
46ª Reunião Ordinária realizada em 14.12.2015 
 
Ordem do Dia 
 
Projeto de Lei nº 251/2015 - Autoriza o Poder Executivo 
desmanchar o prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Nossa Senhora Mont Serrat e dá outras providências. O Projeto de 
Lei ora enviado justifica-se para autorizar a desmanchar o prédio da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Mont 
Serrat, desativada desde 2005, conforme solicitado no Memorando 
907/15, da Secretaria Municipal da Educação (SEMED). Ademais, o 
projeto de lei autoriza a disponibilização dos respectivos materiais 
para beneficiar famílias que necessitarem de auxílio, que por 
alguma situação emergencial ou por outros motivos, mediante o 
devido acompanhamento e controle pela Coordenadoria Municipal 
de Defesa Civil. Com parecer das Comissões. Aprovado pela 
maioria dos presentes. 
 
Projeto de Lei nº 252/2015 - Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 
3.015, de 29 de dezembro de 1995, que cria o Conselho Municipal 
de Meio Ambiente e Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá outras 
providências. O Projeto de Lei ora enviado justifica-se para incluir 
as questões atinentes ao Saneamento Básico como 
responsabilidade do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que 
passa a denominar-se Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
Saneamento Básico, de acordo com legislação nacional vigente, 
que determina controle social do Plano Municipal de Saneamento. 
Ademais, está sendo atualizada a composição do referido 
Conselho, visando um melhor funcionamento do mesmo. Com 
parecer das Comissões. Aprovado pela maioria dos presentes. 
 
Projeto de Lei nº 253/2015 - Autoriza desconto no pagamento 
antecipado e único do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbano, fixa os prazos para o seu recolhimento e dá 
outras providências, com alterações posteriores. Tal Projeto de Lei 
justifica-se para autorizar desconto no pagamento antecipado e 
único do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano, 
para o ano de 2016. Com parecer das Comissões. Aprovado pela 
maioria dos presentes. 
 
Projeto de Lei nº 254/2015 - De autoria da Vereadora Margarete 
de Oliveira Pereira, PP. Cria no âmbito de Santo Antônio da 
Patrulha a ‘Câmara de Vereadores Mirins’ e dá outras providências. 



 
Moção nº 063/2015 - De autoria do Vereador Paulo Fernando 
Collar Telles, PTB: MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO ao 
Excelentíssimo Senhor PAULO ROBERTO BIER, Prefeito de Santo 
Antônio da Patrulha; bem como a Ilustríssima Senhora JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, Secretária Municipal da Saúde; a fim 
de prestar um reconhecimento público a estes gestores municipais 
pelos relevantes serviços prestados na área da Saúde, oferecendo 
um serviço com melhor atendimento e mais qualidade a toda 
população patrulhense, fortificando ainda mais a prevenção e o 
cuidar das pessoas, num esforço sobrenatural, mantendo inclusive 
o Hospital Santo Antônio aberto, principalmente diante da crise que 
assola o Brasil, o Estado e o Município. Solicitamos que seja dada 
ciência deste voto de parabenização aos agraciados. 
 
Moção nº 064/2015 - De autoria do Vereador Paulo Fernando 
Collar Telles, PTB - referendada pelo Vereador André Luís de 
Oliveira Selistre, PSB: MOÇÃO DE APLAUSOS E 
PARABENIZAÇÃO ao Ilustríssimo Senhor Empresário JOSÉ 
ALEXANDRE MELLO GOMES, extensivo aos demais integrantes 
da Diretoria DeMello Incorporação; pelo mais bonito e moderno 
Centro Empresarial Paseo 555, um arrojado empreendimento que 
irá valorizar sobremaneira o Município de Santo Antônio da 
Patrulha. Na mesma linha, estende-se este reconhecimento público 
a DEMELLO INCORPORAÇÃO por todos os empreendimentos 
trazidos para Santo Antônio da Patrulha o que vem contribuindo e 
muito, com o desenvolvimento socioeconômico da nossa querida 
cidade. Solicitamos que seja dada ciência deste reconhecimento 
público aos agraciados. 
 
Expediente 
 
Adelino Stecanela, DEM: Reitera verbalmente ao Chefe do 
Executivo Municipal, para que através da Secretaria Municipal das 
Obras, Trânsito e Segurança seja realizada uma força tarefa 
visando à recuperação, em caráter emergencial, nas Ruas do Bairro 
Loteamento Jardim Pindorama II, tendo em vista a existência de 
enormes buracos, crateras e borrachudos, inclusive com Ruas 
interditadas, inclusive com ônibus atolados no local. Na mesma 
linha, sugere-se o acionamento da Defesa Civil e/ou órgão 
competente para emissão de laudo sobre a situação, a fim de que 
sejam cobradas providências do Loteador. Segundo o Vereador, a 
situação é crítica e preocupante, e o atendimento deste pleito vem 



ao encontro das reivindicações dos prejudicados moradores. 
Solicita verbalmente ao Prefeito Paulo Roberto Bier, que seja 
remetido a esta Casa Legislativa, informações sobre qual a situação 
(posição oficial da Administração Municipal) no que se refere à 
fiscalização das obras realizada pela empresa terceirizada da 
CORSAN no Município de Santo Antônio da Patrulha. 
 
André Antônio Randazzo dos Reis, PMDB: VOTO DE 
PROFUNDO PESAR pelo falecimento da Ilustríssima Senhora 
MARIA MARQUES DE MEDEIROS, ocorrido na data de 13 de 
dezembro do corrente ano. Solicitamos que os familiares sejam 
comunicados. 
 
André Antônio Randazzo dos Reis, PMDB - referendado pelos 
Vereadores Paulo Fernando Collar Telles, PTB - João Luís 
Moreia da Silva, SD e Eronita Andrade da Silva, SD: Indicam 
verbalmente ao Chefe do Executivo Municipal, Paulo Roberto Bier 
para que seja contratada uma empresa especializada (com 
funcionários com formação técnica) para promover uma rígida 
fiscalização nas obras de reposição da pavimentação asfáltica e de 
pedras irregulares, realizada pela empresa (terceirizada da 
CORSAN) que está executando a construção da rede de esgoto 
cloacal do Município de Santo Antônio da Patrulha. Na mesma 
linha, sugere-se que o prefeito verifique in loco as obras da 
terceirizada da CORSAN, bem como a situação em que as ruas 
estão ficando. Segundo o Vereador, existem inúmeras reclamações 
de moradores que relatam não haver uma fiscalização adequada, 
tendo em vista que é humanamente inviável apenas um servidor 
desta Municipalidade ficar responsável pela referida fiscalização. De 
acordo com o edil, há relatos de prejuízos à rede de esgoto com 
bueiros entupidos, entre outros transtornos na cidade. 
 
André Luís de Oliveira Selistre, PSB: VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito PAULO 
ROBERTO BIER; ao Ilustríssimo Senhor ARMINDO FERREIRA DE 
JESUS, Vice-prefeito; bem como a Ilustríssima Senhora GLÓRIA 
MARIANA MARTINS TERRA, Secretária Municipal do Trabalho e 
do Desenvolvimento Social; a Ilustríssima Senhora JOSÉLIA 
MARIA LORENCE FRAGA, Secretária Municipal da Educação; e a 
Ilustríssima Senhora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, 
Secretária Municipal da Saúde, extensivo aos demais Secretários 
do Governo Municipal, assim como aos empresários, instituições, 
entidades e toda comunidade patrulhense pela 88ª colocação entre 



os Municípios mais desenvolvidos do Estado do Rio Grande do Sul 
na avaliação do desenvolvimento socioeconômico das 497 cidades 
gaúchas, levando em consideração o desempenho em trabalho e 
renda, educação e saúde; segundo o Índice de Desenvolvimento 
Municipal da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
- FIRJAN 2015; avaliação esta divulgada na sexta-feira, dia 4 de 
dezembro do corrente ano. Solicitamos que seja dada ciência deste 
aos agraciados.  VOTOS DE CONGRATULAÇÕES aos integrantes 
da PATRONAGEM CTG CORONEL CHICO BORGES pela 
promoção do 31º Rodeio Crioulo, promovido no Parque de 
Exposições do Sindicato Rural na localidade de Barro Vermelho, 2º 
Distrito do Município, nos dias 10, 11, 12 e 13 de dezembro, evento 
belíssimo que superou as expectativas dos tradicionalistas e 
amantes da Cultura Gaúcha pela qualidade e magnitude da edição 
deste ano. Solicitamos que seja dada ciência deste aos agraciados. 
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao Ilustríssimo Senhor Vereador 
PAULO FERNANDO COLLAR TELLES, Presidente do Partido 
Trabalhista Brasileiro de Santo Antônio da Patrulha, bem como ao 
Ilustríssimo Senhor Secretário REGINALDO COELHO DA 
SILVEIRA, Presidente Eleito do PTB local; extensivo aos demais 
membros da Executiva e do Diretório Municipal do PTB pela 
belíssima Festa de Confraternização com filiados, militantes e 
simpatizantes da agremiação; parabenizando assim a organização 
do evento, ocorrido na noite da última quinta-feira, dia 10 de 
dezembro de 2015, no Restaurante Silva Eventos, demonstrando 
ainda a força do PTB Patrulhense e a sua contribuição para o 
desenvolvimento econômico do Município, uma sociedade mais 
justa, consequentemente cuidando da vida das pessoas. 
Solicitamos que seja dada ciência deste aos agraciados. VOTOS 
DE CONGRATULAÇÕES ao Ilustríssimo Senhor Secretário 
ANTÔNIO FERNANDO SELISTRE, Presidente do Partido 
Progressista de Santo Antônio da Patrulha; extensivo aos demais 
membros da Executiva e do Diretório Municipal do PP pela 
grandiosa Festa de Confraternização que reuniu lideranças políticas 
de todo o Município, além de membros e simpatizantes da sigla; 
parabenizando assim a organização do evento, ocorrido na noite da 
última sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2015, no Sítio do Senhor 
Lauro Ramos, na localidade de Barro Vermelho, momento de 
agradecer e retribuir o carinho recebido durante o ano, além de 
estreitar os laços entre os membros desta grande família que é o 
PP; demonstrando a certeza de estar no caminho certo para 
desempenhar um excelente trabalho em benefício de toda a 
população patrulhense. Solicitamos que seja dada ciência deste aos 



agraciados. VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito PAULO ROBERTO BIER, bem como ao 
Ilustríssimo Senhor MARCELO SANTOS DA SILVA, Secretário 
Municipal da Cultura, Turismo e Esporte e ao Ilustríssimo Senhor 
ARGEU DUTRA JÚNIOR, Coordenador Municipal de Esportes; 
extensivo à Diretoria, Comissão Técnica e Jogadores das equipes 
AGASA e MONTENEGRO; bem como a todos os envolvidos na 
organização da edição do Campeonato de Futebol Sete; pela 
grandiosa decisão com entrega de premiação promovido no Campo 
do Pingo, na localidade de Ribeirão, 1º Distrito do Município, no 
último domingo, dia 13 de dezembro do corrente ano. Solicitamos 
que seja dada ciência deste aos agraciados. 
 
André Luís de Oliveira Selistre, PSB e Cantídio Borges Lima 
Machado, PP: VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito PAULO ROBERTO BIER, bem 
como ao Ilustríssimo Senhor DIRCEU LUIZ LOPES MACHADO, 
Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente e sua equipe, 
e ao Ilustríssimo Senhor PAULO ROJAHN, Engenheiro Agrônomo e 
Chefe do Escritório da ASCAR EMATER/RS local, extensivo aos 
piscicultores patrulhenses e a todas as pessoas envolvidas no 
sucesso de organização e público do 1º ALMOÇO DO PEIXE, 
evento que recebeu aproximadamente 200 pessoas no último 
domingo, dia 13 de dezembro, no Salão Comunitário da localidade 
de Barro Vermelho, 2º Distrito do Município. Ressalta-se que esta 
parceria de sucesso entre Prefeitura, EMATER e os produtores 
deverá ocorrer mais vezes escalonando o mercado durante o ano e 
propiciando um almoço diferente aos munícipes a base de peixe. 
Solicitamos que seja dada ciência deste aos agraciados. 
 
Antônio Tadeu das Neves, PP: VOTOS DE CONGRATULAÇÕES 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito PAULO ROBERTO BIER; ao 
Excelentíssimo Senhor Vereador MAURO DOS SANTOS 
MEREGALI, Presidente da Câmara Municipal; assim como ao 
Ilustríssimo Senhor ARMINDO FERREIRA DE JESUS, Vice-
prefeito; pela parceria na realização da Sessão Solene de 
denominação de logradouros públicos referentes aos anos de 2011 
e 2012; extensivo ao Ilustríssimo Senhor RAFAEL BARCELA 
GUDAITES, Chefe de Secretaria do Legislativo Municipal, assim 
como aos demais integrantes do Setor, pela maneira eficiente que 
resultou na belíssima organização desta cerimônia; assim como as 
Servidoras desta Municipalidade: a Ilustríssima Senhora ANA 
CRISTINA SALAZAR, e a Ilustríssima Senhora GRACIELA SILVA 



DA SILVEIRA, pela colaboração para o sucesso do evento; além da 
Ilustríssima Senhora CLAÚDIA LAGUNA DE SOUZA, pela maneira 
proficiente e de forma objetiva (rápida) que conduziu o cerimonial; 
evento ocorrido na última quinta-feira, dia 10 de dezembro, no 
Plenário Euzébio Barth, da Câmara Municipal de Vereadores. 
Solicitamos que seja dada ciência deste aos agraciados. 
 
Eronita Andrade da Silva, SD e João Luís Moreira da Silva, SD: 
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao Ilustríssimo Senhor JORGE 
CHAGAS DE OLIVEIRA, que seguindo uma tradição que já dura 
anos, promoveu voluntariamente a FESTA DE NATAL para crianças 
carentes com distribuição de 18 bicicletas, brinquedos, além de 
outras guloseimas; evento solidário que reuniu uma grande 
quantidade de crianças e familiares no último domingo, dia 13 de 
dezembro do corrente ano, no Salão Paroquial da Lagoa dos 
Barros. Na mesma linha solicita-se que este reconhecimento 
público seja estendido a todas as pessoas envolvidas no sucesso 
de organização e público que resultou na alegria da criançada. 
Solicitamos que seja dada ciência deste aos agraciados. 
 
João Luís Moreira da Silva, SD e Josemar Raimundo Bandeira, 
PDT - referendado pelo Vereador André Antônio Randazzo dos 
Reis, PMDB: VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao Reverendíssimo 
Padre Vilson Schäefer; a Comissão da Igreja Nossa Senhora das 
Lágrimas; extensivo à localidade de Aldeia Velha, Interior do 
Município, alusivo à realização do brilhante almoço, ocorrido no 
último domingo, dia 13 de dezembro do corrente ano, no Salão 
Paroquial da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem; evento que 
reuniu um grande público e serviu para angariar recursos para a 
conclusão das obras de construção da Igreja na localidade de 
Aldeia Velha. Solicitamos que seja dada ciência deste aos 
agraciados e a comunidade de Aldeia Velha. 
 
João Luís Moreira da Silva, SD e Eronita Andrade da Silva, SD: 
Solicitam ao Prefeito, para que seja informado a esta Casa 
Legislativa, no prazo legal de 30 dias, qual a situação dos 
apartamentos do Programa Minha Casa, Minha Vida, do 
Condomínio Residencial Santo Antônio, tendo em vista a existência 
de apartamentos vagos (desocupados) e ao mesmo tempo, uma 
grande quantidade de pessoas na lista de espera do programa 
habitacional. 
 



João Luís Moreira da Silva, SD - Eronita Andrade da Silva, SD e 
André Luís de Oliveira Selistre, PSB: Solicitam ao Prefeito, em 
caráter de urgência seja promovida a recuperação, com abertura de 
valetas, ensaibramento e patrolamento da Estrada da localidade de 
Cerro, iniciando na Estrada Geral do Sertão do Cantagalo, 
passando pela propriedade do ex-vereador João Nunes até o 
entroncamento com a Estrada que liga à localidade de Canto dos 
Guilhermes; recuperação, com abertura de valetas e ensaibramento 
das três ruas situadas atrás da fábrica de Calçados Canabi, bem 
como da Rua Píndio Ferreira de Jesus, na localidade de Evaristo; e 
melhorias, com abertura de valetas, encascalhamento e 
patrolamento da Estrada que liga à localidade de Baixa Grande, 
iniciando em Evaristo até a divisa com o Município de Rolante. Os 
atendimentos destes pleitos têm como objetivo dar melhores 
condições de trafegabilidade aos motoristas que se utilizam destas 
movimentadas Estradas do interior do nosso Município. Solicitam ao 
Prefeito, para que através do Departamento Municipal de 
Iluminação Pública seja realizada uma revisão geral, com a 
substituição de lâmpadas queimadas nos postes situados nas três 
ruas existentes atrás da fábrica de Calçados Canabi, bem como na 
Rua Píndio Ferreira de Jesus, na localidade de Evaristo, 5º Distrito, 
Interior do Município. Os atendimentos destes pleitos visam atender 
reivindicações dos moradores locais, tendo em vista que a falta de 
iluminação pública nos locais acima citados está criando um clima 
de insegurança nos moradores da localidade de Evaristo. 
 
Margarete de Oliveira Pereira, PP: Solicita ao Excelentíssimo 
Senhor Mauro dos Santos Meregali, Presidente da Mesa Diretoria 
2015 da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio da 
Patrulha, em conformidade com a Resolução número 001, de 21 de 
outubro de 2014, apresentar esta proposição para a homenagem da 
Ilustríssima Senhora MÔNICA DA SILVA SANTOS, com a 
MEDALHA DO MÉRITO PATRULHENSE do Poder Legislativo 
Patrulhense. Na mesma linha, em observação ao Parágrafo 4º, do 
Art. 2º, pelos motivos relevantes apresentados em apenso, e tendo 
em vista que a Senhora MÔNICA DA SILVA SANTOS tornou-se 
merecedora do reconhecimento do Parlamento deste Município, 
solicitamos que ao receber esta proposta, a Mesa Diretora promova 
de imediato, seu exame. 
 
 
 
 



 


