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ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

Aos cinco dias do mês de dezembro 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 43ª Reunião Ordinária em discussão. 
Não havendo manifestação plenária, foi posta em votação, sendo 
aprovada por unanimidade.  Fez o uso da palavra a representante 
do Lions Club, Srª Josefina Rancheski , explanando sobre os 50 
anos de trabalho realizados pelo Lions.  Em ato contínuo, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse à leitura 
do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 215/2011 – Encaminha 
Projetos de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 269/2011 
–  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos à 
Empresa Cosma do Brasil Produtos e Serviços Automóveis LTDA”. 
PROJETO DE LEI Nº 270/2011 –  “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a conceder incentivos à Empresa A Grings  S/A”. Convite 
- Convida para o lançamento do Cd e DVD da 25ª Moenda da 
Canção, no dia 04 de dezembro junto ao Baú da Borges de 
Medeiros a part ir das 18hs e 30 min - Presidente da Moenda da 
Canção. CM279694/2011 - Liberação de recursos Financeiros 
quota 10 –  Ministério da Educação. CM279695/2011 - Liberação de 
recursos Financeiros EJA –  Ministério da Educação.  Of. s/n – 
Solicitação de Tribuna Livre para a reunião do dia 05 de dezembro 
–  Lions. Of. Circular nº 049/2011 - Liberação de recursos 
f inanceiros Serviços Socioassitenciais - Secretaria Nacional de 
Assistência Social. Convite - Fórum Nacional da Agricultura 
Irr igada - RS, nos dias 9, no Centro Administrativo e 10 de 
dezembro de 2011 em Camaquã - Secretaria Estadual de Obras 
Públicas, Irr igação e Desenvolvimento Urbano. Of. Circ. CEE/RS 
161/2011 - Convida a part icipar do VI Seminário Estadual do 
PTBM/RS e do II Seminário "A Reforma Polít ica e as Eleições 
Municipais de 2012" realizados no dia 03 de dezembro das 9h às 
18h, no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, promovido 
pela Fundação Getúlio Vargas –  PTB. Of. N. Re. 00626, 013048, 
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010689, 003587,008724/11 - Liberação de recursos f inanceiros 
para a saúde –  Ministério da Saúde. Convite - Audiência Pública 
sobre emendas de iniciat iva popular, no dia 8 de dezembro às 20 
horas - Executivo e Legislativo. Convite - Abertura do XXVII 
Rodeio Crioulo Nacional no dia 10 de dezembro, às 16 horas no 
Parque de Exposições do Município. Convite - Formatura dia 14 de 
dezembro às 18hs e 30min no salão paroquial de E varisto - Escola 
Municipal de Educação Infantil  Bem Me Quer. PROJETO DE 
EMENDA Nº 019/2011 A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL –  FERULIO 
JOSE TEDESCO, CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO, 
ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA E ALZEMIRO SILVEIRA DA 
COSTA –  “Acrescente Dispositivo a  Lei Orgânica do Município, o 
critério entitulado Fixa Limpa Municipal, vedando a designação ou 
nomeação aos cargos de Administração Municipal, e dá outras 
providências”. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
004/2011 –  ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - "Concede Título de 
Cidadania Patrulhense". EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO 
DE LEI Nº 264/2011 –  BANCADA DO PP E JOÃO LUIS MOREIRA 
DA SILVA - Emenda Modif icativa 001/11 ao Proj.de Lei 264/11. 
MOÇÃO 006/2011  –  ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA E 
FERULIO JOSE TEDESCO  - Moção de Aplausos e Felicitações aos 
Festeiros, Pároco, Comissão Organizadora e demais apoiadores, 
alusivo a Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário, realizada 
na data de 04 de dezembro de 2011. MOÇÃO Nº 007/2011 –  
ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA - Moção de Aplausos e 
Felicitações à equipe da ASSOCIAÇÃO COHAB, alusivo a 
conquista do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, 
ocorrido na data de 04 de dezembro p.p., tornando extensivo a 
toda torcida e colaboradores. INDICAÇÃO Nº 134/2011 –  
MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA –  “Que seja implantado um 
Projeto de Lei no âmbito do Município de Santo Antônio da 
Patrulha, que torna obrigatório aos comércios, bancos, prefeitura, 
enfim todos que cobram parcelamentos de dividas, o envio de 
comprovantes de quitação de dívidas (empréstimos, IPTUS, 
f inanciamentos etc.) as residências dos cl ientes através de carta, 
comprovando a quitação dos débitos, todos os f inais de ano ou ao 
término de cada f inanciamento”. INDICAÇÃO Nº 135/2011 – 
MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA –  “Que seja implantado um 
Projeto de Lei insti tuindo multa para os médicos que não emitirem 
receitas em letra legível e em caso de reincidência que haja um 
mecanismo elevando ainda mais o valor normalmente cobrado”. 
INDICAÇÃO Nº 136/2011 –  VALMIR ODONE PIRES –  Solicita que 
o Poder Executivo Municipal propicie a formalização de certame 
licitatório, por concessão de 30 (tr inta) anos, no Parque Municipal 
Manuel de Barros Pereira objet ivando a edif icação de um complexo 
turíst ico composto de: hotel, restaurante, lancheria, borrachari a, 
farmácia, posto de abastecimento, apoio logíst ico para a empresa 
concessionária da rodovia, como a construção de heliporto, tudo 



 3 

em harmonia com o local para atender a vocação turíst ica do 
nosso Município. INDICAÇÃO Nº 137/2011 –  ADELINO 
STECANELA –  “Que seja estudada a possibil idade de um 
incentivo aos moradores proprietários de terrenos, visando a 
construção dos passeios públicos, com circulação de pedestres, 
embora tenha a legislação normatizadora para este f im, mas com 
este incentivo, ofertaria uma melhoria para os pedestres e também 
no aspecto turístico que traria um embelezamento junto as ruas de 
nossa cidade”.  Requerimento nº 325/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA 
DA COSTA –  Solicita informações de Quando será efetuado o 
calçamento da Rua Edemar S. Braga, após a ponte da Lomba da 
Páscoa. Requerimento nº 326/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA 
COSTA - Pedido de Informações de quando irá funcionar o 
f i letamento de peixe na localidade de Esquina dos Morros. 
Requerimento nº 327/2011 –  FERULIO JOSE TEDESCO - Solicita 
ao Gerente local da CEEE, Sr. Luis Fernando Lima Jacobsen, ao 
Ilmo Sr. Marcelo Jacques Paludo,  Gerente Regional,  informações 
sobre o andamento do processo para efetivar a construção da 
agência própria da CEEE no município de Santo Antônio da 
Patrulha, a ser ed if icada no terreno adquirido pela companhia, sito 
na Rua Sezefredo da Costa Torres, possibi l itando melhor 
adequação ao funcionamento operacional e atendimento a todos os 
consumidores de Santo Antônio da Patrulha e de Caraá. 
Requerimento nº 328/2011 –  FERULIO JOSE TEDESCO –  Solicita 
à Superintendência Regional do INSS, bem como à Chefia Local, 
informações sobre o andamento do processo de início das obras 
de construção do prédio da agência do INSS, a ser construída em 
imóvel doado pelo município, próximo ao Parque Caetano Tedesco. 
Salienta-se que esta medida irá proporcionar um melhor 
atendimento aos segurados, seja de Santo Antônio como do Caraá, 
privi legiando a questão da acessibil idade nessa nova obra 
pertinente às perícias médicas. Requerimento nº 329/2011  –  
FERULIO JOSE TEDESCO - Solicita ao Presidente do Legislat ivo 
Municipal, Vereador Cantídio Borges Lima Machado, sol icitando a 
imediata instalação do Conselho de Ética, conforme Resolução nº 
003/2008, Código de Ética e Decoro Parlamentar de autoria do 
edil, na forma prevista do Art. 19 e seus parágrafos. Requerimento 
nº 330/2011 –  FERULIO JOSE TEDESCO - Solicita à Gerente 
Local da Corsan, Srª Sandra Lise da Rosa Borba, solicitando 
informações se há, na rede de distribuição de água do município, 
explorada pela referida companhia, canalização em material que 
contenha amianto. Caso a resposta seja posit iva, que seja 
informado qual a(s) via(s) pública(s) onde estão instaladas estas 
tubulações, informando, ainda, a previsão de substituição das 
mesmas, considerando o potencial prejuízo à saúde da população 
patrulhense. Requerimento nº 331/2011 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO –  Solicita ao Sr. Saul Sastre da Diretoria de Transportes 
Rodoviários do DAER, através da Superintendência de Terminais 
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Rodoviários, comandada pelo Sr . Ricardo Moreira Nunes. 
Considerando as informações públicas de anúncio de licitação, 
ainda neste ano, para terminais rodoviários no Estado, solicitamos 
informações se o município de Santo Antônio da Patrulha 
encontra-se incluído neste processo. Caso este ja incluído, 
solicitamos a respectiva cópia do edital proposto para f ins de 
licitação, que estará incluído o município. Requerimento nº 
332/2011 –  MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - Solicita 
informações de quem são os componentes do Conselho Municipal 
de Segurança Pública em Santo Antonio da Patrulha, onde são 
realizadas as reuniões e qual a periodicidade das mesmas. 
Requerimento nº 333/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - 
Votos de Congratulações aos Festeiros, ao Pároco e à comunidade 
da localidade de Rincão do Capim, pela bri lhante festa em louvor a  
Santa Luzia, ocorrida no dia 04 de dezembro de 2011. 
Requerimento nº 334/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - 
Votos de Congratulações aos moradores da localidade de Evaristo 
pelo evento de entrega das chaves do Posto de Saúde ao Prefeito 
Municipal. Requerimento nº 335/2011 –  FERULIO JOSE TEDESCO 
–  Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Roberto Tadeu Azambuja, 
ocorrido em 04 de dezembro de 2011. Requerimento nº 336/2011  – 
ADELINO STECANELA - Ata Votos de Congratulações ao Médico 
Cardiologista Dr. Paulo Roberto da Silva Oliveira, pelos relevantes 
serviços que este prof issional vem prestando à comunidade 
patrulhense. Requerimento nº 337/2011 –  ADELINO STECANELA - 
Voto de Pesar pelo falecimento da senhora Sirlei Santos de Souza, 
ocorrido nesta data. Pedido de Providência nº 978/2011 – 
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Pintura dos quebra-molas da 
Rua Osvaldo Silveira Ramos, no bairro Madre Teresa.  Pedido de 
Providência nº 979/2011 –  FERULIO JOSE TEDESCO - Melhorias, 
com colocação de material na Travessa Bitencourt, próximo à 
localidade de Portão; Revisão na i luminação pública na Travessa 
Bitencourt, próximo à localidade de Portão I. Pedido de 
Providência nº 980/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - 
Colocação de quebra-mola, bem como placas de sinalização com 
limite de velocidade na Rua Ângelo Tedesco. Pedido de 
Providência nº 981/2011 –  MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - 
Conclusão da rede de água da localidade de Portão II, que esta no 
aguardo a 8 anos com o poço já perfurado, faltando o complemento 
da rede com a colocação do encanamento e a instalação da bomba 
e reservatório. Pedido de Providência nº 982/2011 –  MARGARETE 
DE OLIVEIRA PEREIRA - Patrolamento e ensaibramento na 
Estrada da localidade do Passo do Sabiá, no trecho que dá acess o 
a antiga fábrica de côco. Pedido de Providência nº 983/2011 – 
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 984/2011 –  JOÃO 
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LUIS MOREIRA DA SILVA - 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 985/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA -  
Reiterar Pedidos de Providência nº 880, 899, 919 e 950/11 onde 
solicita 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. Pedido de Providência nº 986/2011 – JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA –  Reitera pedidos de providência nº 736, 750, 
766, 796, 806, 849, 863, 879, 900, 920 e 951/2011 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 987/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA 
SILVA –  Reitera Pedidos de Providência nº 878, 901, 921 e 952/11 
onde 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 988/2011 
–  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA –  Reitera pedido de 
providência nº 810, 847, 862, 877, 902, 922 e 953/2011 que 
solicita patrolamento encascalhamento e ensaibramento das três 
ruas localizadas atrás da Fábrica de Calçados Canabi, em 
Evaristo;- Revisão da iluminação pública na local idade de Evaristo. 
Pedido de Providência nº 989/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA 
SILVA –  Reitera Pedido de Providência nº 603, 923 e 954/2011 
que solicita I luminação Pública na localidade de Serraria Velha até 
a localidade de Morro Agudo, bem como iluminação pú blica com 
colocação de suporte nos postes nºs 409528 e 410339. Pedido de 
Providência nº 990/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA –  
Reitera pedidos de providência nº 751/2011, 767/2011, 
797/2011807, 845/2011, 860, 875, 904, 925 e 955/2011 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 991/2011 –  JOÃO 
LUIS MOREIRA DA SILVA –  Reitera pedidos de providência nº 
859, 874, 905, 926 e 956/2011 onde solicita a revisão na rede de 
iluminação pública bem como a colocação de luminária pública no 
poste de nº 56389, da localidade de Canta Galo. Pedido de 
Providência nº 992/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA -  
Patrolamento e ensaibramento da estrada Colônia Soares, 
iniciando em Arroio da Madeira até Cafundó . Pedido de 
Providência nº 993/2011 –  ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA  -  
Reposição de duas lâmpadas da rede de iluminação pública qu e 
estão queimadas nos dois últ imos postes da Travessa Cardoso, na 
localidade de Esquina dos Morros. Pedido de Providência nº 
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994/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA E ANTÔNIO TADEU 
DAS NEVES - Substituição do abrigo de ônibus na parada 
localizada na RS-474, em frente ao Posto Charrua, bem como a 
colocação de um banco. Pedido de Providência nº 995/2011 –  
VALMIR ODONE PIRES - Patrolamento da estrada geral da 
localidade de Furnas. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o 
Vereador ADELINO STECANELA: Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário. Solicitou aos edis que subscrevam os Votos 
de Congratulações ao Médico Cardiologista Dr. Paulo Roberto da 
Silva Oliveira, pelos relevantes serviços que este prof issional vem 
prestando à comunidade patrulhense. Disse que vem há bastante 
tempo querendo prestar esta homenagem, mas esperou que a 
comunidade conhecesse o trabalho efetuado pelo Dr. Paulo 
Roberto. De acordo com o edil,  este médico trouxe, para Santo 
Antônio, as mais modernas aparelhagens na área da cardiologia, 
atendendo também a exigência de proporcionar as receitas 
médicas impressas, facil itando a compreensão por parte do 
farmacêutico na hora de vender o medicamento. Vereadora 
MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA: Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário, bem como ao Lions  Club, pelas 
comemorações dos 50 anos, onde a edil part icipou do jantar de 
comemoração, juntamente com os Vereadores Tadeu Neves, 
Alzemiro Costa e Ademacildo Silveira. Disse que seu telefone está 
com problemas, por causa de problemas com a operadora Vivo, 
portanto não tem conseguido retornar as ligações efetuadas. Com 
relação à exigência da letra legível nas receitas proporcionadas 
pelo médico, disse que teve este problema com o laudo de um 
exame, que nem mesmo o Dr. Paulo Bier conseguiu interpretar.  
Reportou-se ao pedido no qual sol icita a conclusão da rede de 
água da localidade de Portão II, que esta no aguardo a 8 anos com 
o poço já perfurado, faltando o complemento da rede com a 
colocação do encanamento e a instalação da bomba e reservatório, 
bem como informações de quem são os componentes do Conselho 
Municipal de Segurança Pública em Santo Antonio da Patrulha, 
onde são realizadas as reuniões e qual a periodicidade das 
mesmas. A vereadora referiu-se à indicação na qual sol icita a 
implantação de um Projeto de Lei no âmbito do Município de Santo 
Antônio da Patrulha, que torna obrigatório aos comércios, bancos, 
prefeitura, enfim todos que cobram parcelamentos de dividas, o 
envio de comprovantes de quitação de dívidas (empréstimos, 
IPTUS, f inanciamentos etc.) as residências dos cl ientes através de 
carta, comprovando a quitação dos débitos, todos os f inais de ano 
ou ao término de cada f inanciamento. Vereador VALMIR ODONE 
PIRES: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, em 
especial os Secretários de Cultura e Administração, bem como o 
Nelson Osíris e o Sr. Telmo souza. Reportou-se ao pedido no qual 
solicita o patrolamento da estrada geral da localidade de Furnas, 
vindo atender às solicitações dos moradores. Reportou -se à 
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apresentação da Indicação onde solicita que o Poder Executivo 
Municipal propicie a formalização de certame l icitatório, por 
concessão de 30 (tr inta) anos, no Parque Municipal Manuel de 
Barros Pereira objetivando a edif icação de um complexo turíst ico 
composto de: hotel, restaurante, lancheria, borracharia, farmácia, 
posto de abastecimento, apoio logíst ico para a empresa 
concessionária da rodovia, como a construção de heliporto, tudo 
em harmonia com o local para atender a vocação turíst ica do 
nosso Município.  Também a melhoria da orla com a const rução de 
trapiche com a marina para que se possam ancorar barcos, 
preservando toda a mata nativa.  Segundo o edil, esta é a segunda 
vez que apresenta esta indicação, que vem ao encontro dos 
interesses da comunidade. Disse que outro projeto de sua autoria, 
diz respeito à mata nativa no Morro do Sertão do Montenegro para 
que seja colocado dentro do Plano Diretor como reserva turística. 
Disse que está fazendo um documentário com fotos e f i lmagens, 
para repassar ao grupo de turismo, que está interessado em faze r 
um complexo turístico, aproveitando o tr iângulo Morro da agasa, 
Morro Sertão do Montenegro, Balneário da Lagoa dos Barros e a 
Ilha da Agasa. Segundo o edil, o Prefeito de Osório está em cima 
do grupo para colocar um te leférico no Morro da Borrússia, em 
razão de que possuem, em Santa Catarina, teleféricos, rampas 
para asa delta, dentre outros interesses turíst icos. Vereador JOÃO 
LUIS MOREIRA DA SILVA: Cumprimentou as pessoas presentes 
no Plenário. Reportou-se aos Votos de Congratulações aos 
moradores da localidade de Evaristo pelo evento de entrega das 
chaves do Posto de Saúde ao Prefeito Municipal. De acordo com o 
edil, o Presidente Reni Machado, que tem todo o mérito das 
conquistas efetuadas na localidade de Evaristo,  promoveu um culto 
ecumênico, posteriormente um churrasco, após a entrega das 
chaves. Solicitou atendimento aos pedidos efetuados na Sessão. 
Solicitou, verbalmente, informações sobre o cargo de Diretor de 
Iluminação Pública, em razão de denúncias de que o referido cargo 
estaria sendo usado como desvio de função. Disse não ter nada 
contra o Diretor de Iluminação Pública, que vem fazendo um ótimo 
trabalho. Solicitou, verbalmente, a substituição das tábuas dos 
dois ponti lhões localizados após a prainha, na localidade de 
Monjolo. De acordo com o ed il,  há dois anos solicitou a 
substituição dos pontilhões de madeira por concreto. Em aparte, 
falou o Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: Disse que não 
há a proteção lateral do pontilhão. Prosseguiu o Vereador JOÃO 
LUIS MOREIRA DA SILVA: disse que muitos motoristas correm 
riscos ao passar pelos pontilhões do jeito em que estão. Convidou 
os ouvintes para a Festa de Santa Luzia , que ocorrerá no dia 11 de 
dezembro, em Sertão do Cantagalo . Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. 
Solicitou que seja colocado no requerimento nº 327/2011, o cargo 
do Gerente Regional, que não consta no mesmo. O edil solicita ao 
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Gerente local da CEEE, Sr. Luis Fernando Lima Jacobsen, ao Ilmo 
Sr. Marcelo Jacques Paludo, Gerente Regional, informaçõe s sobre 
o andamento do processo para efetivar a construção da agência 
própria da CEEE no município de Santo Antônio da Patrulha, a ser 
edif icada no terreno adquirido pela companhia, sito na Rua 
Sezefredo da Costa Torres, possibil i tando melhor adequação ao 
funcionamento operacional e atendimento a todos os consumidores 
de Santo Antônio da Patrulha e de Caraá . Referiu-se ao pedido 
onde solicita à Superintendência Regional do INSS, bem como à 
Chefia Local, informações sobre o andamento do processo de 
início das obras de construção do prédio da agência do INSS, a 
ser construída em imóvel doado pelo município, próximo ao Parque 
Caetano Tedesco. Salientou o Vereador que esta medida irá 
proporcionar um melhor atendimento aos segurados, seja de Santo 
Antônio como do Caraá, privilegiando a questão da acessibil idade 
nessa nova obra pertinente às perícias médicas. Solicitou, 
verbalmente, que seja encaminhado um convite aos membros da 
Defesa Civi l do município, para que participem de uma reunião , de 
preferência a da CUP, visando prestar esclarecimentos sobre o 
levantamento que está sendo efetuado com relação ao temporal 
ocorrido na semana passada, que atingiu várias regiões do 
município, com prejuízos a diversas empresas e famílias. Salientou 
o excelente trabalho já realizado pela defesa civi l,  que angariou 
recursos com o Governo do Estado com objetivo de atender às 
famílias que foram prejudicadas em outras manifestações da 
natureza. Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Disse que no 
início do ano, quando a ponte do Jaú e Lomba da Páscoa foi 
inaugurada , o Sr. Prefeito prometeu o calçamento da Rua Edemar 
da Silva Braga, que ainda não foi realizado, portanto solicita a 
concret ização do mesmo. Com relação ao vendaval ocorrido no 
município, disse que na Esquina dos Morros onde foi construído o 
prédio de f i letamento de peixes, houve danos. Salientou o edil que, 
segundo informações, o f i letamento de peixes ainda não está 
funcionando. Acredita na necessidade de o município incentivar o s 
piscicultores na criação e comercialização de peixes. Solicitou que 
seja efetuada a revisão da ponte da Rua I ldefonso Silveira Braga. 
Solicitou atendimento no pedido onde solicita a colocação de 
quebra-molas na Rua Ângelo Tedesco, bem como placas de 
sinalização, a pintura de quebra-molas no bairro Madre Teresa. 
Parabenizou a localidade de Rincão do Capim, pela bri lhante festa 
em louvor a Santa Luzia, ocorrida neste f inal de semana. Vereador 
CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário, especialmente os Secretários Municipais, 
os membros do Lions Club, o Professor Telmo Souza. Solicitou, 
verbalmente, que seja efetuada a revisão na rede de i luminação 
pública, com a troca das lâmpadas queimadas na Rua Pedro 
Elesbão, em Vila Palmeira. Agradeceu ao Diretor de Iluminação 
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Pública por atender à solicitação de troca de lâmpadas na Rua 
Aida Salt iél. O Vereador ofereceu o uso da Tribuna Livre aos 
membros da Defesa Civi l para que expliquem à comunidade quais 
as providências que estão sendo tomadas com relação ao vendaval 
ocorrido na semana passada. Disse ter vivenciado o poder da 
natureza, uma vez que se viu dentro de um galpão, que sofreu 
vários danos, inclusive a lavoura de arroz que já havia plantado. 
Não havendo mais pronunciamentos, o  Sr. Presidente passou para 
a ORDEM DO DIA: EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2011 – 
Modif ica o § 2º do Art.  6º do projeto de Lei nº 264/2011, o qual 
passará a vigorar na forma da redação que segue: Art. 6º - 
Parágrafo 2º - As transferências f inanceiras às entidades da 
Administração Indireta, e estas à Administração Direta, poderão 
ser aumentadas por decreto até o limite de 5% em relação à 
previsão inicial, mediante redução de outra transferência ou 
dotação consignada no orçamento do órgão ou entidade 
transferidor –  Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que não acompanhará a 
iniciat iva, por entender que o principal está dentro do inciso 1º, por 
ser uma transferência da administração direta para a indireta. 
Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Disse que a emenda vem 
dar continuidade o que já havia sido votado no ano de 2010. 
Colocado em votação, com parecer da CUP, foi aprovado por cinco 
votos favoráveis, três votos contrários. PROJETO DE LEI Nº 
264/2011 COM EMENDA MODIFICATIVA –  “Estima a Receita e 
Fixa a Receita do Município para o exercício f inanceiro de 2012”  –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi aprovado por unanimidade com parecer da CUP. 
PROJETO DE LEI Nº 250/2011 - "Acrescenta § 5º no art.  11, dá 
nova redação ao art. 13, e acresce inciso XIX no art. 21 e inciso IX 
no art.  23, da Lei Municipal nº 5.295, de 5 de setembro de 2007, 
que Estabelece normas à licença especial para a exploração do 
serviço de transporte público de passageiros da cate goria 
individual - Táxi - na área do Município e dá outras providências" –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi aprovado por sete votos favoráveis e uma abstenção 
da Vereadora Margarete de Oliveira Pereira. 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 Municipal de Santo Antônio da 
Patrulha” –  Colocado em discussão, o Vereador Alzemiro Silveira 
da Costa solicitou vistas ao mesmo por entender que há alguns 
apontamentos que devem ser melhor analisados. O Presidente 
concedeu vistas pelo prazo regimental. Os Projetos de Lei nºs 269 
e 270/2011 baixaram na CUP. O Projeto de Emenda nº 019/2011, o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 004, as Moções nºs 006 e 
007/2011, as Indicações nºs 134, 135, 136 e  137/2011, os 
requerimentos nºs 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 
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334, 335, 336 e 337/2011, 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 FERULIO JOSE TEDESCO: O Vereador 
registrou o falecimento do engenheiro Roberto Tadeu Azambu ja, 
que na visão do edil,  era uma pessoa i luminada, tanto na vida 
pessoal como na prof issional, onde se destacou pelas brilhantes 
idéias, que proporcionaram ao município seu desenvolvimento. O 
Edil lembrou que o engenheiro foi procurado pela Gerdau para 
desenvolver uma máquina a ser instalada na Alemanha ou Canadá. 
Lamentou a perda do Engenheiro, que tinha o propósito de levar o 
nome de Santo Antônio para o exterior. Vereador VALMIR ODONE 
PIRES: Ratif icou as palavras do Vereador Ferulio no que se refere 
ao Engenheiro Azambuja, que na visão do edil era um gênio. Com 
relação ao Parque Eólico, disse que foi questionado sobre seu 
pronunciamento. O Edil explicou que a antena monitora um raio de 
30 km, está instalada no município de Capivarí, está monitorando 
os municípios de Capivarí, Palmares e Santo Antônio, Lagoas, 
Lombas e Barrocadas. Segundo o vereador, a antena tem a forma 
de um catavento, que tem oitenta metros de altura, com um 
aparelho que mede a velocidade do vento  e a quantidade de dias. 
No primeiro tr imestre de 2012, os dados serão retirados  para 
verif icar a possibil idade de instalação do Parque Eólico. 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 que a empresa 
Inovente possui diversos parques eólicos em diversos países do 
mundo, inclusive dentro do mar. O Vereador sal ientou que dentro 
da estrutura orçamentária , na Secretaria de Obras,  está previsto 
R$ 250.000,00 para a construção de pontes e pontilhões. Disse 
que a Administração Municipal construiu duas pontes na localidade 
de Ribeirão, sendo que o Sr. Prefeito prometeu a construção de 
mais uma ponte, que segundo informações a documentação já está 
sendo elaborada. Ressaltou o Vereador que há anos vem 
sonhando com a instalação do esgoto cloacal, que é muitas vezes 
confundido com o esgoto f luvial, que serve para a captação da 
água da chuva, não dos dejetos, que devem ser despejados no 
esgoto cloacal. Segundo informações, foi l iberado pelo Governo 
Estadual, assim como pelo governo Federal, R$ 46 milhões de 
custo operacional para a instalação da rede de esgoto clo acal para 
o município, sendo que R$ 20 milhões estão sendo  liberados, 
visando atender ao cronograma que prevê o início das obras para 
fevereiro de 2012. Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Disse que as 
pessoas têm que ter cuidado ao uti l izar o microfone da rádio, com 
objetivo de denegrir a imagem de outras pessoas. De acordo com o 
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edil,  há algum tempo atrás, denunciou um serviço realizado em 
uma estrada da localidade de Barrocadas , que, na verdade, não 
tinha denominação municipal, por isso procurou averiguar a real 
condição da mesma, onde verif icou que a mesma não tinha muito 
trânsito. Segundo informações, o Secretário de Obras, na época, 
efetuou a recuperação da estrada, vindo atender serviços de  
particulares. De acordo com o Secretário de Obras, a estrada tinha 
nome, fato questionado pelo edil, que posteriormente foi 
confirmado pelo Secretário em seu gabinete. Ao mesmo tempo em 
que agradeceu ao Secretário por ter assumido seu erro, s ugeriu ao 
mesmo que se dirigisse até a rádio para esclarecer à comunidade 
os fatos apurados. O Vereador levantou a questão da coleta do l ixo 
no município, lembrando que a Casa votou uma suplementação de 
R$ 305.000,00, além da previsão de R$ 1 milhão de reais para 
2011. Segundo o edil, ao analisar o projeto não f icou satisfeito 
com os números apresentados, tanto que o Tribunal de Contas, ao 
enviar as contas do município para aprovação, apontou 
irregularidades relacionadas ao pagamento à empresa do lixo. De 
acordo com a pessoa responsável pelo contrato, que estava 
bastante nervosa, ameaçou os ed is que ir para o rádio dizer que o 
recolhimento do l ixo do município seria interrompido pela falta de 
votação do projeto. Segundo o vereador, o projeto foi votado para 
que a comunidade não fosse prejudicada , o que não resolveu 
nada, uma vez que as reclamações sobre o recolhimento do lixo 
continuam. Espera que este problema seja sanado. 
COMUNICAÇÃO DE LÍDER : Vereador VALMIR ODONE PIRES : 
Parabenizou o Vereador Cantídio por ter sido condecorado membro 
do Lions Club. Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES : Disse que 
dia 11 de dezembro haverá uma festa de confraternização do PP  
na AABB. COMUNICADOS : O Presidente agradeceu aos ouvintes 
da Rádio por acompanharem a Sessão. Parabenizou o pessoal que 
participou do Campeonato Municipal, em especial a comunidade de 
Vila Cohab, que se sagrou campeã. Nada mais a tratar, o senhor 
presidente encerrou a presente reunião extraordinária, onde lavrei 
a presente ata que, após l ida e aprovada, segue assinada.   

 


