a entrega de um pedido de emenda para a 
localidade de Vila Palmeira. Não havendo mais pronunciamentos, o 
Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: Of. Mensagem nº 
211/11 –  Solicita a apreciação em regime de urgência do Projeto 
de Lei nº 247/2011 –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação, foi rejeitado por quatro votos 
contrários e três votos favoráveis . PROJETO DE LEI Nº 247/2011 
–  “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 Orçam entária 
Anual e suas alterações” - no valor de R$ 305.000,00 –  Colocado 
em discussão, manifestou-se o Vereador ANTÔNIO TADEU DAS 
NEVES: Disse que os vereadores votaram contra o pedido de 
urgência ao projeto em questão, para demonstrar que os 
vereadores não trabalham sob pressão. Segundo o Vereador, 
mesmo com dúvidas, votará favorável ao mesmo, para não 
prejudicar ainda mais a comunidade, no que se refere ao 
recolhimento do l ixo, principalmente no interior do município. 
Colocado em votação, foi aprovado pela maioria dos presentes. 
PROJETO DE LEI Nº 258/2011 –  Autoriza a abertura de crédito 
especial, por convênio, no Orçamento Municipal, altera as Leis 
Municipais nº 5.791/2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município para 2010 a 2013, Lei Municipal nº 6.106/2010, 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 alte rações, no valor de R$ 1.350,00 –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação, foi aprovado pela maioria dos presentes com parecer da 
CUP. PROJETO DE LEI Nº 259/2011 - Dispõe sobre a criação do 
Sistema Municipal de polít icas Públicas sobre Drogas, o Conselho 
Municipal de Polít icas Públicas sobre Drogas, o Fundo Municipal 
sobre Drogas de Santo Antônio da Patrulha e dá outras 
providências - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação, foi aprovado pela maioria dos presentes  com 
parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 260/2011 –  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 



 8 

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$ 21.500,00  - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenár ia, em votação, foi aprovado pela 
maioria dos presentes com parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 
261/2011 –  Autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso 
de arrecadação, 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 R$ 85.458,00  - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação, foi 
aprovado pela maioria dos presentes com parecer da CUP. 
PROJETO DE LEI Nº 262/2011 –  Concede Anistia de multa e 
remissão de juros de Créditos Tributários e dá outras providências 
- Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação, foi aprovado pela maioria dos presentes com acordo de 
lideranças. PROJETO DE LEI Nº 263/2011 - 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 R$ 100.000,00  - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação, foi aprovado pela 
maioria dos presentes com acordo de lideranças. Os Projetos de 
Lei nºs 264 e 265/2011, bem como o Projeto de Decreto Legislat ivo 
nº 003/2011 baixaram na CUP. A Indicação n º 125/2011, os 
requerimentos nºs 296, 297, 298, 300, 301 e 302/2011, 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 ANTÔNIO TADEU 
DAS NEVES: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. 
Com relação a visita efetuada em Brasíl ia, pelo próprio vereador 
juntamente com o Vereador Cantídio, disse que o Deputado José 
Otávio Germano sempre atendeu a comunidade de Santo Antônio. 
Na ocasião, solicitou emenda no valor de R$ 200.000,00 para o 
calçamento de pedra irregular nas estradas Rubens das Neves e 
Otávio Benjamin em costa da Miraguaia, bem como a construção 
de uma escola de educação infantil próximo à Fábrica de Calçados 
De Borba, vindo atender às necessidades das mães que trabalham 
na mesma. Salientou que foi sol icitada a escritura de um terreno 
na localidade de Miraguaia para dar andamento no processo de 
envio da verba para a construção da escola de educação infantil. 
Na mesma linha, solicitou à Senhora Senadora Ana Amélia Lemos, 
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PP-RS, solicitando a destinação de emenda individual junto ao 
Orçamento da União, com a f inalidade de viabilizar a destinação 
de verbas no valor de R$ 200.000,00 para o Município de Santo 
Antônio da Patrulha, viabil izando o calçamento de pedra irregular 
partindo da Escola Estadual Afonso José Nunes Santana até a 
Igreja, na localidade de Barrocadas, 6º Distrito.  Ressaltou o edil a 
solicitação efetuada ao Ministério da Educação, através do 
gabinete do Deputado José Otávio Germano, para o envio de 
emenda visando a instalação de um Curso de Engenharia 
Mecânica e Curso Técnico em Mecatrônica na Universidade 
Federal de Rio Grande, em razão da instalação da Multin acional 
Magna, que necessitará de mão de obra especial izada. No 
Ministério das Cidades, os edis solicitaram uma audiência com o 
Ministro, onde solicitariam a implementação e revisão do Plano 
diretor do município de Santo Antônio, através da proposta nº 
063/2011 no valor de R$ 6.122.452,00 de reais , que se encontra 
em análise no Ministério. De acordo com o edil , o Ministro estava 
com problemas de saúde naquela tarde, o que o impediu de 
cumprir sua agenda de compromissos. No Ministério da 
Agricultura, os edis proposta 024/2011 para aquisição de 
equipamentos agrícolas no valor de R$ 1.855.000,00. Segundo o 
Vereador, ao conversar com o encarregado do setor, foram 
informados que estavam encerrados os pedidos, sendo que todos 
os que haviam sido acompanhados por parlamentares haviam sido 
acatados, f icando Santo Antônio sem atendimento por falta de 
acompanhamento. No Ministério dos Esportes, não houve qualquer 
t ipo de informação. Há também o programa educação e segurança 
no trânsito a fundo perdido, que contempla o perf i l dos passeios 
públicos, ciclovias, cliclofaixas, dentre outros, que poderá ser 
solicitado, caso algum município não se enquadre nas exigências 
do Ministério. Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Reportou-se à 
resposta do Poder Executivo à Indicação nº 110/11 onde solicitou 
o estudo da possibil idade quando da nomeação do Coordenador da 
COMDEC, que este seja indicado em uma lista tríplice pelos 
integrantes registrados como voluntários junto à Defesa Civi l do  
Município de SAP. Segundo a resposta, o Sr. Prefeito encaminhou 
ofício à Defesa Civil no dia 01 de novembro, que retornou resposta 
ao Poder Executivo no dia 04 de novembro com os nomes. De 
acordo com o edil , o Sr. Prefeito já havia nomeado o Sr. Luis 
Fernando de Oliveira, fato que demonstra que haviam cartas 
marcadas. Vereador ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Reportou-se ao 
pedido no qual sol icitou ao Poder Executivo, que fosse  realizada 
uma vistoria, através da Defesa Civi l  Municipal, juntamente com o 
setor competente do Poder Executivo Municipal, na casa antiga 
existente na Avenida Borges de Medeiros, tendo em vista o 
desmoronamento da parte lateral deste prédio que f ica no trajeto 



 10 

dos “Caminhos da Fé” que têm grande f luxo de pedestres e 
visitantes, diariamente. De acordo com a resposta do Poder 
Executivo, o prédio está, realmente, em ruínas, que pode 
ocasionar danos ao prédio localizado ao lado, bem como aos 
transeuntes que trafegam naquela via. Solicitou, verbalmente, que 
seja efetuado, em nome da Casa, Voto de pesar pelo falecimento 
do Deputado Chicão, do PP, que faleceu no últ imo f inal de 
semana. Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA: Ao 
cumprimentar as pessoas presentes, bem como os ouvintes da 
Rádio Itapuí, o Vereador disse que na últ ima quinta -feira 
participou, juntamente com o Presidente da Casa, Vereador 
Cantídio Borges, alguns arrozeiros, o Presidente do IRGA, onde 
encontraram o Secretário Manoel Adam e a Secretária de 
Educação, Josélia Fraga, de uma reunião do Comitesinos, na 
Cidade de Novo Hamburgo, na Feevale. Na reunião estava m sendo 
tratados os decretos do Governador do Estado, Tarso Genro, 
dentre eles as barragens a serem construídas. De acordo com o 
edil, a reunião foi acalorada, com diversas discussões, uma vez 
que o governador quer ret irar a autonomia do Comitesinos, 
nomeando pessoas de sua confiança para fazer o zoneamento da 
Bacia, sem a presença dos representantes da sociedade. Disse o 
edil que a maior preocupação dos arrozeiros  diz respeito ao acordo 
existente entre estes e o Comitesinos sobre a liberação do 
bombeamento de água. Caso o governo assuma esta parte, não 
haverá mais acordos entre a classe arrozeira e o Governo do 
Estado. Com relação à barragem, disse ter f icado al iviado de que a 
local idade de Monjolo tenha f icado de fora, uma vez que os 
municípios escolhidos foram Rolante e Caraá para uma possível 
construção de barragem. Disse que há a necessidade de marcar 
uma audiência com o governo do estado, através dos 
representantes do PT em Santo Antônio, Marreta e Denise, para 
reverter o caso da Exatoria, visando o retorno dos serviços no 
município. Vereador VALMIR ODONE PIRES: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário. Parabenizou o Presidente da Casa, 
bem, como ao Vereador Tadeu, pelo trabalho realizado em 
Brasília, que renderá frutos ao município. Destacou a importância 
da busca de recursos na esfera Federal, que é onde se encontra o 
dinheiro. Com relação ao orçamento, disse o Vereador que o 
mesmo se encontra na Casa para estudo. Destacou que no saldo 
f inal da Dívida Consolidada no ano de 2010 foi pago em torno de 
quatro milhões, em 2011 três milhões e para 2012 há a previsão de 
três milhões. Salientou que, em dez anos, o município pagou mais 
de quarenta milhões, embora tenham sido efetuados investimentos. 
O edil manifestou sua preocupação com o futuro do município, 
salientando que há a necessidade de se efetuar um cronograma de 
investimentos para o município. Disse que o custo operacional 
para a realização das obras na Av. Porto Emerim está  orçado em 
seis milhões. Segundo o Vereador, se tivesse sido efetuado em 
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cronograma de investimento e de pagamento para dez anos, daria 
600 mil por ano, o que permit ir ia que as obras já estivessem 
concluídas. Disse que poucas prefeituras têm uma situação 
f inanceira igual ao município de Santo Antônio. Lembrou ter 
sugerido ao Poder Executivo, que f izesse uma empréstimo para 
dez anos, visando as obras da Av. Affonso P. Emerim, o Bloco 
Cirúrgico do Hospital Municipal, a  Av. Francisco J. Lopes, dentre 
outras obras. Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: 
disse ter part icipado de uma reunião na últ ima sexta -feira, com a 
presença do Sr. Prefeito, bem como com os contabil istas do 
município, que teve como pauta a Exatoria Federal. Salientou que 
já foi efetuada uma audiência com o Governo do Estado, com as 
presenças dos Prefeitos do Caraá e Santo Antônio, o próprio edil, 
bem como demais vereadores e representantes da comunidade. 
Em outra oportunidade, o Sr. Prefeito part icipou de outra reunião, 
com a presença do Vereador Tadeu. Na primeira reunião, f icou 
acordado com o Sr. Guaraná, que o município cederia dois 
funcionários, bem como o local,  para atender no posto de 
atendimento, que seriam treinados pelo Governo do Estado.  
Ressaltou que, através do Gabinete do Dep. Mano  Changes, 
tentará marcar uma audiência com o governador do Estado para 
explicar ao mesmo a importância da volta do atendimento da 
Exatoria Estadual no município. Destacou a sua ida a Brasíl ia, 
juntamente com o Vereador Tadeu, onde plantaram sementes, 
manifestando a certeza de que, futuramente, colherão os frutos. 
Em aparte, o Vereador VALMIR ODONE PIRES sugeriu que o 
município cadastre o pedido de emenda no SICONVE, que colocará 
o município, automaticamente, no lugar de outro que não esteja 
com todos os dados corretos. COMUNICAÇÃO DE LÍDER: 
Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: agradeceu ao Vereador 
Ademacildo pelo registro do falecimento do Deputado Chicão do 
PP, que foi um excelente representante do povo gaúcho. Vereador 
VALMIR ODONE PIRES: Parabenizou os Vereadores Cantídio e 
Tadeu pelo trabalho polít ico realizado em Brasíl ia. Nada mais a 
tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião 
extraordinária, onde lavrei a presente ata que, após lida e 
aprovada, segue assinada.   


