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ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

Aos vinte e oito 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 42ª 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 212/2011 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 213/2011 – 
Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 
214/2011 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Execut ivo. 
PROJETO DE LEI Nº 266/2011 –  “Autoriza Desconto no 
Pagamento Antecipado e Único do Imposto Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbano, Fixa os Prazos para seu 
Recolhimento, e Dá Outras Providências ” –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 267/2011 –  “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$ 565.550,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 268/2011 
–  “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 exerc ício de 2011, e lei 
municipal nº 6.129/2010 que dispõe sobre a Lei Orçam entária 
Anual e suas alterações” - no valor de R$ 17.440,00 –  Poder 
Executivo. Of. 1248/2011 - Resposta à Indicação 110/2011 de 
autoria do Vereador Alzemiro Silveira da Costa  –  Poder Executivo. 
Of. Solicitação de Tribuna l ivre no dia 28 de novembro para 
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apresentação de emendas ao Orçamento da União –  Marco Aurélio 
Alves. Convite Circ/115/2011 - 8ª Reunião Plenária no dia 01 de 
dezembro de 2011, às 14hs no salão nobre da Prefeitura de Es teio 
- Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográf ica da Litoral Médio . 
Of. 138/2011 - Resposta ao ofício 335/11 de autoria do Vereador 
Antônio Tadeu –  Hospital Santo Antônio. MOÇÃO Nº 005/2011 – 
ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA –  “MOÇÃO DE APLAUSOS 
E FELICITAÇÕES à servidora do Poder Legislativo, senhora 
Gerusa Silveira pela conquista do prêmio “Funcionária Pública 
Simpatia 2011”, recebido através da opinião pública em pesquisa 
promovida pela empresa EMBOPPIC. A cerimônia de entrega do 
galardão ocorreu na Sede do Centro Clube, na data de 26 de 
novembro de 2011”.  EMENDA ADITIVA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI Nº 227/2011 - BANCADA DO PP E JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA. INDICAÇÃO Nº 129/2011 –  MARGARETE DE 
OLIVEIRA PEREIRA - Solicita que seja estudada a possibil idade  
de Inclusão da discipl ina de Educação Ambiental na grade 
curricular das escolas da rede municipal de ensino. INDICAÇÃO Nº 
130/2011 –  MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - Solicita que 
seja implantado um Projeto de Lei que torna obrigatório a af ixação 
de cartazes na academias de ginástica e centros esport ivos, 
advert indo sobre as consequencias do uso de anabolizantes.  
INDICAÇÃO Nº 131/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA –  
“Implantação de uma parada de ônibus intermunicipal, na Av. 
Coronel Victor Villa Verde, na quadra entre as Ruas Cap. João 
Oliveira Lima e Rua Cel. Vicente Gomes”. INDICAÇÃO Nº 
132/2011 –  ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA –  “Elaboração 
de um Projeto de Lei que conceda isenção de IPTU - Imposto 
Predial e Territorial Urbano a imóvel de propriedade de poli ciais 
civis, soldados ou of iciais da reserva da Polícia Mil itar ou do Corpo 
de Bombeiros Mil itar no Município de Santo Antônio da Patrulha ”. 
INDICAÇÃO Nº 133/2011 –  ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA 
–  “Seja concedida a isenção de taxa em concurso público no 
âmbito do Município de Santo Antônio da Patrulha a quem, 
comprovadamente, doar sangue três vezes em 18 meses. A 
presente proposta tem por f inalidade beneficiar os doadores de 
sangue que mantenham assiduidade. O projeto isenta do 
pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos em Santo 
Antônio da Patrulha, os voluntários que t iverem comprovado três 
doações nos 18 meses antecedentes à inscrição do concurso ”. Of. 
s/n - Agendamento da Tribuna Livre para o dia 05 de dezembro de 
2011 –  Lions Club. Requerimento nº 315/2011 –  ALZEMIRO 
SILVEIRA DA COSTA –  Solicita informações de qual a previsão 
para o agendamento da Reunião para formação de parceria com os 
moradores da Rua Miguel Pereira dos Santos, Bairro Bom 
Princípio, para o calçamento desta via. Requerimento nº 316/2011 
–  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA –  Solicita informações de qual 
a previsão para o agendamento da Reunião para formação de 
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parceria com os moradores da Rua Laurindo Vieira, Bairro Menino 
Deus, possibil itando o calçamento desta via.  Requerimento nº 
317/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA –  Solicita 
informações de quando será construída a rótula na Av. Francisco 
J. Lopes, em frente às Lojas Colombo. Requerimento nº 318/2011 
–  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Solicita ao Exmo. Senhor 
Daiçon Maciel da Silva, Prefeito Municipal, através do 
Departamento de Trânsito, solicitando que seja estudada a 
possibil idade da mudança do horário das placas de carga e 
descarga de caminhões, passando das 7 às 9 horas para as 8 às 
10 horas, e das 17 às 19 horas para as 15 às 18 horas. Esta 
medida visa atender às solicitações dos comerciantes da Av. Cel. 
Victor Villa Verde, bem como das transportadoras locais. 
Requerimento nº 319/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - 
Votos de Congratulações aos Festeiros, ao Pároco e à comunidade 
da localidade de Montenegro, pela bri lhante festa em louvor a 
Nossa Senhora das Graças, ocorrida no dia 27 de novembro de 
2011. Requerimento nº 320/2011 –  ADEMACILDO SANTOS DA 
SILVEIRA - Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr.Marlon 
Cardoso Peixoto ocorrido em 22 de novembro de 2011.  
Requerimento nº 321/2011 –  ADEMACILDO SANTOS DA 
SILVEIRA - Votos de Congratulações aos Festeiros, Comissão 
Organizadora, Pároco e Comunidade em Geral, alusivo a Festa em 
Louvor a Nossa Senhora da Piedade, ocorrida na locali dade de 
Esquina dos Morros, na data de 27 de novembro p.p. 
Requerimento nº 322/2011 –  ADELINO STECANELA - Solicita ao 
Ilmo. Sr. Luis Fernando Lima Jacobsen, Gerente local da CEEE, 
solicitando um reforço na rede de energia, com o troca do 
transformador exis tente na Rua I ldefonso S. Braga, por outro de 
maior capacidade, na altura da residência de numeral 651, tendo 
em vista que o atual não está dando conta da demanda de energia 
elétr ica. Requerimento nº 323/2011 –  ADELINO STECANELA - 
Solicita à Ouvidoria da VIVO, a colocação de uma antena de sinal 
de telefonia móvel celular, com abrangência nas localidades de 
Tapumes e Lombas, sito na estrada de Lombas, próximo ao 
número 15.353, que beneficiará diversos moradores. Salientamos 
que as citadas localidades já foram analisadas por técnicos de 
comunicação, que constataram estar a região em prefeitas 
condições para a instalação da antena receptora de sinal de 
celular. Outrossim, informamos que já existe um abaixo assinado 
da comunidade. Requerimento nº 324/2011 –  CANTÍDIO BORGES 
LIMA MACHADO: Solicita informações de qual o andamento do 
projeto de calçamento da Rua Otávio Luis da Silveira. Pedido de 
Providência nº 960/2011 –  MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - 
Redutor de velocidade na Rua Antônio Nunes Bemfica. Pedido de 
Providência nº 961/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA –  
Solicita que o ônibus Escolar recolha duas estudantes na Travessa 
10, Sertão do Montenegro, na localidade de Ribeirão do Meio, que 



 4 

estudam em Arroio do Carvalho. Pedido de Providência nº 
962/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA –  Reitera pedido de 
providência nº 116/2011 no qual sol icita I luminação pública, com a 
colocação de três luminárias, na Travessa 10, Sertão do 
Montenegro na localidade de Ribeirão do Meio.  Pedido de 
Providência nº 963/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - 
Reitera Pedido de Providência nº 880 e 899/11 que solicita 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 964/2011 –  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 
965/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera Pedido de 
Providência nº 878 e 901/11 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 966/2011 –  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 d e 
Calçados Canabi, em Evaristo;  Revisão da iluminação pública na 
localidade de Evaristo.  Pedido de Providência nº 967/2011 –  JOÃO 
LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera Pedido de Providência nº 
903/2011 que solicita 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.  Pedido de Providência nº 
968/2011 –  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 
969/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera pedidos de 
providência nº 859, 874 e 905/2011 onde solicita a revisão na rede 
de iluminação pública bem como a colocação de luminária pública 
no poste de nº 56389, da localidade de Sertão do Canta Galo. -
ensaibramento e patrolamento da estrada geral iniciando na 
localidade de Monjolo até a divisa com o Município de Rolante . 
Pedido de Providência nº 970/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA 
SILVA - Reitera Pedido de Providência nº 970/2011 que solicita a 
revisão na rede de iluminação pública  iniciando na localidade de 
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Monjolo até a localidade de Evaristo . Pedido de Providência nº 
971/2011 –  ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA - Revisão na 
rede de iluminação pública com substituição das lâmpadas 
queimadas das localidades de Cancela Preta e Morro do Púlpito. 
Pedido de Providência nº 972/2011 –  VALMIR ODONE PIRES - 
Reapresenta a solicitação de ensaibramento, encascalhamento, 
patrolamento e melhorias nos bueiros da estrada da localidade de 
Conta Dinheiro até Catanduva Grande. Pedido de Providência nº 
973/2011 –  VALMIR ODONE PIRES - Reapresentamos a 
solicitação de patrolamento da estrada da localidade de Lombas 
em direção a propriedade do senhor “Neneca”, devido a situação 
insustentável de trafegabil idade da referida estrada em razão do 
areial. Pedido de Providência nº 974/2011 –  VALMIR ODONE 
PIRES - Repintura das faixas de segurança existentes no centro da 
cidade. Pedido de Providência nº 975/2011 –  ANTÔNIO TADEU 
DAS NEVES - Patrolamento e ensaibramento da estrada Beco da 
Rola, em Rincão da Palmeira, passando a Fábrica de Conserva, 
chegando até a propriedade do Sr. Pedro, em aproximadamente 1 
km. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA a Vereadora 
MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA: Cumprimentou a todos os 
presentes, reportando-se ao pedido no qual solicita que seja 
implantado um Projeto de Lei que torna obrigatório a afixação de 
cartazes na academias de ginástica e centros esport ivos, 
advert indo sobre as consequencias do uso de anabolizantes.  De 
acordo com a edil, a busca de corpos esculpidos à base de 
remédio está levando jovens de aparência saudável a um vício 
muitas vezes sem volta e não são apenas os atletas em busca de 
mais força, velocidade, e resistência dos músculos, são os únicos 
a usá-lo. Homens, jovens e mulheres que querem apenas ganhar 
massa corporal em pouco tempo também se deixam seduzir pelos 
efeitos da droga, desconhecendo que o seu uso só gera danos à 
saúde, como desenvolver problemas no fígado, inclusive câncer, 
redução da função sexual, derrame cerebral,  alterações de 
comportamento com aumento da agressividade e nervosismo, 
aparecimento de acne, entre outros.  Na mesma l inha, sol icita a 
colocação de redutores de velocidade na Rua Antônio Nunes 
Bemfica, atendendo aos pedidos dos moradores. Vereador VALMIR 
ODONE PIRES: Cumprimentou as pessoas presentes no  Plenário, 
bem como aos ouvintes da Rádio Itapuí. Solicitou atendimento aos 
pleitos solicitados na Sessão, em especial ao pedido no qual 
solicita, pela segunda vez, o patrolamento da estrada da 
localidade de Lombas em direção a propriedade do senhor 
“Neneca”, devido a situação insustentável de trafegabil idade da 
referida estrada em razão do areial .  Na mesma l inha, solicita que 
seja efetuado o ensaibramento, encascalhamento, patrolamento e 
melhorias nos bueiros da estrada da localidade de Conta Dinheiro 
até Catanduva Grande, bem como a repintura das faixas de 
segurança existentes no centro da cidade , que necessitem a 
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mesma. Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA: Ao 
cumprimentar as pessoas presentes no Plenário, assim como aos 
ouvintes da Rádio Itapuí, o Vereador reportou-se à indicação na 
qual sol icita a implantação de uma parada de ônibus 
intermunicipal, na Av. Coronel Victor Villa Verde, na quadra entre 
as Ruas Cap. João Oliveira Lima e Rua Cel. Vicente Gomes . De 
acordo com o edil , esta localização f ica fora dos 1.500 metros 
exigidos pela DAER para a instalação da parada de ônibus  
intermunicipal. Acredita que o local escolhido, em frente à ACISAP, 
não é o local adequado, por estar localizado em uma lomba, o que 
prejudicará as pessoas, principalmente idosos, ao embarcar e 
desembarcar dos ônibus. Segundo informações do DAER, fora dos 
1.500 metros, quem determina o local é o Prefeito Municipal.  
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Cumprimentou as pessoas 
presentes no plenário. Solicitou, verbalmente, que seja 
encaminhada uma solicitação ao Deputado Federal Osmar Terra, 
que participa da Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados,  
para que lidere, através de um projeto de lei, um processo de 
retirada das propagandas de bebidas alcoólicas das mídias 
impressas e faladas, em razão de que estas relacionam o consumo 
de bebidas alcoólicas a homens e mulheres bonitas, o que está 
inf luenciando aos jovens, inclusive  crianças a consumirem bebidas 
alcoólicas. Lembrou que há dez anos, foi retirada, por completo, a 
propaganda do cigarro da mídia escrita e falada, assim como dos 
carros, como de fórmula 1. Acredita que a legislação avançou, 
ainda mais, por colocar, na própria embalagem do tabaco, 
propaganda dos malefícios do fumo à saúde. Vereador ALZEMIRO 
SILVEIRA DA COSTA: Cumprimentou as pessoas presentes no 
Plenário. Referiu-se ao pedido no qual sol icita informações de qual 
a previsão para o agendamento da Reunião visando a  formação de 
parceria com os moradores da Rua Miguel Pereira dos Santos, 
Bairro Bom Princípio, para o calçamento desta via, bem como qual 
a previsão de agendamento da Reunião para formação de parceria 
com os moradores da Rua Laurindo Vieira, Bairro Menino Deus, 
possibil itando o calçamento desta via.  Reportou-se ao pedido no 
qual sol icita informações de quando será construída a rótula na 
Av. Francisco J. Lopes, em frente às Lojas Colombo . Solicitou 
atendimento ao pedido no qual solicita que o ônibus Escolar 
recolha duas estudantes na Travessa 10, Sertão do Montenegro, 
na localidade de Ribeirão do Meio, que estudam em Arroi o do 
Carvalho. O Vereador sol icitou atendimento aos pleitos 
relacionados à iluminação pública. Reportou-se ao pedido no qual 
solicita que seja estudada a possibi l idade da mudança do horário 
das placas de carga e descarga de caminhões, passando das 7 às 
9 horas para as 8 às 10 horas, e das 17 às 19 horas para as 15 às 
18 horas. Esta medida visa atender às solicitações dos 
comerciantes da Av. Cel. Victor Vil la Verde, bem como das 
transportadoras. Parabenizou a comunidade da localidade de 
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Montenegro, pela bri lhante festa em louvor a Nossa Senhora das 
Graças, ocorrida no dia 27 de novembro de 2011.  Vereador 
ADELINO STECANELA: Cumprimentou as pessoas presentes no 
Plenário. Solicitou, verbalmente, a colocação de suporte com 
luminárias na localidade de Içara do Montenegro. Referiu-se ao 
projeto que isenta a população de juros e multas aos contribuintes 
que estão em dívida com o erário. Em aparte, o Vereador 
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA  sol icitou ao edil que informasse 
o local exato em que deverá ser instalado o suport e com as 
luminárias. Prosseguindo, o Vereador ADELINO STECANELA  
informou que seja colocado em frente ao número 2500, em Içara 
do Montenegro, vindo atender um casal de idosos. Informou que o 
Vereador Alzemiro solicitou a mesma providência através do 
pedido 483/2009. Parabenizou o Diretor Delmo, da Iluminação 
Pública, que vem fazendo um bom trabalho à frente daquela 
diretoria. Reportou-se ao pedido no qual solicita à Ouvidoria da 
VIVO, a colocação de uma antena de sinal de telefonia móvel 
celular, com abrangência nas localidades de Tapumes e Lombas, 
sito na estrada de Lombas, próximo ao número 15.353, que 
beneficiará diversos moradores. Salientamos que as citadas 
localidades já foram analisadas por técnicos de comunicação, que 
constataram estar a região em pre feitas condições para a 
instalação da antena receptora de sinal de celular. O Vereador 
referiu-se ao pedido onde solicita ao Ilmo. Sr. Luis Fernando Lima 
Jacobsen, Gerente local da CEEE, um reforço na rede de energia, 
com o troca do transformador existente  na Rua Ildefonso S. Braga, 
por outro de maior capacidade, na altura da residência de numeral 
651, tendo em vista que o atual não está dando conta da demanda 
de energia elétr ica.  Ratif icou as palavras do Vereador João Luis , 
no que se refere à instalação da parada de ônibus intermunicipal.  
Disse que a mudança foi a troca de um concessionário para um 
permissionário, que impede os passageiros de embarcar nas 
paradas existentes, mas os que estão dentro do ônibus, podem 
desembarcar. O Edil informou que nos munic ípios de Gravataí e 
Cachoeirinha, quem decide sobre a instalação das paradas é o 
Prefeito, que não tem que seguir a regra dos 1.500 metros.  
Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário. Reportou-se à indicação na qual 
solicita informações de qual o andamento do projeto de calçamento 
da Rua Otávio Luis da Silveira. Disse que a comunidade tem 
interesse em formar parceria com o Poder Executivo. Salientou o 
edil que o S. Prefeito mostrou interesse na formação da parceria,  
visando beneficiar a comunidade. Solicitou ao Vereador 
Ademacildo que permit isse ao edil subscrever o voto de pesar pelo 
falecimento do jovem Marlon Cardoso Peixoto, ocorrido em 22 de 
novembro de 2011. Em aparte, o Vereador ADELINO STECANELA  
solicitou ao Vereador Ademacildo que permit isse a todos 
subscreverem os votos de congratulações à funcionária Gerusa, 
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pela conquista do prêmio “Funcionária Pública Simpatia 2011” . Em 
aparte, o Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA  solicitando 
permissão ao Vereador ademacildo para subscrever os votos de 
congratulações à comunidade de Esquina dos Morros.  Em aparte, 
o Vereador Ademacildo permitiu aos edis que subscrevessem os 
pedidos solicitados. Prosseguiu o Vereador CANTÍDIO BORGES 
LIMA MACHADO  manifestando-se a respeito das paradas de 
ônibus intermunicipais, lembrando os pronunciamentos anteriores, 
onde af irmava que o Sr. Prefeito t inha a caneta para colocar as 
paradas no local que quisesse, respeitando os 1.500 metros. Na 
ocasião em que se manifestou sobre o assunto, foi acusado de 
estar faltando com a verdade, fato rebatido pelo edil , que af irma 
estar, sim, o Sr. Prefeito faltando com a verdade, em razão de que 
as paradas podem ser colocadas por decisão do Sr. Prefeito. 
Salientou que o local escolhido não é mais adequado,  além do que 
já foi apontado, tem a lomba, que prejudica a parada de um ônibus 
do porte dos da Unesul. Em aparte, falou o Vereador JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA dizendo que houve uma reunião no DAER, 
onde os Vereadores não foram convidados a part icipar, 
demonstrando a falta de respeito do Poder Executivo com a Casa. 
Prosseguiu o Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO : 
Disse que gosta muito do Prefeito Daiçon, acreditando que o 
mesmo reverá a decisão da instalação da parada de ônibus, 
visando beneficiar a comunidade patrulhense. Não havendo mais 
pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
EMENDA MODIFICATIVA ADITIVA Nº 001/2011 –  Modif ica a 
emenda do Projeto de Lei nº 227/2011, bem como os art igos 1º, 2º 
e 3º e adiciona os artigos 4º e 5º, no ci tado projeto, autoria dos 
Vereadores João Luis Moreira da Silva, Alzemiro Silveira da Costa, 
Cantídio Borges Lima Machado, Antônio Tadeu das Neves e 
Margarete de Oliveira Pereira –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação, foi a provado por 
unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 227/2011 
COM EMENDA MODIFICATIVA ADITIVA –  “Dispõe sobre a 
prestação de assistência rel igiosa no hospital, casas de repouso e 
demais casas de saúde da rede pública municipal e dá outras 
providências” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação, foi aprovado por unanimidade 
com parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 266/2011 –  “Autoriza 
Desconto no Pagamento Antecipado e Único do Imposto Sobre a 
Propriedade Predial e Territor ial Urbano, Fixa os Prazos para seu 
Recolhimento, e Dá Outras Providências ” - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação, foi 
aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO 
DE LEI Nº 267/2011 –  “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 
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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$ 
565.550,00 - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação, foi aprovado por unanimidade com acor do de 
lideranças. PROJETO DE LEI Nº 268/2011 –  “Autoriza a abertura 
de crédito Especial por redução orçamentária, no Orçamento 
Municipal, altera as Leis Municipais nº 5.791/2009, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual do Município para 2010 a 2013, Lei 
Municipal nº 6.106/2010, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2011, e lei municipal nº 
6.129/2010 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas 
alterações” - no valor de R$ 17.440,00 –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação, foi aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 002/2011 –  “Aprova parecer prévio do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul as Contas do Exercício 
de 2008 da Prefeitura Munic ipal de Santo Antônio da Patrulha” –  
Colocado em discussão,  manifestou-se o Vereador ANTÔNIO 
TADEU DAS NEVES : disse que pelas irregularidades apontadas, 
solicita vistas ao mesmo, que foi concedida pelo prazo regimental.  
A moção nº 005/2011, as Indicações nºs 129, 130, 131, 132 e 
133/2011, os requerimentos nºs 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 
322, 323 e 324/2011, inclusive os verbais, foram colocados, em 
bloco, em discussão, momento no qual o Vereador João Luis 
solicitou que fossem incluídos na Ordem do Dia Votos de 
Congratulações ao time da localidade de Boa Vista, bem como 
para o da localidade de Ribeirão de Cima, em votação, foram 
aprovados por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, o Sr. 
Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador 
ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA: Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário. Reportou-se à moção nº005 na qual 
parabeniza a servidora do Poder Legislat ivo, senhora Gerusa 
Silveira pela conquista do prêmio “Funcionária Pública Simpatia 
2011”, recebido através da op inião pública em pesquisa promovida 
pela empresa EMBOPPIC. A cerimônia de entrega do galardão 
ocorreu na Sede do Centro Clube, na data de 26 de novembro de 
2011. Solicitou, verbalmente, a colocação de material na estrada 
partindo do Bairro Cartucho até Arroio do Carvalho, entre os 
municípios de Santo Antônio e Caraá. Vereador JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA: O Vereador referiu-se à falta de respeito dos 
motoristas de carros, de ônibus, principalmente da empresa 
Sudeste, que uti l izam o acostamento da RS-030, da Lancheria 
Real até o Paradão, ao invés da faixa destinada ao trânsito de 
veículos, podendo causar acidentes aos pedestres que por al i 
trafegam. Solicitou atenção das autoridades competentes para este 
fato. Solicitou, verbalmente, que sejam encaminhados voto s de 
congratulações ao time de futebol da localidade de Boa Vista  que 
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se sagrou campeão, assim como do Alto Ribeirão, que f icou com o 
segundo lugar. Parabenizou a funcionária Gerusa, que recebeu o 
prêmio “Funcionária Pública Simpatia 2011”, recebido atravé s da 
opinião pública em pesquisa promovida pela empresa EMBOPPIC . 
Parabenizou o Vereador Tadeu Neves por ter sido escolhido o 
Vereador mais atuante, assim como a Vereadora Margarete por ser 
a Vereadora Simpatia pelo segundo ano consecutivo.  Disse ter 
participado da Festa na localidade de Esquina dos Morros, que foi 
um sucesso como sempre.  Disse que participará da reunião do 
Comitê da Bacia do Rio dos Sinos, juntamente com os funcionários 
do IRGA, que ocorrerá em Esteio, onde serão discutidos os 
problemas das barragens. Vereador VALMIR ODONE PIRES: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. O Vereador 
referiu-se à instalação do Parque Eólico no município, em razão da 
entrevista concedida pelo representante do Grupo Inovente, 
Engenheiro Roberto Jardim, que construiu o Parque Eólico em 
Tramandaí, na Rádio Itapuí. Segundo o edil, já foram efetuados os 
contratos com os proprietários das áreas de terras nas localidades 
de Lombas, Barrocadas e Lagoa, em torno de 1.500 a 2.000 
hectares. Salientou que os contratos foram efetuados em três vias, 
uma delas foi encaminhada para a empresa Inovente  na Alemanha, 
outra via f icou com o proprietário e a outra para a f i l ial em 
Curit iba. Ao ser questionado sobre a possibi l idade de instalação 
do Parque eólico em Santo Antônio, o engenheiro Roberto Jardim 
informou que há uma antena instalada no município de Capivari, 
que monitora a velocidade do vento, a uma distância de 30 km, de 
todas as localidades citadas, durante um ano. De acordo com o 
engenheiro, o tempo necessário para o monitoramente já está 
esgotado, no primeiro tr imest re do ano de 2012 será avaliada a 
média de vento, através do aparelho que estava instalado em 
Capivari . Conforme questionamento efetuado pelo radial ista 
Odilon, o engenheiro informou que o tempo para a ins talação do 
Parque Eólico no Município, caso o monitoramento der posit ivo, 
será de dois anos. O Vereador informou que, através de satéli tes 
da NASA, há como verif icar o nível de vento , que é codif icado por 
cores, estando o município codif icado na cor laranja, que é mais 
forte que a de Osório, que está codif icado em amarelo.  Disse o 
Vereador que se isto se concret izar, Santo Antônio terá uma 
grande arrecadação. Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Reportou -se ao 
pedido no qual solicita o patrolamento e ensaibramento da estrada 
Beco da Rola, em Rincão da Palmeira, passando a Fábrica de 
Conserva, chegando até a propriedade do Sr. Pedro, em 
aproximadamente 1 km. Manifestou a sua preocupação com a 
chegada do período elei toral, tendo em vista ter recebido 
denúncias de que há máquinas da Prefeitura efetuando serviços a 
particulares. Disse o edil  que, ao efetuar uma denúncia sobre a 
estrada das Barrocadas, foi chamado de leviano pelo Secretário de 
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Obras, que o acusou de não conhecer a citada localidade, dando 
nomes das ruas existentes. Segundo o Vereador, diversas vezes 
informou ao Secretário que o nome da citada estrada não constava 
na Câmara, fato rebatido pelo Secretário, que af irmava o contrário , 
alegando, na época, que enviaria a lei que denominava o nome da 
estrada, o que ainda não ocorreu. Outro assunto abordado pelo, 
diz respeito ao 2º e 3º Distri tos, onde a recuperação está sendo 
efetuada muito lentamente. Espera o Vereador que as coisas  não 
se repitam nesta campanha, onde máquinas públicas trabalham 
para part iculares, enquanto que as estradas do município 
necessitam de reparos urgentes. Em aparte, falou o Vereador 
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: Disse ter recebido l igações de 
moradores da comunidade, que af irmam ter máqu inas públicas 
trabalhando para particulares, fato que terá que ser apurado pelo 
Poder Legislativo. Vereadora MARGARETE DE OLIVEIRA 
PEREIRA: A vereadora agradeceu ao Vereador João Luis pelos 
cumprimentos efetuados pela conquista do prêmio Vereadora 
Simpatia. Enalteceu o trabalho realizado pelo edil, que já foi 
premiado diversas vezes como Vereador mais atuante. Da mesma 
foram, destacou o trabalho efetuado pelos demais edis, que 
merecem ser agraciados, também, pelos serviços prestados ao 
município. Parabenizou a servidora Gerusa pelo prêmio recebido 
como Funcionária Simpatia. Na mesma linha, parabenizou o 
Vereador Ferulio pela iniciativa em solicitar a elaboração do 
projeto visando ret irar a bebida alcoólica mídias escrita e falada , 
assim como está sendo feito  com o cigarro. Em aparte, falou o 
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO  agradecendo as palavras da 
edil, salientando que os vícios citados são muito dif íceis de curar, 
uma vez que é uma doença. Prosseguiu a Vereadora MARGARETE 
DE OLIVEIRA PEREIRA parabenizando o Vereador Adelino pela 
iniciat iva em solicitar a instalação de antena receptora de celular 
nas localidades de Tapumes e Lombas. Vereador CANTÍDIO 
BORGES LIMA MACHADO: Parabenizou a comunidade de Boa 
Vista pela conquista do campeonato de futebol. Cumprimento u o 
Secretário de Obras, André Randazzo, por ter atendido ao pedido 
solicitado pelo edil , ao recuperar a estrada da localidade de Boa 
Vista. Salientou que os pedidos de recuperação de i luminação 
pública têm que ser mais bem atendidos, principalmente na Rua 
Ainda Salt iél. Em aparte, falou o Vereador JOÃO LUIS MOREIRA 
DA SILVA: Disse que a ocupação do cargo de Diretor da 
Iluminação Pública está ext into, em razão de que o Sr. Delmo está 
atendendo aos Departamentos de Trânsito e de iluminação pública. 
Prosseguiu o Vereador CANTÍDIO BORGES DE LIMA: Segundo 
informações, o Diretor de Trânsito é o Sr. Tedi Rancheski. Em 
aparte, falou o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse o edil 
que, conforme o organograma da Prefeitura, o Diretor de Serviços 
Urbanos é o Delmo, e o Diretor de Serviços do Interior é o 
Jorginho. Prosseguiu o Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA 
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MACHADO: Disse que a Administração tem que prestar bons 
serviços à comunidade, independente de quem estiver 
comandando. Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a 
presente reunião extraordinária, onde lavrei a presente ata que, 
após lida e aprovada, segue assinada.   


