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ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

Aos vinte e um 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 41ª Reunião Ordinária em discussão.  
Não havendo manifestação plenária, foi posta em votação, sendo 
aprovada por unanimidade.  Fez o uso da Tribuna Livre, a 
Coordenadora do Pólo Universitário Patrulhense, Dilce Eclai 
Vargas Vicente, explanando sobre a situação do Pólo Universitário 
Patrulhense. Em ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Secretário que procedesse à leitura do EXPEDIENTE DO 
DIA:  Of. 1193/2011 - Resposta Indicação nº 094/11 - de autoria do 
vereador Alzemiro Costa –  Poder Executivo. Ofício PGM nº 
371/2011 - Processo de contas. Parecer favorável. Advertência. 
Recomendação ao atual gestor –  Poder Executivo. Of. 1091/2011 - 
Solicita informação se existe legislação ou anteproj eto de lei 
municipal tendente a regularizar a f iscalização de crianças e 
adolescentes em Lan Houses –  Promotoria de Justiça. Comunicado 
- Município escolha prioridades na área da Saúde  - Congresso 
Nacional. Of. CEEE 1505/11 - EI34628/2011 - Resposta proposição 
Vereadora Margarete Pereira –  CEEE. MOÇÃO Nº 004/2011 –  
ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA –  “Moção de Aplausos E 
Felicitações aos integrantes do CACASAP –  Clube de Amigos do 
Carro Antigo de Santo Antônio da Patrulha, e a todos os 
expositores, alusivo ao sucesso quando da realização do VII 
Encontro de Carros Antigos, ocorrido na data de 20 de novembro 
p.p., junto a Praça Nossa Senhora da Boa Viagem, em Santo 
Antônio da Patrulha, promovendo um congrassamento entre 
expositores e comunidade que prestigiou este  excelso evento, 
brindando a todos que lá estiveram com as relíquias expostas”. 
INDICAÇÃO Nº 126/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA  - 
Seja inst ituído o “Dia Municipal de Combate às Drogas e às 
Doenças Transmissíveis” em Santo Antônio da Patrulha, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 26 de junho.  INDICAÇÃO Nº 
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127/2011 –  VALMIR ODONE PIRES - Seja dada continuação da 
colocação nos canteiros centrais da Av. Paulo Maciel de Moraes, 
das caixas de madeira com f lores até as proximidades do Colégio 
Santa Teresinha, tendo em vista que os já colocados embelezaram 
com outro visual esta avenida.  INDICAÇÃO Nº 128/2011  –  VALMIR 
ODONE PIRES –  “Asfaltamento da Rua Major João Vila Verde, 
l igando com a Rua Antônio Nunes Benfica, sendo esta rua de vital 
importância devido a l igação da Cidade Alta com a Cidade Baixa ”. 
Requerimento nº 304/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - 
Solicita ao Ilmo. senhor. Fernando Fróes, Gerente de Relações 
Institucionais da UNIVIAS, com objet ivo de solicitar a colocação de 
um abrigo com banco, na parada de ônibus nº 197 na RS-030, na 
entrada que dá acesso a localidade de Montenegro, sentido Santo 
Antônio-Osório e colocação de banco na parada em frente da 
mesma. Requerimento nº 305/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA 
COSTA - Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. José Migliavacca 
Neto, ocorrido em 14 de novembro de 2011. Requerimento nº 
306/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Voto de Pesar pelo 
falecimento do Sr. Leonardo Gouvea dos Santos, ocorrido em 15 
de novembro de 2011. Requerimento nº 307/2011 –  ADEMACILDO 
SANTOS DA SILVEIRA E ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA  - Voto 
de Pesar pelo falecimento do senhor JOÃO LUIS MUNIS PEREIRA, 
ocorrido dia 18 de novembro de 2011. Requerimento nº 308/2011 – 
ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA - Voto de Pesar pelo 
falecimento do senhor HEITOR RAMOS DE LIMA, ocorrido dia 19 
de novembro de 2011. Requerimento nº 309/2011 –  MARGARETE 
DE OLIVEIRA PEREIRA - Solicita ao ao Ilmo. Sr. Fernando Fróes, 
Diretor de Relações Institucionais da METROVIAS, no sentido de 
solicitar a colocação de um a lombada eletrônica próxima à Escola 
Estadual Visconde do Rio Branco na localidade de Portão I em 
Santo Antônio da Patrulha. Salienta -se que esta medida tem pó 
objetivo dar maior segurança às crianças que estudam na referida 
escola. Requerimento nº 310/2011 – MARGARETE DE OLIVEIRA 
PEREIRA - Solicita à Ouvidoria da OI -BrasilTelecom, solicitando a 
instalação de uma antena receptora de sinal de celular na 
localidade de Chicolumã, visando atender às localidades de 
Lombas, Barrocadas e Tapumes. Requerimento nº 311/2011 – 
ADELINO STECANELA - Solicita informações de qual a previsão 
para o início das obras de instalação da rede de água da 
localidade de Serraria Velha. Requerimento nº 312/2011 –  
ADELINO STECANELA - Solicita informações de qual a previsão 
para a instalação das Câmeras de Vigilância na cidade. 
Requerimento nº 313/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - 
Voto de Pesar pelo falecimento da senhora Lorena Erminta dos 
Santos ocorrido em 19.11.2011. Requerimento nº314/2011 –  JOÃO 
LUIS MOREIRA DA SILVA –  Solicita seja incluído na Ordem do 
Dia da 42ª Reunião Ordinária de 21 de novembro de 2011, o 
Projeto de Lei nº 227/2011 que “Autoriza o ingresso de Pastores 
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Evangélicos e demais of iciantes de outros credos no hospital 
municipal e demais Casas de Saúde da rede municipal e dá outras 
providências”, com fulcro no Art. 42 da Lei Orgânica Municipal. 
Destaca-se a importância desta proposição, tendo em vista ser 
antiga reivindicação da população patrulhense, que tem na 
rel igião, independente de credo, um amparo a seus famil iares que 
estão enfermos. Pedido de Providência nº 940/2011 –  ALZEMIRO 
SILVEIRA DA COSTA - Elaboração de Projeto, constando a 
extensão, o volume de aterro e numero de bueiros necessários, 
bem como o valor total da obra, para o levantamento do leito de 
rodagem da estrada de Catanduvinha, em direção a Pinheirinhos, 
medida esta, que visa posteriormente angariar fundos junto ao 
Governo Federal para a execução da obra, que visa evitar as 
constantes interrupções da via devido às enchentes que ocorrem 
nesta localidade, quando da ocorrência de fortes chuvas.  Pedido 
de Providência nº 941/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - 
Sejam realizadas obras de calçamento nas Ruas Paulo Migliavacca 
e Caetano Tedesco Neto, no bairro Jaú.  Pedido de Providência nº 
942/2011 –  VALMIR ODONE PIRES - Patrolamento das estradas 
da localidade de Ribeirão. Destaca-se que quase todas as 
estradas foram recuperadas. Com o passar dos meses, o material 
foi deslocado para as margens, se não patrolar o serviço de 
conservação será em vão. O material (saibro) está indo para as 
valetas. Pedido de Providência nº 943/2011 –  VALMIR ODONE 
PIRES - Reitera pedido onde solicita o envaletamento, 
encascalhamento, patrolamento e bueiros na estrada da localidade 
de Ribeirão, conhecida como “Estrada Zé Aparício ”. Pedido de 
Providência nº 944/2011 –  ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - 
Colocação de luminárias e lâmpadas na estrada Otávio Benjamin, 
iniciando na RS-030 em Miraguaia até o início do calçamento. 
Pedido de Providência nº 945/2011 –  ANTÔNIO TADEU DAS 
NEVES - Recuperação das est radas que dão acesso à localidade 
de Macegão entre os 2º e 3º Distr itos . Pedido de Providência nº 
946/2011 –  ADELINO STECANELA - Melhorias, com patrolamento 
e ensaibramento, bem como revisão na iluminação pública nas 
localidades de Morro Grande, Rincão do Capim, Chicolumã, 
Tapumes e Lombas. Pedido de Providência nº 947/2011 - 
ADELINO STECANELA - Revisão em toda a extensão da rede de 
iluminação pública na Rua Francisco Flores Alvarez, no bairro 
Cidade Alta. Pedido de Providência nº 948/2011 –  JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA - Ensaibramento e patrolamento da estrada 
geral iniciando na localidade de Monjolo até Evaristo, bem como o 
conserto de um bueiro em frente ao antigo campo de futebol do 
Cruzeiro. Pedido de Providência nº 949/2011 - JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA E CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO - 
Ensaibramento e patrolamento da estrada geral que passa em 
frente ao Campo de Futebol do Palmeirinha até a localidade de 
Morro Agudo. Pedido de Providência nº 950/2011 - JOÃO LUIS 
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MOREIRA DA SILVA - Reiterar Pedidos de Providência nº 880, 899 
e 919/11 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 
951/2011 - JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera pedidos de 
providência nº 736, 750, 766, 796, 806, 849, 863, 879, 900 e 
920/2011 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 952/2011 - JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA –  Reitera Pedidos de Providência nº 878, 901 
e 921/11 que solicita o 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.  Pedido de 
Providência nº 953/2011 - JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - 
Reitera pedido de providência nº 810, 847, 862, 877, 9 02 e 
922/2011 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 954/2011 - JOÃO 
LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera Pedido de Providência nº 603 
e 923/2011 que solicita I luminação 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. Pedido de Providência nº 
955/2011 - JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera pedidos de 
providência nº 751/2011, 767/2011, 797/2011807, 845/2011, 860, 
875, 904 e 925/2011 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 956/2011 - JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - 
Reitera pedidos de providência nº 859, 874, 905 e 926/2011 onde 
solicita a revisão na rede de iluminação pública bem como a 
colocação de luminária pública no poste de n º 56389, da localidade 
de Cantagalo. Pedido de Providência nº 957/2011 –  CANTÍDIO 
BORGES LIMA MACHADO - Ensaibramento e patrolamento na 
estrada da localidade de Boa Vista . Pedido de Providência nº 
958/2011 –  CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO - Ensaibramento 
e patrolamento na estrada que inicia em Rincão do Capim, 
passando por Barro Preto,  até o encontro com a estrada Júlio 
Bruneli. Pedido de Providência nº 959/2011 –  CANTÍDIO BORGES 
LIMA MACHADO - Revisão na rede de iluminação pública da Rua 
Aida Saltiél.  Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador 
VALMIR ODONE PIRES: Cumprimentou as pessoas presentes no 



 5 

Plenário. Reportou-se ao pedido no qual sol icita que seja dada 
continuação da colocação nos canteiros centrais da Av. Paulo 
Maciel de Moraes, das caixas de madeira com f lores até as 
proximidades do Colégio Santa Teresinha, tendo em vista que  os 
já colocados embelezaram com outro visual esta avenida, bem 
como  o asfaltamento da Rua Major João Vila Verde, l igando com a 
Rua Antônio Nunes Benfica, sendo esta rua de vital importância 
devido a ligação da Cidade Alta com a Cidade Baixa . Segundo o 
Vereador, esta via proporcionará o escoamento do f luxo de 
veículos do centro da cidade. Solicitou atendimento ao pedido no 
qual sol icita o patrolamento das estradas da localidade de 
Ribeirão. Destaca-se que quase todas as estradas foram 
recuperadas. Com o passar dos meses, o material foi deslocado 
para as margens, caso não seja  patrolado, o serviço de 
conservação será em vão. O material (sa ibro) está indo para as 
valetas, assim como o envaletamento, encascalhamento, 
patrolamento e bueiros na estrada da localidade de Ribeirão, 
conhecida como “Estrada Zé Aparício ”, pedido este já solicitado 
anteriormente. Solicitou que seja efetuada a conclusão do 
envaletamento, a terraplenagem e os bueiros na Travessa Vinte 
que l iga a localidade de Ribeirão com a Palmeira do Se rtão. 
Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário. Parabenizou a comunidade de 
Monjolo, pela brilhante Festa em louvor a Nossa Senhora da 
Saúde, ocorrida no últ imo f inal de semana, solicitando que sejam 
encaminhados votos de Congratulações aos Festeiros, Pároco e 
comunidade. Solicitou que sejam atendidos os pedidos nos quais 
solicita o ensaibramento e patrolamento da estrada geral iniciando 
na localidade de Monjolo até Evaristo, bem como o conserto de um 
bueiro em frente ao antigo campo de futebol do Cruzei ro; 
Ensaibramento e patrolamento da estrada geral que passa em 
frente ao Campo de Futebol do Palmeirinha até a localidade de 
Morro Agudo, 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, patrolamento, ensaibramento, envaletamento e 
construção de cinco bueiros, iniciando na estrada Geral da 
localidade de Evaristo até a localidade de Bom Retiro Pinheiros, o 
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 Fábrica 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 púb lica com 
colocação de suporte nos postes nºs 409528 e 410339; Colocação 
de lâmpada no poste nº 410341 na Travessa Zé Maria em Serraria 
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Velha, 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 divi sa com o 
município de Riozinho, pedido onde solicita a revisão na rede de 
iluminação pública bem como a colocação de luminária pública no 
poste de nº 56389, da localidade de Cantagalo. Referiu-se ao 
requerimento no qual sol icita que seja incluído na Ordem do Dia da 
42ª Reunião Ordinária de 21 de novembro de 2011, o Projeto de 
Lei nº 227/2011 que “Autoriza o ingresso de Pastores Evangélicos 
e demais of iciantes de outros credos no hospital municipal e 
demais Casas de Saúde da rede municipal e dá outras 
providências”, com fulcro no Art. 42 da Lei Orgânica Municipal. 
Destaca-se a importância desta proposição, tendo em vista ser 
antiga reivindicação da população patrulhense, que tem na 
rel igião, independente de credo, um amparo a seus famil iares que 
estão enfermos. Segundo o edil, o referido projeto está há 
cinquenta dias na CUP para estudo. Salientou que após trinta dias 
o vereador tem o direito de solicitar que o mesmo seja 
encaminhado para votação. Em aparte, falou o Vereador 
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: Disse ter encaminhado, em 
2009, uma indicação ao Poder Executivo, visando regulamentar as 
visitas dos pastores no Hospital Municipal, época em que estava 
ocorrendo a transição da Administração do Hospital.  E spera que o 
referido projeto seja aprovado. Prosseguiu o Vereador JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA: Disse que o Sr. Prefeito veta nove projetos 
de cada dez que são encaminhados, portanto solicita o apoio dos 
edis na aprovação deste projeto. Com relação à estrada dos 
Guardianos, disse que a recuperação da mesma não foi mérito 
somente do Vereador Odone, mas também do próprio edil, bem 
como do Vereador Cantídio. Parabenizou o Secretário de Obras , 
que atendeu às solicitações dos edis citados anteriormente.  Fez 
um convite, a pedido do Sr. Valtair Andrade, mais conhecido como 
Pelado, para a f inal do campeonato de futebol que ocorrerá no 
próximo f inal de semana na localidade de Boa Vista.  Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Cumprimentou as pessoas presentes 
no Plenário. O Vereador reportou-se à manifestação encaminhada 
pela Câmara dos Deputados, com relação à possibil idade de o 
município ser contemplado com emenda coletiva, por iniciativa 
popular, no valor de R$ 600.000,00, em razão de pertencer à faixa  
de municípios com até 50 mil habitantes. Disse que o envio de 
emenda depende da formulação de projeto , através de um grupo 
de trabalho por parte da Câmara Municipal e do Poder Executivo,  
que deve ser encaminhado o mais rápido possível . Salientou o edil  
que algumas ações, que são elencadas, contemplam a área da 
saúde, como a estruturação dos serv iços de atenção à saúde, 
implantação e melhorias sanitárias  e domici l iares, melhorias no 
sistema público de abastecimento. Destacou o Vereador que, pelo 
município pertencer à região Metropolitana, poderá solicitar um 
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dos serviços citados.  O Vereador sugeriu que seja efetuada uma 
reunião entre os Vereadores, extensivo ao Poder Executivo , no dia 
22 de novembro, a partir das 18 horas, para que sejam definidos 
os projetos a serem pré-selecionados, para, posteriormente, ser  
marcada uma audiência pública para que sejam escolhidas as 
prioridades pela população patrulhense. Ressaltou que todo o 
processo tem que estar concluído e encaminhado até o dia 10 de 
dezembro. Solicitou que seja encaminhado ao  Ministério da Saúde 
um ofício para que insti tua um programa de auxílio f inanceiro  
mensal aos municípios que tenham unidades móveis de saúde, em 
virtude de que o município não recebe nenhum tipo de recurso 
para ajudar na manutenção, combustível, dentre out ras 
necessidades. Destacou o edil que, pelas dimensões geográficas, 
com localidades dist intas, o município foi contemplado pela 
consulta popular com verba o valor de R$ 634.000,00 viabil izando 
a compra de duas unidades móveis de saúde. Justif icou a sua fal ta 
na últ ima Sessão Plenária, dizendo da sua part icipação na visita 
efetuada à montadora de veículos, que são adaptados às 
necessidades do município , no caso unidades móveis de saúde, na 
cidade de Erechim. Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Reportou-se à 
indicação na qual solicita que seja instituído o “Dia Municipal de 
Combate às Drogas e às Doenças Transmissíveis” ,  em Santo 
Antônio da Patrulha, a ser comemorado, anualmente, no dia 26 de 
junho. Com relação às obras de construção de quadra 
poliesport iva na Cohab, disse que o Dep. Renato Moling 
esclareceu à população os trâmites legais do processo, através de 
uma entrevista à Rádio I tapuí. Referiu-se ao pedido no qual 
solicita que seja elaborado um Projeto, onde conste a extensão, o 
volume de aterro e numero de bueiros necessários, bem como o 
valor total da obra, para o levantamento do leito de rodagem da 
estrada de Catanduvinha, em direção a Pinheirinhos, medida esta, 
que visa posteriormente angariar fundos jun to ao Governo Federal 
para a execução da obra, que visa evitar as constantes 
interrupções da via devido às enchentes que ocorrem nesta 
localidade, quando da ocorrência de fortes chuvas.  Reportou-se ao 
pedido onde solicita ao Ilmo. senhor. Fernando Fróes, Gerente de 
Relações Inst itucionais da UNIVIAS, com objetivo de solicitar a 
colocação de um abrigo com banco, na parada de ônibus nº 197 na 
RS-030, na entrada que dá acesso a localidade de Montenegro, 
sentido Santo Antônio-Osório e colocação de banco na parada em 
frente da mesma. O Vereador solicitou atendimento aos pedidos 
solicitados na Sessão. Agradeceu ao reforço no pedido do 
Vereador Odone sobre o asfaltamento da Rua Major João Vil la 
Verde, lembrando que já existe um projeto cadastrado na 
METROPLAN para que seja asfaltada a Rua Major João Vil la Verde 
e a Rua Sezefredo da Costa Torres, iniciando na Av. Paulo Maciel 
de Moraes até a Rua João P. da Luz. Salientou ter participado de 
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uma reunião na Metroplan, juntamente com a Secretária do 
Planejamento, Michele Barcelos, onde protocolaram o pedido. Em 
aparte, falou o Vereador VALMIR ODONE PIRES: Manifestou a sua 
satisfação por já exist ir o protocolo junto à Metroplan, reforçando 
os pedidos já efetuados pelos edis. Prosseguiu o Vereador 
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: Disse que toda a ajuda é bem-
vinda, desde que contemple a população patrulhense. Destacou os 
pedidos de emendas encaminhados, pelo edil , à Senadora Ana 
Amélia Lemos, em torno de R$ 1.150.000,00. Disse que se for 
atendido em um dos pedidos, já f icará sati sfeito. Disse que os 
moradores das ruas Laurindo Vieira e Miguel Pereira dos Santos , 
do bairro Menino Deus,  estão aguardando audiência com o Sr. 
Prefeito para formar parceria visando o calçamento das referidas 
ruas. Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Reportou-se ao 
pedido no qual solicita o ensaibramento e patrolamento na estrada 
da localidade de Boa Vista , o ensaibramento e patrolamento na 
estrada que inicia em Rincão do Capim, passando por Barro Preto, 
até o encontro com a estrada Júlio Bruneli , bem como a revisão na 
rede de iluminação pública da Rua Aida Saltiél.  O Vereador 
convidou a todos a part iciparem da decisão do futebol que ocorrerá 
na localidade de Boa Vista, no próximo f inal de semana, a pedido 
do Pelado. Disse ter sido procurado pelas moradoras da localidade 
de Aldeia Velha, solicitando que intercedesse junto ao Secretári o 
para o conserto da estrada,  que atendeu prontamente à ligação do 
edil.  Desejou as boas vindas ao Vereador Ferulio, parabeniza ndo-o 
pelo trabalho efetuado na Secretaria de Saúde.  Não havendo mais 
manifestação Plenária, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO 
DIA: 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 
alterações, no valor de R$ 200.000,00  –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação, foi aprovado por 
unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 003/2011 –  Ferulio Jose Tedesco- Concede 
Título de Cidadania Patrulhense –  Profª Drª Cleusa Maria Sobral 
Dias –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação, foi aprovado por unanimidade com parecer 
da CUP. PROJETO DE LEI Nº 227/2011  - Autoriza o ingresso de 
Pastores Evangélicos e demais of iciantes de outros credos no 
hospital municipal e demais Casas de Saúde da rede mun icipal e 
dá outras providências –  Colocado em discussão, o Vereador 
ADELINO STECANELA sol icitou a leitura do requerimento 
solicitando a inclusão do referido projeto na Ordem do Dia. Feita a 
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leitura do requerimento, o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO  
questionou a parte do Projeto em que é permitida a entrada das 
esposas dos pastores juntamente com estes.  Após o 
questionamento, o Secretário da Mesa efetuou a leitura do Projeto 
de Lei. O Vereador ADELINO STECANELA solicitou vistas ao 
mesmo, salientando que o proponente está aguardando 
informações do Poder Executivo. A solicitação de vistas foi 
concedida pelo prazo regimental. A Moção nº 004/2011, as 
Indicações nºs 126, 127 e 128/2011, os requerimentos nºs 304, 
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 e 314/2011, 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: Vereadora MARGARETE DE 
OLIVEIRA PEREIRA: Cumprimentou as pessoas presentes no 
Plenário. Desejou boas vindas ao Vereador Ferul io, que retornou 
aos trabalhos no Legislat ivo Municipal. Efetuou a leitura de um e-
mail, que recebeu do Professor Dr. Renan Marino, com 
esclarecimentos referentes à dengue, bem como ao uso do 
Paracetamol, que na visão do médio, pode causar até a morte . 
Reportou-se ao pedido no qual sol icita ao Ilmo. Sr. Fernando 
Fróes, Diretor de Relações Institucionais da METROVIAS, no 
sentido de solicitar a colocação de um a lombada eletrônica 
próxima à Escola Estadual Visconde do Rio Branco na localidade 
de Portão I em Santo Antônio da Patrulha. Salienta -se que esta 
medida tem pó objetivo dar maior segurança às crianças que 
estudam na referida escola, bem como o pedido onde solicita à 
Ouvidoria da OI-BrasilTelecom, a instalação de uma antena 
receptora de sinal de celular na localidade de Chicolumã, visando 
atender às localidades de Lombas, Barrocadas e Tapumes. 
Vereador ADELINO STECANELA: Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário. Parabenizou o Vereador Ferul io pelo 
retorno aos trabalhos, bem como pelo trabalho realizado è frente 
da Secretaria da Saúde. Agradeceu ao Vereador Ferulio, quando 
Secretário da Saúde, pelo atendimento ao pedido do edil, onde 
solicitava a instalação de academias de saúde, que estava com o 
prazo contado para o envio ao Governo Federal,  momento no qual 
o Secretário intercedeu para que o projeto fosse encaminhado ao 
Ministério da Saúde em tempo hábil. Reportou-se ao pedido no 
qual solicita informações de qual a previsão para o início das 
obras de instalação da rede de água da localidade de Serraria 
Velha, bem como o pedido onde solicita  informações de qual a 
previsão para a instalação das Câmeras de Vigi lância na cidade . 
De acordo com o edil, os vereadores proponentes do projeto, 
aguardam informações, que até o presente momento não foram 
encaminhadas. Parabenizou o Vereador João Luis pela iniciativa 
de solicitar atendimento ao pleito relat ivo aos pastores, 
salientando que o Poder Legislat ivo necessita de maiores 
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informações, com objetivo de evitar o veto do Sr. Prefeito, que tem 
sido uma constante nos projetos oriundos da Casa. Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Ao cumprimentar as pessoas 
presentes, o edil  agradeceu a acolhida dos colegas no seu retorno. 
Agradeceu, também, ao vereador Adelino, pela lembrança da 
intercedência do Vereador, enquanto Secretário da Saúde, na 
postulação ao Ministério da Saúde sobre a vinda da Academia da 
Saúde. Salientou que foram postuladas três academias, sendo que 
o município foi contemplado com uma academia, em razão do 
número de habitantes, com valor de R$ 80.000,00. Esclareceu o 
edil, que o processo está na fase do credenciamento e análise da 
documentação legal, inclusive do imóvel público registrado. 
Acredita que é na Casa Legislativa onde devem ser efetuados 
debates, discussões de idéia, sem qualquer interesse em reprovar 
os projetos dos colegas. O Vereador fez esclarecimentos sobre a 
divisão dos royalt ies da Petrobrás, como parâmetro do que deve 
ocorrer na Casa Legislat iva, que deve servir como construção 
coletiva. Disse que o período em que estiver na Casa, estará à 
disposição dos edis na solução de problemas, como a questão da 
segurança pública, saúde, educação, dentre outros.  Vereador 
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário. Reportou-se à indicação nº 052/2010, onde 
solicitou a regulamentação das visitas dos pastores no hospita l 
municipal, onde encaminhou um anexo com a regulamentação das 
Leis Federal e Estadual sobre o assunto. O Vereador efetuou a 
leitura da regulamentação das Leis. Disse que ao se reunir com o 
Prefeito, juntamente com o Vereador João Luis, levou a indicação 
citada, a qual não recebeu qualquer t ipo de resposta. Disse que a 
intenção dos edis é a adequação da lei já existente, visando 
permitir o acesso dos pastores aos pacientes, que necessitam de 
uma oração nos momentos mais dif íceis. Vereador JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA: Cumprimentou as pessoas presentes no 
Plenário. Referiu-se ao requerimento no qual solicitou a  inclusão 
na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 227/2011 que “Autoriza o 
ingresso de Pastores Evangélicos e demais of iciantes de outros 
credos no hospital  municipal e demais Casas de Saúde da rede 
municipal e dá outras providências”, com fulcro no Art.  42 da Lei 
Orgânica Municipal. Destaca-se a importância desta proposição, 
tendo em vista ser antiga reivindicação da população patrulhense, 
que tem na rel igião, independente de credo, um amparo a seus 
familiares que estão enfermos. De acordo com o edil, os 
Vereadores do PP, bem como do PTB, que se comprometeram em 
votar favorável ao mesmo. Manifestou sua insatisfação com a 
atitude de alguns colegas que fazem de  tudo para prejudicá-lo, no 
que se refere à aprovação de seus pleitos. Disse que até hoje não 
recebeu qualquer emenda solicitada aos Deputados. Salientou que 
luta muito para que seus pedidos sejam atendidos. Referiu-se à 
indicação na qual solicita que seja revogado o Decreto Executivo 
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que proíbe a empresa Citral de embarcar passageiros do 3º 
Distr ito com destino para Santo Antônio da Patrulha.  Na mesma 
linha, referiu-se ao problema das paradas de ônibus 
intermunicipais, que aguardam uma decisão do Prefeito Municipal, 
que pode resolver a questão. Vereador VALMIR ODONE PIRES: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Reportou-se a 
um artigo de medicina, que trata sobre a mudança da cor dos 
olhos. Reportou-se sobre a importância de se priorizar a 
construção de um Distr ito Industrial no município, em razão do 
crescimento da cidade, com a vinda de indústrias. Segundo o edil,  
quando as empresas se instalam, já vem com organograma pronto. 
Destacou como exemplo a Indústria Cosmos, que fabricará peças 
para a GM. Salientou a importância de os jovens cursarem cursos 
técnicos na área da metalurgia, assim como curso superior em 
engenharia, visando buscar uma vaga nestas indústrias. De acordo 
com a coordenadora do Polo Universitário, vários cursos estão 
sendo oferecidos no polo, visando abranger a demanda destas 
indústrias que estão se instalando no município, bem como às que 
estão por vir,  em razão de que na Grande Porto Alegre e Vale dos 
sinos não comportam mais indústrias deste porte. Acredita que se 
mais faculdades queiram vir para o município, melhorará ainda 
mais as oportunidades dos jovens patrulhenses. Destacou a 
importância de buscar recursos na esfera federal,  visando 
aumentar o orçamento municipal. Vereador ANTÔNIO TADEU DAS 
NEVES: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Desejou 
boas vindas ao Vereador Ferulio, enaltecendo o trabalho realizado 
pelo mesmo à frente da Secretaria da Saúde. Destacou o edil um 
informativo proporcionado pelo Poder Executivo, onde destaca a 
realização da campanha Outubro Rosa, ao mesmo tempo destaca 
outras ações efetuadas pela Administração Municipal, que na visão 
do edil tem cunho polít ico, o que não pode ocorrer, já que o 
dinheiro util izado para a impressão e distribuição do informativo é 
do poder público. Disse que quando os Vereadores do PP, julgados 
como oposição, nome que não corresponde ao que vem ocorrendo 
no Poder Legislativo, visto que os citados vereadores são 
parceiros da administração no desenvolvimento do município, têm 
seus pleitos ignorados ou negados, até mesmo p rojetos 
conquistados, como a Escola de Educação Infantil  de turno 
integral, por sol icitação do Ex-Vereador João Cezar, são 
creditados a outros vereadores que fazem parte da coligação que, 
hoje, compõe a Administração Municipal.  Disse que fatos como 
esses desmotivam os vereadores na busca de recursos e soluções 
para os problemas do município.  Lamentou que no citado 
informativo, o Dr. Paulo Bier, após 12 anos fora da Prefeitura, seja 
citado, onde foi  declarado que no f inal de 2000 o orçamento seria 
em torno de R$ 28 milhões, fato negado pelo edil, que af irma que o 
orçamento, na época, era de R$ 12 milhões , enquanto que na atual 
administração está em R$ 55 milhões. Vereador CANTÍDIO 



 12 

BORGES LIMA MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes 
no Plenário. Convidou os ouvintes a participarem de uma reunião,  
que ocorrerá na próxima quarta-feira, na Câmara Municipal de 
Novo Hamburgo, onde será tratado o assunto da criação de um 
novo hospital visando atender toda a região. Destacou a 
importância da participação dos edis na citada reunião. Agradeceu 
ao vereador Ferul io pelo trabalho efetuado à frente da Secretaria 
da Saúde, desejando um bom retorno aos trabalhos do Poder 
Legislat ivo. Disse que há dist inção entre os Poderes constituídos 
no município, sal ientando que cada um tem sua f inalidade, assim 
como sua importância. Destacou que pelo Poder Legislat ivo 
passam todas as matérias que tratam sobre o desenvolvimento do 
município. Com relação ao projeto de lei nº 227/2011, disse que 
toda a pessoa que leva conforto às pessoas doentes e necessitam, 
devem ter passagem livre para efetuar tal trabalho. Disse que 
votará favorável à proposta do Vereador João Luis, para que os 
pastores possam efetuar suas visitas aos doentes.  Destacou a 
importância da transmissão das Sessões da Câmara, que está 
sendo acompanhada pelos moradores do município, principalmente 
do interior do município, que tem maior dif iculdade em se fazer 
presente na reunião.  COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador 
VALMIR ODONE PIRES: Agradeceu ao vereador Ferul io pelo 
trabalho efetuado à frente da Secretaria da Saúde, bem como por 
atender ao pleito do edil ao colocar, como demanda na consulta 
popular, a compra de material para o bloco c irúrgico do hospital 
municipal, que obteve mais votos quando da part icipação da 
comunidade na votação das demandas. Disse que o Vereador, 
enquanto Secretário, estruturou a Secretaria de Saúde, os Postos 
de Saúde existentes no município, bem como a instalação do 
mamógrafo no hospital municipal. Salientou que há, no hospital, o 
exame de colonoscopia, endoscopia, assim como o PSA, exame de 
próstata. Vereador ADELINO STECANELA: Em nome do DEM, 
disse que sempre que há um projeto em discussão na Casa, 
procura discutir o mesmo com a sociedade ou entidade a quem o 
projeto irá afetar. Salientou que a sua posição referente ao projeto 
de Lei nº 227, de autoria do Vereador João Luis, sempre foi 
favorável, apenas acredita na necessidade de uma maior 
discussão por parte da Casa, visando encontrar uma melhor 
solução para o problema. Disse que o Vereador, representando o 
DEM, não negocia com Bancadas, mas sim com as entidades 
representativas da sociedade patrulhense.  Vereador ANTÔNIO 
TADEU DAS NEVES: Disse que o PP, a nível estadual, efetuou 10 
homenagens a part idos de várias cidades pelo Rio Grande do Sul ,  
tendo sido contemplado o PP de Santo Antônio por ser o único 
partido que se reúne, semanalmente, há quinze anos. Vereador 
CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: Disse que, antes da 
solicitação do Vereador João Luis para que o Projeto de Lei nº 
227/2011 fosse votado, já havia co locado o mesmo no pauta, mas 



 13 

aceitou a solicitação de vistas, cumprindo o que rege a legislação. 
COMUNICADOS: Convidou a comunidade a participar da reunião 
SOS drogas, que ocorrerá no dia 22 de novembro, às 19 horas, 
nas dependências da Câmara Municipal. Nada mais a tratar, o 
senhor presidente encerrou a presente reunião extraordinária, 
onde lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue 
assinada.  


