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ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

Aos vinte e seis 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 46ª 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 218/2011 –  Encaminha 
Projeto de Lei Complementar –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 
219/2011 - Encaminha Projetos de Lei –  Poder Executivo. Of. 
Mensagem nº 220/2011 - Encaminha Projeto de Lei  –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 221/2011 - Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 222/2011 - Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 223/2011 - 
Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 008/2011 - “Dá nova redação ao §2º do art.  
3º da Lei Complementar nº002 de 20 de novembro de 2002, 
alterado pela Lei Complementar nº 068 de 13 de setembro de 
2011” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 273/2011 –  “Dá 
nova redação ao art. 1º da Lei Municipal nº 6.382 de 14 de 
dezembro de 2011, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder incentivos à Empresa Grings S/A” –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 274/2011 –  “Dá nova redação ao art. 1º da 
Lei Municipal nº 6.381 de 14 de dezembro de 2011, que Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a conceder incentivos à Empre sa 
Cosma do Brasil Produtos e Serviços Automotivos Ltda” –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 275/2011 –  “Autoriza o Poder 
Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Estadual 
AS - Agência de Fomento - RS, com recursos próprios para 
aquisição de máquinas e equipamentos ” –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 276/2011 –  “Dispõe sobre a condução de 
veículo of icial” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 277/2011 
–  “Altera disposit ivos da Lei Municipal nº 5.120 de 27 de dezembro 
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de 2006, que Dispõe sobre o Patrimônio Histórico e Cultural do 
Município de Santo Antônio da Patrulha”. PROJETO DE LEI Nº 
278/2011 –  “Altera Dispositivos da Lei 5.663, de 12 de janeiro de 
2009” –  Poder Executivo. Of. 1331/2011 - Resposta ao Ofício nº 
401/2011 –  Poder Executivo. Of. 1336/2011 - Resposta a Indicação 
nº 132/11 de autoria do Vereador Ademacildo Silveira –  Poder 
Executivo. Demonstrat ivo - Execução da receita e despesa de 
01/07/2011 a 30/09/2011 –  Secretaria Estadual da Saúde. Of. 
001/2011 - Presidente da Executiva Municipal do PMDB comunica 
decisão de apoio a chapa que concorre a Mesa Diretora para o 
próximo exercício de 2012, l iderada pelo Vereador Ademacildo 
Silveira e solicita leitura no expediente da próxima sessão 
ordinária a ser ocorrida no dia 26 de dezembro –  Diretório 
Municipal do PMDB. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2011 – 
VALMIR ODONE PIRES - “Dá Denominação a um espaço Interno 
nas Dependências da Câmara de Vereadores”. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2011 –  “Prorroga prazo de 
validade de concurso público promovido pela Câmara Municipal de 
Vereadores de Santo Antônio da Patrulha”. INDICAÇÃO Nº 
144/2011 –  FERULIO JOSE TEDESCO –  “Que todo o acervo 
relat ivo à história da Escola Técnica Barão do Cahy (históricos 
escolares, material fotográf ico, l ivros de registros, atas, etc.) 
sejam repassados aos cuidados da Fundação Museu Antropológico 
Caldas Júnior” . Requerimento nº 374/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA 
DA COSTA - Solicita ao Ilmo. Sr. Fernando Fróes, Diretor de 
Relações Inst itucionais da METROVIAS, no sentido de solicitar a 
revisão da estrutura da ponte localizada na RS-474, sobre o Arroio 
Passo dos Ramos, em Santo Antônio da Patrulha. Requerimento nº 
375/2011 –  VALMIR ODONE PIRES - Requer após os trâmites 
regimentais, apresentar, no espaço após lei tura do expediente, 
desta Reunião Ordinária relato de suas indicações durante a 
Sessão Legislat iva de 2011, a exemplo da Av. Francisco J. Lopes, 
Vila Olímpica, Distr ito Industrial e outras. Requerimento nº 
376/2011 –  FERULIO JOSE TEDESCO - Solicita I lmº. Sr. Sérgio 
Souza Dias, Diretor-Presidente da CEEE, informações 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. Pedido de Providência 
nº 1027/2011 – ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Patrolamento, 
envaletamento e ensaibramento das estradas das localidades de 
Morro da Laje, Chapada, Alto Ribeirão, Arroio Grande e Morro da 
Agasa. Pedido de Providência nº 1028/2011 – JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA - Reitera pedido de providência nº 810, 847, 
862, 877, 902, 922, 953, 988, 1001 e 1021/2011 que solicita 
patrolamento encascalhamento e ensaibramento das três ruas 
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localizadas atrás da Fábrica de Calçados Canabi, em Evaristo; 
Revisão da iluminação pública na localidade de Evaristo. Pedido 
de Providência nº 1029/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - 
Reiterar Pedidos de Providência nº 880, 899, 919, 950, 985, 998 e 
1018/11 onde solicita o patrolamento, envaletamento e 
encascalhamento da estrada que liga a localidade de Sertão d o 
Cantagalo a Pinheiros. Salienta -se que há cinco crianças 
aguardando o transporte escolar. Pedido de Providência nº 
1030/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera pedidos de 
providência nº 736, 750, 766, 796, 806, 849, 863, 879, 900, 920, 
951, 986, 999 e 1019/2011 nos quais sol icita o patrolamento, 
ensaibramento, envaletamento e construção de três bueiros, 
iniciando na estrada Geral da localidade de Evaristo até a 
localidade de Bom Retiro Pinheiros. Pedido de Providência nº 
1031/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Patrolamento e 
encascalhamento da estrada que liga a localidade de Morro São 
Miguel à divisa com o município de Rolante/Caconde. Falou sobre 
o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Questionou a 
leitura de um ofício encaminhado pelo PMDB. O Vereador efetuou 
a leitura do documento encaminhado pelo PMDB onde o Presidente 
da Executiva Municipal do PMDB comunica decisão de apoio à  
chapa que concorre a Mesa Diretora para o próximo exercício de  
2012, l iderada pelo Vereador Ademacildo Silveira. De acordo com 
o edil,  este ofício  de número 01/2011 foi protocolado no dia 23 de 
dezembro, onde foi sol icitada a leitura no expediente do dia. 
Vereador ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário. Considerando o período que se 
encontra o Projeto de Lei nº 238/11 protocolado em 10 de outubro 
de 2011, portanto, há mais de tr inta dias em tramitação na Casa;  
Considerando que todas as informações solicitadas pelos 
integrantes da Comissão Única de Pareceres –  CUP e por demais 
Vereadores, foram prestadas e esclarecidas pelos órgãos 
competentes, inclusive o IGAM; Considerando que o impacto 
orçamentário exigido pela LRF também foi apresentado e 
demonstrou condições para tal adequação;  Considerando a 
importância desta proposição que incentiva a qualif icação dos 
servidores efetivos sem custo para os cofres da Câmara de 
Vereadores; Considerando que a referida proposição só poderá ser 
arquivada após o término desta Sessão Legislat iva  (exercício de 
2011 que compreende de 1º de janeiro a 31 de dezembro), ou seja, 
somente a partir de 31 de dezembro de 2011, conforme det ermina 
as legislações norteadoras, em especial o Art. 186 da Resolução 
nº 010/95; Considerando que se trata da últ ima Reunião Ordinária 
do ano em curso, portanto, não há tempo hábil para pedido de 
vistas, até porque esta matéria foi cri teriosamente estudada pelos 
nobres Edis; Considerando que o Projeto de Lei nº 238/11 é de 
autoria da Mesa Diretora e que este deverá, após a pauta , ser 
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incluída na Ordem do Dia, mesmo sem parecer de Comissão, e 
também por haver apenas a Comissão Única de Pareceres, 
atendendo ao disposto na legislação vigente; Assim, requeremos a 
inclusão na Ordem do Dia desta Reunião Ordinária do Projeto de 
Lei nº 238/11 que “Dispõe sobre o quadro de cargos e funções 
públicas do Poder Legislat ivo de Santo Antônio da Patrulha 
estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras 
providências” conforme determina o Art. 146 da Resolução nº 
010/95 amparado pelo Art. 42 da Lei Orgânica Municipal. O 
presidente disse que o projeto de lei em questão foi retirado pela 
Mesa Diretora. Prosseguindo o Vereador Ademacildo disse que a 
Sessão está em vigência, somente solicitando a inclusão do 
mesmo na ordem do dia. Vereadora  MARGARETE DE OLIVEIRA 
PEREIRA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. 
Solicitou, verbalmente que seja efetuada a troca de lâmpadas 
queimadas na localidade de Boa Vista. Reportou -se à resposta 
oriunda do Poder Executivo sobre a existência do conselho d e 
Segurança Pública que foi constituído em 14 de março de 2006, 
tendo como representantes do CONSEPRO, Brigada Mil i tar, Polícia 
Civi l, Polícia Rodoviária Estadual, OAB, dentre outros. Agradeceu 
o carinho, amizade, dedicação a todos os Vereadores e 
funcionários. Desejou a todos um bom ano novo. Vereador VALMIR 
ODONE PIRES: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. 
O edil efetuou um relato de suas indicações durante a Sessão 
Legislat iva de 2011, a exemplo da Av. Francisco J. Lopes, Vila 
Olímpica, Distr ito Industrial, além de solicitação de recuperação de 
estradas no interior do município, bueiros, ponti lhões, i luminação 
pública através do Programa Luz para Todos, na localidade de 
Lombas uma rede de 9 km. Destacou seu trabalho social efetuado 
nas tardes de atendimento na Casa. Salientou o desenvolvimento 
do município através da vinda de grandes indústrias como a 
Magna. Destacou a instalação do parque eólico, uma luta que vem 
há tempos encabeçando no município , onde já existe uma torre 
medindo a capacidade dos ventos para a futura instalação do 
citado parque. Também, destacou a instalação de um Parque 
Municipal, com arborização, aproveitando a área verde localizada 
nos arredores da antiga Escola Barão do Cahy, obras de melhorias 
na Porto Emerim. Segundo o edi l, apresentou 26 propostas de 
alteração do Plano Diretor, destacando a necessidade da revisão 
deste para o desenvolvimento do município. Salientou o projeto de 
construção de um rodoanel l igando a RS-474, passando por bairros 
da cidade, l igando à Aldeia Velha. Vereador JOÃO LUIS MOREIRA 
DA SILVA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. 
Reportou-se ao pedido no qual 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, o patrolamento, 
envaletamento e encascalhamento da estrada que liga a localidade 
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de Sertão do Cantagalo a Pinheiros. Salienta -se que há cinco 
crianças aguardando o transporte escolar, o patrolamento, 
ensaibramento, envaletamento e construção de três bueiros, 
iniciando na estrada Geral da localidade de Evaristo até a 
localidade de Bom Retiro-Pinheiros, bem como o patrolamento e 
encascalhamento da estrada que liga a localidade de Morro São 
Miguel à divisa com o município de Rolante/Caconde. Espera o edil 
que os pedidos sejam atendidos. Encerrada a Ordem do Dia o Sr. 
Presidente passou para a ORDEM DO DIA: O Vereador Adelino 
solicitou cinco minutos de suspensão para entendimento dos 
projetos. Reiniciada a Sessão o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 
Secretário que procedesse à leitura da 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”. 
PROJETO QUE ESTAVA COM VISTAS AO VEREADOR CANTIDIO 
BORGES LIMA MACHADO –  Colocado em discussão, manifestou-
se o Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA: Com relação ao 
projeto em questão, disse que o mesmo está dando dor de  cabeça 
aos edis, sal ientando que cada informação requerida deixa os 
vereadores mais confusos. Segundo o edil,  a localização dada pela 
Administração na corresponde com as informações prestadas. Pelo 
motivo apresentado o edil solicitou vistas ao mesmo. O Ve reador 
FERULIO JOSE TEDESCO solicitou cópia do parecer jurídico 
sobre o trancamento da pauta. PROJETO DE LEI 272/11 . “Dispõe 
sobre a isenção, ao doador de sangue, do pagamento de taxas de 
incrição em concursos públicos e adota outras providências.". 
PROJETO COM PARECER DA CUP, FAVORAVEL A TRAMITAÇÃO. 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação, foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 273/11  - 
“Dá nova redação ao art. 1º da Lei Municipal nº 6.382 de 14 de 
dezembro de 2011, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder incentivos à Empresa Grings S/A”. PROJETO POR 
ACORDO DE LIDERANÇAS - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação, foi aprovado por unanimidade. 
PROJETO DE LEI 274/11  –  “Dá nova redação  ao art.  1º da Lei 
Municipal nº 6.381 de 14 de dezembro de 2011, que Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a conceder incentivos à Empre sa 
Cosma do Brasil Produtos e Serviços Automotivos Ltda ”. PROJETO 
POR ACORDO DE LIDERANÇAS - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação, foi aprovado por 
unanimidade. PROJETO DE LEI 275/11  –  “Autoriza o Poder 
Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Estadual 
AS - Agência de Fomento - RS, com recursos próprios para 
aquisição de máquinas e equipamentos”. PROJETO POR ACORDO 
DE LIDERANÇAS - Colocado em discussão, manifestou-se o 
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que, através dos 
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esclarecimentos do Secretário de Obras, mostra a capacidade que 
o Poder Executivo teve em contrair f inanciamen to para a aquisição 
de equipamentos, que viabilizará muito o atendimento às 
solicitações dos edis nas melhorias nas estradas, na i luminação 
pública, na l impeza urbana, dentre outras, principalmente no 
interior do município.  Cumprimentou o Secretário de Obras, assim 
como à Secretaria do Planejamento que busca, através deste 
f inanciamento, melhorar a vida do cidadão patrulhense.  Vereador 
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Ratif icou as palavras do Vereador 
Ferulio, sal ientando a importância da aquisição de novas 
máquinas. Disse que a Comissão Única de Pareceres de 2011 
adotou o critério de não votar projetos sem o devido estudo. Disse 
que se sente inseguro em votar o projeto em razão de uma 
resolução federal, solicitando vistas ao mesmo, que foi concedido 
pelo prazo regimental. PROJETO DE LEI 277/11  –  Altera 
dispositivos da Lei Municipal nº 5.120 de 27 de dezembro de 2006, 
que Dispõe sobre o Patrimônio Histórico e Cultural do Município de 
Santo Antônio da Patrulha. PROJETO POR ACORDO DE 
LIDERANÇAS. Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação, foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE 
LEI 278/11  –  Altera Disposit ivos da Lei 5.663, de 12 de janeiro de 
2009. PROJETO POR ACORDO DE LIDERANÇAS.  Colocado em 
discussão, o Vereador Valmir Odone Pires disse que há a 
necessidade de um maior estudo, por este motivo solicitou vistas 
ao mesmo, que foi concedido pelo prazo regimental.  PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR 008/11  - "Dá nova redação ao §2º do art. 3º 
da Lei Complementar nº002 de 20 de novembro de 2002, alterado  
pela Lei Complementar nº 068 de 13 de setembro de 2011 ”. 
PROJETO POR ACORDO DE LIDERANÇAS. Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação, foi 
aprovado por unanimidade. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 004/2011  –  "Dá Denominação a um espaço 
Interno nas Dependências da Câmara de Vereadores".de Vereador 
Oscar Vargas. PROJETO POR ACORDO DE LIDERANÇAS. 
Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador ADELINO 
STECANELA solicitando vistas ao mesmo que foi concedido pelo 
prazo regimental.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
005/2011–  Prorroga prazo de validade de concurso publico 
promovido pela Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio 
da Patrulha –  RS. PROJETO POR ACORDO DE LIDERANÇAS. 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plen ária, em 
votação, foi aprovado por unanimidade. O Vereador Ademacildo 
Santos da Silveira questionou seu pedido sobre a inclusão do 
projeto de Lei nº 238/2011, onde o Presidente disse que o mesmo 
não estava na pauta, sendo incluído na próxima reunião.  O 
Vereador Ademacildo disse que o Presidente está infringindo a lei,  
que foi rebatido pelo Presidente Cantídio Borges Lima Machado.  O 
Projeto de Lei nº 276/2011 baixou na CUP. A Indicação nº 
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144/2011, os requerimentos nºs 374, 375 e 376/2011, inclusive os 
verbais, foram colocados em bloco, em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação, foi aprovado por unanimidade. 
Neste momento o Secretário Vereador Alzemiro Silveira da Costa 
efetuou a leitura da composição da chapa nº 1 e da chapa nº 2 
para eleição da Mesa Diret iva dos trabalhos para a Sessão 
Legislat iva de 2012. O Exmo. Senhor Presidente, Vereador 
CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO  abriu espaço para eleição 
da Mesa Diret iva dos trabalhos para a Sessão Legislativa de 2012, 
com fulcro na Legislação vigen te. CHAPA Nº 2  - Apresentação da 
Chapa para a Mesa da Câmara com a seguinte composição: 
PRESIDENTE: JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - PMDB VICE-
PRESIDENTE: ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - PP, 
SECRETÁRIO: ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - PP. CHAPA Nº 3  -  
Apresentação da Chapa para a Mesa da Câmara com a seguinte 
composição: PRESIDENTE: ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA 
- PTB. VICE-PRESIDENTE: ADELINO STECANELA - DEM. 
SECRETÁRIO: FERULIO JOSE TEDESCO - PMDB. O Presidente 
fez constar em ata que a eleição da chapa nº 3 foi prejud icada pela 
eleição da Chapa nº 2. Após a eleição o Sr. Presidente declarou 
eleita com 5 votos favoráveis, três votos contrários e uma 
abstenção do Vereador Adelino Stecanela, a Mesa Diretora para a 
Sessão Legislativa Dois Mil e Doze, estando assim composta : 
PRESIDENTE: JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA. VICE-
PRESIDENTE: ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA, SECRETÁRIO: 
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES. Encerrada a Ordem do Dia o Sr. 
Presidente passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Ao cumprimentar as pessoas 
presentes no Plenário, o Vereador destacou a Natal ocorrido ainda 
no dia de ontem. Agradeceu a todas as pessoas que mandaram 
mensagens, abraços e votos de reconciliação e fraternidade. 
Salientou que a Igreja entrará em reforma, pelo esforço de várias 
pessoas, dentre elas a 1ª Dama Aglaé Regina. Lembrou o edil a 
solicitação efetuada ao Poder Executivo sobre os números de 
luminárias, bem como a quantidade de iluminação que abrange ao 
município, f icando surpreso com o resultado apresentado. De 
acordo com o edi l, há mais de cinco mil luminárias instaladas no  
município, que vem aplicando bons recursos na instalação de 
luminárias, visando abranger cada vez mais localidades, mais 
pessoas. Disse que o município, através da Corsan, estará 
assinando o contrato de f inanciamento para o esgotamento 
sanitário. Vereador ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA: 
Agradeceu ao colega Vereador Adelino e Ferul io por fazerem parte 
da chapa, mesmo tendo sido vencido. De acordo com o edil , a vida 
e a polít ica são cheias de altos e baixos, disse que continuará 
trabalhando, sendo o mesmo polít ico desde 1993, honrando seu 
partido e seus acordos. Desejou feliz 2012 a todo o povo 
patrulhense. Em aparte, falou o Vereador FERULIO JOSE 
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TEDESCO . Citou o artigo do Regimento Interno onde o Presidente 
deve votar no processo de eleição da Mesa quando houver 
empate. Demonstrando que estava correto em sua colocação 
anterior. Prosseguiu o Vereador ADEMACILDO SANTOS DA 
SILVEIRA dizendo não se surpreender quando ao não 
cumprimento das normas do Regimento Interno  da Casa, que 
muitas vezes é util izado de maneira incorreta, deixando de 
prevalecer as normas da Casa.  Vereador ALZEMIRO SILVEIRA DA 
COSTA: Cumprimentou as pessoas presentes. Disse que, se Deus 
quiser, em 2012, trabalhará em conjunto com o Presidente João 
Luis Moreira da Silva, procurando desempenhar um bom papel 
junto à comunidade, desenvolvendo trabalhos pertinentes à 
população patrulhense. Disse que como vice-presidente, estará ao 
lado do presidente na busca de verbas para o município. 
Manifestou a sua satisfação ao fazer, novamente, par te da Mesa 
diretora. Desejou feliz 2012 a toda a população patrulhense. 
Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Ao cumprimentar as 
pessoas presentes. Disse que, mesmo sendo uma Sessão um 
pouco tensa, por várias decisões terem sido tomada, salientou que 
os edis têm que ter cuidado ao aprovar os projetos. Info rmou que, 
através do Dep. José Otávio Germano, onde comunica que a 
Bancada Gaúcha priorizou, através de emenda da Bancada de 
2011, no âmbito do Ministério da Saúde,  o envio do aparelho de 
anestesia, um cardioversor, desfibrilador e dois monitores para o 
hospital de 193 mil reais. Manifestou sua satisfação pela 
conquista. Parabenizou o Presidente João Luis, assim como ao 
Vereador Ademacildo. Disse se surpreender com a leitura do  
Vereador Ferul io sobre o apoio do PMDB à chapa do Vereador 
Ademacildo, lembrando que em 2009, a Bancada do PP foi voto 
vencido na eleição da Mesa, mesmo tendo sido chamados para 
participar da escolha das mesas diretoras para os próximos quatro 
anos. Ressaltou que após a inscrição da chapa nº 2, vereadores 
foram procurados para reverter a então chapa que se consagraria 
vencedora. Em aparte, falou o Vereador Ferulio Jose Tedesco: 
disse que sempre foi claro nas suas idéias, sal ientando que n unca 
disse o que deveria ser ou não feito. Disse que democracia é esta 
que está composta apenas de um partido, ou seja o PP. 
Prosseguiu o Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES disse que 
falou da base governista, lembrando que na ocasião foi o edil  
quem encabeçou a decisão, dando como desculpa que se o PP 
tivesse oportunidade, fariam a mesma coisa. Vereador VALMIR 
ODONE PIRES: Manifestou sua satisfação pela assinatura da 
formatação do contato para a construção do esgoto cloacal. De 
acordo com o edil o RGS tem somente 8% de esgoto cloacal. 
Destacou, mais uma vez, suas indicações apresentadas no início 
do ano, principalmente do Plano Diretor. Apresentou, também, o 
projeto da Vila Olímpica, que abrangerá todos os eventos do 
município, como Moenda, Campeonatos de Futebol, dentre outros . 
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Disse ter indicado como área para a construção da Vila Olímpica, a 
área cultural e esportiva do Barro Vermelho, com total apoio do 
Sindicato Rural. Manifestou-se a respeito da indicação onde 
solicita que seja realizado um projeto arquitetônico junto ao 
Balneário da Lagoa dos Barros, com toda infra -estrutura, com 
locais definidos somente para banho, camping, áreas para práticas 
de diversas modalidades esportivas, sanitários públicos, bem como 
arborização junto a área a ser definida para camping e às margen s 
da Lagoa dos Barros, e ainda i luminação pública e sinalizações, 
com estacionamento para veículos. De acordo com o edil, há um 
grupo interessado na realização deste projeto. Ressaltou as 
solicitações ao Deputado Eliseu Padilha, coma destinação de 
verba apara a pavimentação da estrada da localidade de Costa da 
Miraguaia, Ruas Fernando Ferrari e Pascoal Sinhorell i,  verba de 
250 mil para a Rua Alcebíades Franco Antunes e São Sebastião na 
Vila Cohab. Outro projeto diz respeito às mini -barragens, onde 
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 mini -
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 
piscicultura, desenvolvendo a pesca turíst ica e atividades 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 mini-barragens sugeridas.  Em aparte, 
falou o Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES  solicitando 
esclarecimentos sobre a verba ser do Vereador Odone ou Manoel. 
Prosseguiu o Vereador VALMIR ODONE PIRES dizendo que o edil 
quer conturbar as coisas, visto já ter explicado esta questão. 
Vereador  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário. Agradeceu a confiança da 
Vereadora Margarete, do Vereador Antônio Tadeu, do Vereador 
Alzemiro e do Vereador Cantídio. Disse que no dia 14 de dezembro 
f icou com a alma lavada por ter t ido suas contas aprovadas, em 
razão de ter havido erro de um funcionário que não encaminhou 
determinada documentação no prazo hábil. Disse estar chateado 
com o ofício enviado pela executiva do PMDB ao apoiar a Chapa  
do Vereador Ademacildo. Lembrou que seus votos foram 
conquistados pelo trabalho social efetuado junto às comunidades 
carentes do município. Salientou que não está sendo comunicado 
das reuniões do PMDB que estão ocorrendo sem seu 
conhecimento. Parabenizou o vice-prefeito Armindo e Presidente 
Reginaldo pelo trabalho que está sendo efetuado pelo PTB, 
diferente do que vem ocorrendo com o PMDB que não tem nem 10 
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candidatos para concorrer à próxima eleição. Disse que tem 
orgulho de PMDB, mas comunica que não é mais candidato em 
2012, mesmo tendo trabalhado muito para que o candidato Daiçon 
f izesse muitos votos na sua localidade. Agradeceu aos vereadores 
do PP por terem acreditado no seu trabalho, diferente do que 
ocorre com seu partido. Manifestou a certeza de qu e é muito 
querido nos quatro cantos do município. Disse que está de cabeça 
erguida, que trabalhará até os últ imos minutos de 2012. Destacou 
a atitude do Vereador Ferul io ao l igar para o edil solicitando que 
não saísse do PMDB para entrar no PSD, destacando  que o 
Vereador Ferul io será o seu candidato Prefeito do Município. 
Destacou que o Vice-Prefeito Armindo é o candidato do Prefeito 
Daiçon, a quem respeita a opinião. Agradeceu aos vereadores que 
fazem parte de sua chapa, assim como aos que votaram para que  
assumisse, mais uma vez, a presidência da câmara. Salientou que 
na sua gestão, houve poucos gastos, assim como quase nada de 
diárias, trabalho que pretende dar continuidade. Vereador 
CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário, bem como aos ouvintes da Rádio Itapuí. 
Disse estar honrado por ter presidido os trabalhos em 2011, 
agradecendo o apoio dos colegas, principalmente aos que 
compunham a Mesa Diretora. Agradeceu ao Dr. Cirano pelo apoio 
nos pareceres, assim como aos func ionários, com quem sempre 
pôde contar. Destacou a presença dos ex-vereadores Reni e 
Manoel, à Primeira Dama, Aglaé Regina. Salientou que sob sua 
gestão, os gastos foram mínimos, seguindo a l inha do Vereador 
João Luis, conseguindo uma economia muito grande.  Com relação 
à eleição da Mesa, disse que seu compromisso era com sua 
bancada e com o Vereador João Luis. Disse que todos os 
vereadores têm condições de assumir a Presidência da Casa.  
Desejou Feliz Ano Novo a todos os Presentes e aos ouvintes . A 
Sessão foi suspensa para escolha da Comissão representat iva 
para o mês de janeiro de 2012. COMISSÃO REPRESENTATIVA 
PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2012, VER. ADEMACILDO 
SANTOS DA SILVEIRA –  PTB, VER. ALZEMIRO SILVEIRA DA 
COSTA –  PP, VEREADOR ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - PP, 
VEREADOR VALMIR ODONE PIRES –  PMDB ATÉ O DIA 15 DE 
JANEIRO, VER. FERULIO JOSE TEDESCO DO DIA 16 DE 
JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE JANEIRO. A CUP SERÁ FORMADA 
PELOS VEREADORES CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO, 
ADELINO STECANELA, ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA, 
FERULIO JOSE TEDESCO E MARGARETE DE OLIVEIRA 
PEREIRA. COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador VALMIR ODONE 
PIRES:  Parabenizou o Presidente pelo trabalho efetuado em 2011. 
agradeceu a tolerância com os vereadores, as pessoas que 
participaram da reunião, assim como aos ouvintes da Rádio Itapuí, 
desejando feliz 2012.  Agradeceu aos três poderes, Executivo, 
Legislat ivo e Judiciário  pelos trabalhos efetuados pelo município . 
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Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: disse que a Câmara foi 
parceria do Poder Executivo no ano de 2011, desejan do que os 
entendimentos, em 2012, entre os dois Poderes seja tão bom 
quanto foi em 2011, em prol da comunidade patrulhense. Desejou 
Feliz Ano Novo. Vereador ADELINO STECANELA: Em nome do 
DEM, manifestou a sua posição em relação à votação da Mesa 
Diretiva para 2012, lembrando que desde 2009 procurou 
entendimento entre os partidos. Lamentou os rumos tomados 
durantes os últ imos três anos, sal ientando que já havia colocado 
sua posição na Rádio, onde disse que não votaria nos vereadores 
que já haviam presidido a Câmara Municipal. Desejou sucesso ao 
presidente João Luis na Presidência de 2012.  Agradeceu aos 
funcionários do Poder Legislat ivo, assim como ao Vereador 
Cantídio, que deu continuidade ao t rabalho iniciado pelo Vereador 
Adelino, posteriormente com o Vereador João Luis.  Vereador 
ADEMACILDO SANTOS DA SILVEIRA: Como Líder da Bancada do 
PTB, disse que em 2011 o partido f i l iou mais de 50 pessoas, com 
vários pré-candidatos ao próximo pleito, destacando o trabalho 
efetuado pelo Dr. Reginaldo como presidente do PT B. Desejou 
Feliz ano Novo a todos. Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA 
MACHADO: Agradeceu a todos pelo apoio obtido durante sua 
Presidência em 2011, desejando um Feliz 2012. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Reunião 
Ordinária, onde lavre i a presente ata, que após l ida e aprovada 
que segue assinada.  


