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ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

Aos doze 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. 
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 44ª 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 216/2011 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 271/2011 – 
“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 d o 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$ 20.000,00 –  Poder 
Executivo. Of. 049/2011 - Comunica transferência da conta do 
FAPS e informa novo número.  Of. 1.305/2011 - Encaminha cópias 
dos ofícios Municipais a diversos órgãos estaduais relacionados 
com a segurança pública.  Convite - Reunião de trabalho do 
Hospital Regional do Vale do Gravataí, que ocorrerá na Câmara de 
Cachoeirinha, no dia 16 de dezembro às 18 horas.  Ofício Circ. 
DCF-Gab.053/11 - Decisão proferida no processo 
060/1.04.0000716-9, Ação Cível Pública - Tribunal de Contas do 
Estado. Of. 12/2011 - Convite para Eleição da Diretoria do Comitê, 
no dia 14 de dezembro em Palmares do Sul - Presidente do Comitê 
de Gerenciamento da Bacia Hidrográf ica do Litoral Médio . 
CM282169/11 - Liberação de recursos f inanceiros - Ministério da 
Educação. CM287065/11 - Liberação de recursos f inanceiros - 
Ministério da Educação. PROPOSIÇÃO Nº 001/2011 - JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA, ANTÔNIO TADEU DAS NEVES, ALZEMIRO 
SILVEIRA DA COSTA, MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA E 
CANTIDIO BORGES LIMA MACHADO - Apresentação de Chapa 
para a Mesa Diretora para a Legislatura de 2012.  PROJETO DE 
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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 intitulado Fixa Limpa Municipal, vedando a designação ou 
nomeação aos cargos de Administração Municipal, e dá outras 
providências”.  EMENDA - Emenda Modif icativa 001/11 ao Projeto 
de Lei 270/11 –  FERULIO JOSE TEDESCO .  EMENDA - Emenda 
Modif icat iva 001/11 ao Projeto de Lei 269/11 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO. INDICAÇÃO Nº 138/2011 –  FERULIO JOSE TEDESCO  
- Solicita que seja elaborado um estudo através da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, visando a implantação 
de um Programa Munic ipal de proteção de nascentes e cursos de 
água em propriedades particulares de nosso Município . 
INDICAÇÃO Nº 139/2011 –  MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA 
- Para que se estude a possibi l idade de construção de uma Casa 
do Estudante, junto ao CAMPOS FURG, com o apoio do Ministro 
da Educação, Senhor Fernando Haddad e a Senadora Ana Amélia 
Lemos. Requerimento nº 338/2011  –  ALZEMIRO SILVEIRA DA 
COSTA - Voto de Pesar Senhora Universina Pereira da Luz 
ocorrido no dia 05 de dezembro. Requerimento nº 339/2011  –  
PODER LEGISLATIVO - Voto de Pesar Ex-vereador e Ex-Prefeito 
Raimundo de Carvalho Reis e Silva ocorrido em 05 de dezembro 
de 2011. Requerimento nº 340/2011 – ADEMACILDO SANTOS DA 
SILVEIRA - Solicita ao Exmo. Senhor Prefeito Daiçon Maciel da 
Silva, que providencie, em conjunto com a empresa DaiPra, a 
colocação de um contêiner para recolhimento de lixo, na estrada 
conhecida como “Estrada dos Mateus” na localidade de Arroio do 
Carvalho, vindo atender antiga reivindicação das famílias 
residentes no local . Requerimento nº 341/2011 –  JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA - Votos de Congratulações aos Festeiros, ao 
Pároco e à comunidade da localidade de Sertão do Cantagalo, pela 
bri lhante festa em louvor a Santa Luzia, ocorrida no dia 11 de 
dezembro de 2011. Requerimento nº 342/2011 –  JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA - Solicita à Ouvidoria do Oi Brasi l Telecom, 
com objetivo de solicitar a instalação da rede de telefonia móvel na 
localidade de Monjolo, vindo beneficiar 200 famíl ias, estendendo 
esta rede até a localidade de Furnas, beneficiando  mais 50 
moradores. Requerimento nº 343/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA 
SILVA - Solicita ao Exmo. Senhor Prefeito Daiçon Maciel da Silva, 
solicitando a instalação da rede de água na localidade de Monjolo, 
beneficiando 200 famíl ias. Destaca -se que o poço artesiano já está 
perfurado. Requerimento nº 344/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA 
COSTA E ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA - Voto de Pesar 
pelo falecimento da Senhora Ana Lopes Brito, ocorrido em 08 de 
dezembro de 2011. Requerimento nº 345/2011 –  ALZEMIRO 
SILVEIRA DA COSTA - Solicita ao Exmo. Senhor Daiçon Maciel da 
Silva, Prefeito Municipal, através do Departamento de Trânsito, 
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solicitando que seja estudada a possibil idade da colocação de uma 
linha de ônibus da Empresa Sudeste visando atender aos 
moradores do Parque Eli te II , nos horários das 7h, das 12h e das 
18h. Requerimento nº 346/2011 –  VALMIR ODONE PIRES - 
Solicita ao Exmo. Senhor Luiz Carlos Busato Secretário de Obras 
Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano, a f im de apresentar 
sugestões quanto a construção de barragem na bacia do Rio dos 
Sinos, com alternativas como a construção de várias minis 
barragens em cada município que integra o leito do Rio dos Sinos, 
onde com a realização destas, cada município, poderá exercer uma 
f iscalização individual.Estas barragens poderão ser feitas para 
psicultura, desenvolvendo a pesca turíst ica e at ividades náuticas. 
A adoção da medida sugerida oferecerá um controle mais ef icaz, 
evitando a poluição de dejetos químicos e outros agentes 
poluentes, desde a nascente no Município de Caraá, passando na 
sua maior parte, o leito do Rio dos sinos não é navegável, não 
impedindo a construção das minis barragens sugeridas.  
Requerimento nº 347/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - 
Solicita ao Exmo. Senhor Daiçon Maciel da Silva, Prefeito 
Municipal, através do Departamento de Trânsito, sol icitando que 
seja estudada a possibil idade de construção de uma rótula em 
frente às Lojas Colombo e outra em frente ao Posto de 
Combustível Megapetro. Requerimento nº 348/2011 – FERULIO 
JOSE TEDESCO - Solicita ao Ilmo. Sr. Fernando Fróes, diretor de 
Relações Inst itucionais da UNIVIAS, a repintura das faixas de 
segurança na Rs-030, principalmente na área urbana do município, 
considerando o grande f luxo de veículos no próprio município, bem 
como àqueles que se d irigem ao Litoral Norte. Outrossim, solicitam 
que sejam colocados sonorizadores na pista de rodagem alertando 
motoristas e, principalmente, pedestres, a f im de promover maior 
segurança. Requerimento nº 349/2011 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO - Solicita ao Exmo. Sr. Fabiano Pereira, Secretário de 
Estado da Justiça e dos Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, 
por meio do Departamento de Polít icas Públicas sobre drogas, 
solicitando a viabil idade de atender ao município de Santo Antônio 
da Patrulha, na promoção e combate ao tráf ico de drogas, através 
de doação de bens apreendidos, oriundos do tráf ico. Neste 
aspecto, sal ienta-se o repasse de veículos para desenvolver 
atividades, em parceria com a Polícia Civil , Brigada Mil itar,  
Conselho Municipal de Segurança e Consepro . Requerimento nº 
350/2011 –  MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA  - Votos de 
Congratulações a Diretora do Jornal da Noite, Senhorita Queli 
Luana Cardoso Braga, extensivo a equipe deste meio de 
comunicação, assim como as jovens Daniela da Cunha Portal 
(Gata da Noite 2011), Carolini Ferreira Duarte (1ª Princesa da 
Noite 2011) e Cássia Fraiberger Panzenhagen (2ª Princesa da 
Noite 2011) pela conquista do concurso Gata da Noite e a equipe 
do Jornal da Noite, pela belíssima organização do concurso Gata 
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da Noite que divulgou durante todo o ano a beleza e simpatia das 
mulheres de Santo Antônio da Patrulha e Caraá, evento que 
culminou com o sucesso da festa de anúncio das vencedoras 
promovida no últ imo sábado, dia 10 de dezembro . Pedido de 
Providência nº 996/2011 –  MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA - 
Revisão nos suportes de iluminação pública das Ruas Valdelino 
Rios Ferreira e Rua José Cardoso Ramos, que estão com 
problemas desde o últ imo temporal ocorrido no município. Pedido 
de Providência nº 997/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA –  
Reitera pedido de providência nº 983/2011 onde 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 Cruzeiro. Pedido 
de Providência nº 998/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - 
Reiterar Pedidos de Providência nº 880, 899, 919, 950 e 985/11 
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 999/2011 – JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA - Reitera pedidos de providência nº 736, 750, 
766, 796, 806, 849, 863, 879, 900, 920, 951 e 986/2011 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 1000/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA 
SILVA - Reitera Pedidos de Providência nº 878 , 901, 921, 952 e 
987/11 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 
1001/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera pedido de 
providência nº 810, 847, 862, 877, 902, 922, 953 e 988/2011 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 1002/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA 
SILVA - Reitera Pedido de Providência nº 603, 923, 954 e 
989/2011 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 1003/2011 –  
JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera pedidos de providência 
nº 751, 767, 797, 807, 845, 860, 875, 904, 925, 955 e 990/2011 
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 
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1004/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera pedidos de 
providência nº 859, 874, 905, 926, 956 e 991/2011 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 1005/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA 
DA SILVA - Reitera pedido de providência nº 992/2011 onde 
solicita o patrolamento e ensaibramento da estrada Colônia 
Soares, iniciando em Arroio da Madeira até Cafundó . Pedido de 
Providência nº 1006/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - 
I luminação Pública na localidade de Morro Novo, que dá acesso à 
localidade de Montenegro, com colocação de suporte e lâmpada no 
poste nº 163871;_ Colocação de suporte com lâmpada no poste 
localizado em frente à Coopercanasul, na localidade de 
Montenegro;_ Colocação de lâmpadas no poste localizado no pátio 
da Escola José de Anchiet,a em Montenegro;_ I luminação pública 
na localidade de Montenegro nos potes nºs 165608, 165604, 
165606, 165609, 165610, 165611, 165613, 165614, 446070. 
Pedido de Providência nº 1007/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA 
COSTA - Retirada dos f ios dos postes de telefonia da antiga 
cooperativa que estão prejudicando a passagem de veículos e 
pedestres em Portão I . Pedido de Providência nº 1008/2011 – 
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Patrolamento, envaletamento e 
ensaibramento da Travessa Nunes em Portão I.  Pedido de 
Providência nº 1009/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - 
Perfuração de um poço artesiano na Parada 180 em Portão I, vindo 
atender a 20 famílias. Pedido de Providência nº 1010 –  JOÃO 
LUIS MOREIRA DA SILVA - Colocação de abrigo na parada de 
ônibus nº 203 na localidade de Lagoa dos Barros, sentido Osório - 
Santo Antônio. Pedido de Providência nº 1011/2011 – VALMIR 
ODONE PIRES - Reapresenta a solicitação de envaletamento, 
ensaibramento, patrolamento e bueiros na estrada da Caturrita, na 
localidade de Casqueiro, devido a precariedade em que a mesma 
se encontra. Pedido de Providência nº 1012/2011 –  VALMIR 
ODONE PIRES - Reapresenta a solicitação de envaletamento, 
ensaibramento, patrolamento e bueiros na estrada conhecida como 
“Estrada Zé Aparício”, na localidade de Ribeirão, tendo em vista 
que os caminhões que transitavam quando da realização da ponte 
de Ribeirão, danif icaram a referida estrada, necessitando de 
reparos urgentes.  Pedido de Providência nº 1013/2011 – 
ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA - Limpeza, com a podagem, 
no trecho entre a Rua José Juvenal Soares com a Rua Mano el 
Gonçalves Ribeiro no local denominado de “Passarela da 
Amizade”.  Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador 
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: O Vereador cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário. Solicitou, verbalmente, que seja 
encaminhado, ao Poder Legisla tivo, o alvará de localização da 
empresa DaiPrá, bem como que sejam encaminhados Votos de 
Congratulações a Associação Rodeio, na pessoa de sua 
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Presidente senhora Marisa Ramos, alusivo a realização do XXVII 
Rodeio Crioulo Nacional de Santo Antônio da Patrulha ocorrido no 
período de 09 a 11 de dezembro de 2011.  Vereador VALMIR 
ODONE PIRES: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, 
salientando que, por problemas nas cordas vocais, explanará 
sobre sua proposição das barragens na próxima reunião. Vereador 
JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA: Ao cumprimentar as pessoas 
presentes, o edil solicitou, verbalmente, em seu nome e no nome 
do Vereador Alzemiro costa, que sejam colocadas cinco luminárias 
na Travessa 10 em Ribeirão, antes do Campo do Pingo, à direita. 
Não havendo mais pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para 
a ORDEM DO DIA: 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, a Vereadora Margarete de Oliveira Pereira solicitou 
vistas ao mesmo, que foi concedido pelo prazo regimental. 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2011 –  MODIFICA O ART. 1º DO 
PROJETO DE LEI Nº 269/2011 –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação, foi aprovado pro 
unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 269/2011 
COM EMENDA MODIFICATIVA QUE “AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER INCENTIVOS À 
EMPRESA COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SERVIÇOS” –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação, foi aprovado por unanimidade com parecer da CUP. 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2011 –  MODIFICA O ART. 1º DO 
PROJETO DE LEI Nº 270/2011 –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação, foi aprovado por 
unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 270/2011 
COM EMENDA MODIFICATIVA QUE AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER INCENTIVOS À 
EMPRESA A GRINGS S/A. –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação, foi aprovado por unanimidade 
com parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 271/2011 –  “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$ 20.000,00 - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação, foi aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 004/2011 –  “CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA 
PATRULHENSE” Profº Dr. João Car los Brahm Cousin –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação, foi aprovado por unanimidade  com parecer da CUP. A 
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Proposição nº 001/2011 baixou na CUP. A Indicação nº 139/2011 , 
os requerimentos nºs 338, 339, 340, 341, 342, 343, 34 4, 345, 346, 
347, 348, 349 e 350/2011 foram colocados, em bloco, em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação, foram 
aprovados por unanimidade. Encerrada a Ordem do dia, o Sr. 
Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador  
FERULIO JOSE TEDESCO: Destacou o edil a inauguração do 
asfaltamento da Rua Ângelo Tedesco, bem como informou o início 
do asfaltamento da Rua Caldas Júnior. Vereador ALZEMIRO 
SILVEIRA DA COSTA: Cumprimentou as pessoas presentes no 
Plenário. Disse ter part icipado da inauguração de duas salas na 
Escola José de Anchieta em Montenegro, que contou com a 
presença do Prefeito, Vice-prefeito, alguns secretários municipais, 
além da direção, professores, pais, funcionários e alunos. Na 
oportunidade, verif icou a falta de i luminação pública no poste 
situado no pátio da escola, motivo pelo qual efetuou pedido ao 
Poder Executivo. Da mesma forma, solicitou diversos pedidos de 
iluminação pública visando atender à localidade de Montenegro. 
Nada mais a tratar, o senhor presidente ence rrou a presente 
reunião ordinária, onde lavrei a presente ata que, após l ida e 
aprovada, segue assinada.   
 


