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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 1 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2017 reuniram-se, 3 
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às 19 horas, os 4 
seguintes vereadores:  ANDRÉ DE OLIVEIRA SELISTRE, ADELINO 5 
STECANELA, CHARLIS DOS SANTOS, DIRCEU LOPES 6 
MACHADO, ERONITA ANDRADE, JAIR BELLOLI, JOÃO LUÍS 7 
MOREIRA DA SILVA , JORGE ELOY DE OLIVEIRA, MANOEL DAS 8 
NEVES ADAM, MARCELO DOS SANTOS DA SILVA, RODRIGO 9 
GOMES MASSULO, SAMUEL SCHIMIDT SOUZA, VALTAIR 10 
COELHO DE ANDRADE CONTANDO COM A PRESENÇA DO 11 
ASSESSOR JURIDICO ANTÔNIO FERNANDO SELISTRE. 12 
Constando o número regulamentar de Vereadores o senhor 13 
Presidente, em nome de Deus, deu por aberto os trabalhos no 14 
Plenário Euzébio Barth. A seguir o Senhor Presidente solicitou ao 15 
Exmo. Senhor Secretário que realizasse a leitura de um trecho 16 
bíblico na forma de costume. Em ato continuo o Senhor Presidente 17 
colocou a Ata da 2ª Reunião Ordinária de 13 .02.17, em discussão. 18 
Em votação, ata da 2ª reunião Ordinária. Foi APROVADA por 19 
unanimidade . Sucessivamente, o Senhor Presidente solicitou ao 20 
Senhor Secretário que procedesse à leitura do EXPEDIENTE DO 21 
DIA:  Of. Mens. nº 032/17  –  Poder Executivo –  Encaminha PROJETO 22 
DE LEI Nº 033/17  - que Altera disposit ivos da Lei Municipal nº 23 
5.663, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a Estrutura 24 
Organizacional do Poder Executivo Municipa l, com alterações 25 
posteriores. Transfere o Setor de Habitação para secretaria de 26 
Planejamento e Gestão.  Of. Mens. nº 033/17  – Poder Executivo – 27 
Encaminha PROJETO DE LEI Nº 034/2017 que Altera dispositivo 28 
da Lei Municipal nº 2.952, de 22 de agosto de 1995, e alterações 29 
posteriores, que institui o Conselho Municipal de Assistência 30 
Social, cria o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras 31 
providências . PROJETO DE LEI  nº 032/2017  –  Vereador MANOEL 32 
ADAM –  Dá denominação a uma Rua nesta Cidade. RUA 33 
ALVORADA. PROJETO DE LEI  nº 035/2017  –  Vereador ANDRÉ 34 
LUÍS DE OLIVEIRA SELISTRE–  Dá denominação a uma Rua nesta 35 
Cidade. RUA SALVADOR CORREA DA SILVEIRA (TIO SARVO). 36 
PROJETO DE LEI  nº 036/2017  – Vereador JORGE ELOY DE 37 
OLIVEIRA –  Dá denominação a uma Rua nesta Cidade. RUA JOSÉ 38 
ALEXANDRE LUCENA (ZÉ DA CORSAN).  PROJETO DE LEI Nº 39 
037/2017 –  Vereador DIRCEU MACHADO –  Altera dispositivo na 40 
Lei nº 5.583/2016 e dá outras providências.  Of. Mens. nº 031/17 –  41 
Poder Executivo –  Solicita a retirada do Projeto de Lei nº202/2016, 42 
que Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar área 43 
inst itucional e permutar com áreas de terras de propriedade de 44 
Rogério Vil la Verde Lino, para f ins de áreas inst itucionais, e dá 45 
outras providências.  Ofício nº 104/2017 - Poder Executivo  - Em 46 
cumprimento ao parágrafo 4º do art. 9º da Lei Complementar 47 
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101/2000, encaminha a essa Casa. Os Demonstrativos de 48 
Resultado Nominal , Resultado Primário e Dívida Consolidada 49 
Líquida, todos do 3º Quadrimestre do Exercício de 2016 para que 50 
sejam feitas as análises e audiência pública para avaliação.  Of. 51 
028-17/CER/REP/GID - Assembleia Legislat iva - Em nome do 52 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assemble ia Legislat iva do 53 
Estado, Deputado Edegar Pretto, agradece o convite para 54 
participar da Audiência Pública para discutir as mudanças 55 
previstas pela Reforma da Previdência Socia l, a realizar-se às 09 56 
horas do dia 03 de março de 2017, no Plenário Euzébio Bart h, em 57 
Santo Antônio da Patrulha. Informa que estará represe ntando a 58 
Presidência da Assemble ia Legislativa do Rio Grande do Sul, o 59 
Excelentíssimo Senhor Deputado Adão Villa  verde. Moções Contra 60 
a Reforma da Previdência - Senador Paulo Paim - Comunica que 61 
está disponibil izando um espaço em suas redes sociais e no seu 62 
site para a divulgação de moções das Câmaras de Vereadores 63 
contra a reforma da Previdência.  INDICAÇÃO Nº 009/17–  PODER 64 
LEGISLATIVO –Sugerem  ao Prefeito, para que o Executivo 65 
Municipal providencie a locação de um prédio para o uso da 66 
agência local do INSS, tendo em vista que o prédio que abriga há 67 
20 anos a agência da insti tuição, na Avenida Coronel Victor Villa 68 
Verde (no segundo piso do Banco do Brasil), funciona visivelmente 69 
precário, tanto no que se refere a acomodações como salas de 70 
perícias, banheiros e, principalmente, o acesso ao local, sendo 71 
necessário subir dois lances de escadas para se chegar até os 72 
guichês de atendimentos, algo impossível para um cadeirante ou 73 
alguém que esteja fazendo uso de muletas e pessoas com idade 74 
avançada, sendo assim um total desrespeito à Lei de 75 
Acessibi l idade, sujeito ainda, ser interditado pelo Corpo de 76 
Bombeiros pela ausência de PPCI . REQUERIMENTO Nº 035/17 – 77 
Vereador JAIR BELLOLI: Solicita ao Prefeito, para que seja 78 
providenciado o desassoreamento (l impeza) do Arroio Pitangueiras 79 
(sanga); medida esta que vai permit ir o melhor escoamento das 80 
águas, principalmente quando da ocorrência de precipitações, 81 
além de controlar o crescimento exagerado da vegetação. Dest aca-82 
se que o atendimento do pleito vai propiciar grandes e 83 
signif icat ivas melhorias na sanga da Pitangueiras que corta a área 84 
central da cidade; permitindo o f luxo de água com melhores 85 
condições, permit indo a vitalidade do mesmo e evitando seu 86 
transbordamento. REQUERIMENTO Nº 036/17 –  Vereadora 87 
ERONITA ANDRADE: Solicita ao Prefeito, para que, em caráter de 88 
urgência, seja remetido a esta Casa Legislat iva, através da 89 
Secretaria Municipal da Saúde, informações sobre a atual situação 90 
de agendamento dos exames de mamografia, tendo em vista a 91 
existência de reclamações no que se refere a demora para o 92 
agendamento destes importantes exames; assim como pessoas 93 
reclamam que procuram o Posto de Saúde e não recebem 94 
informações satisfatória sobre as mamografias.  REQUERIMENTO 95 
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Nº 036/17 –  Vereadora ERONITA ANDRADE: Solicita  ao Prefeito,  96 
para que seja remetido a esta Casa Legislat iva, através da 97 
Secretaria Municipal da Saúde, no prazo legal de 30 dias, 98 
informações sobre o horário de atendimento adotado por esta 99 
Administração no Setor de marcação de transporte, tendo em vista 100 
inúmeras reclamações de pacientes que procuram o referido setor 101 
para agendar o transporte para consultas e exames médicos em 102 
outros municípios e encontram o setor fechado, sem responsável 103 
para o atendimento dos munícipes.  REQUERIMENTO Nº 038/17 – 104 
Vereador ANDRÉ SELISTRE: Solicita ao  Prefeito, para que 105 
através do Departamento Municipal de Trânsito, seja estudada a 106 
possibil idade para a abertura de um ponto de táxi na localidade de 107 
Sertão do Cantagalo, 5º Distri to, Interior do Município, em nome do 108 
motorista I ldo Luís Flesch, no trecho compreendido entre o  109 
Mercado do Cafu e o Atel ier Luís .  REQUERIMENTO Nº 039/17 –  110 
Vereador ADELINO STECANELA: Solicita  ao Prefeito as seguintes 111 
informações: “Se há algum convênio assinado com o município de 112 
Caraá para a reciclagem do l ixo deste  município, bem como para 113 
realizar sua posterior destinação ao aterro sanitário contratado 114 
pelo Poder Executivo local". "Se há algum convênio assinado ou 115 
algum t ipo de parceria com o município de Caraá para a 116 
manutenção da Casa da criança”. "Se há algum convênio assinado 117 
com o município de Caraá para a manutenção do Hospital 118 
Municipal de Santo Antônio da Patrulha".  REQUERIMENTO Nº 119 
040/17 –  Vereador JORGE ELOY DE OLIVEIRA: Solicita  ao 120 
Prefeito, para que proceda à int imação da CORSAN - Companhia 121 
Rio-grandense de Saneamento, objetivando que a empresa 122 
terceir izada pelas obras de saneamento do esgoto cloacal, em 123 
caráter de urgência, promova a restauração com a retirada de 124 
pedras irregulares e demais materiais oriundos de escavação que 125 
estão depositados em cima das calçadas (passeio público) da Rua 126 
Idelfonso Silveira Braga; o que vem trazendo transtornos aos 127 
moradores tais como: dif iculdades de acessibi l idade aos 128 
transeuntes que necessitam desviar sobre a rua, correndo riscos; 129 
além de constantes alagamentos.  REQUERIMENTO Nº 041/17 –  130 
Vereador RODRIGO MASSULO e Vereador VALTAIR ANDRADE 131 
:Solicita ao Prefeito, para que sejam incluídas no cronograma de 132 
atividades da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e 133 
Segurança melhorias com o ensaibramento e patrolamento da  134 
Travessa Bitencourt e da Travessa da Antena, na localidade de 135 
Portão I.  REQUERIMENTO Nº 042/17 –  Vereador MARCELO 136 
GAÚCHO: Com relação a Indicação nº03/2017, onde se sugere ao 137 
Prefeito, a alteração na Legislação Municipal que trata sobre o 138 
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do 139 
Município de Santo Antônio da Patrulha e dá outras providências, 140 
tornando a licença maternidade pelo período de 180 (cento e 141 
oitenta) dias, há alguma previsão de atendimento do pleito ou não 142 
há possibi l idade de implantação de tal medida.  REQUERIMENTO 143 
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Nº 043/17 –  Vereador RODRIGO MASSULO: Requer, após a 144 
devida tramitação regimental, a retirada da ordem do Dia do 145 
Projeto de Lei nº 027/2017, com fulcro no Art. 185, II , combinado 146 
com o Art. 195, §2º,III, da Resolução nº 010/95, fundamentado 147 
ainda ao Parágrafo Único do Art. 42 da Lei Orgânica Municipal, 148 
com vistas a aprimorar o conteúdo da referida proposição.  149 
REQUERIMENTO Nº 044/17 –  Vereadora ERONITA ANDRADE E 150 
Vereador JOÃO LUIS MOREIRA: Solicita ao Senhor Prefeito 151 
Daiçon Maciel da Silva, para que, em caráter de urgência, através 152 
dos Setores competentes seja notif icado o proprietário do terreno 153 
baldio situado ao lado da residência de numeral  68, na Rua 154 
Mart ina Machado Ramos, no Bairro Santa Teresinha, tendo em 155 
vista que no terreno criam poças de água e o matagal vem 156 
tomando conta do local, propiciando a prol iferação de mosquitos e 157 
animais peçonhentos.  PED. PROV. Nº 047/17 –  Vereador JORGE 158 
ELOY DE OLIVEIRA: Solicita ao Prefeito, para que seja realizada 159 
a limpeza do mato com roçada, às margens da Avenida Coronel 160 
Victor Villa Verde, Rodovia ERS-030, bem frente a „Mecânica do 161 
Figueira‟, no Bairro Menino Deus, tendo em vista que o matagal 162 
tomou conta do local, num trecho que é a porta de entrada do 163 
Município, inclusive há uma placa de trânsito quase encoberta pelo 164 
mato.  PED. PROV. Nº 048/17 –  Vereador RODRIGO MASSULO: 165 
Solicita  ao Prefeito, para que, através do Departamento Municipal 166 
de Trânsito da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e 167 
Segurança seja instalado um abrigo de ônibus, com acento, no 168 
ponto de embarque e desembarque do transporte municipal situado 169 
em frente ao Posto de Saúde da COHAB, na Rua Alcebíades 170 
Franco Antunes.  PED. PROV. Nº 049/17 –  Vereador JAIR 171 
BELLOLI: Solicita ao Prefeito, para que, através do Departamento 172 
Municipal de Trânsito da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito 173 
e Segurança seja instalado placas indicativas com os nome das 174 
Ruas, no Bairro Passo dos Ramos. - Colocação de placas 175 
indicativas nas Ruas Pedro Nunes da silva e Travessa Melorino 176 
Machado da Luz, Bairro Bom Princípio.  PED. PROV. Nº 050/17 –  177 
Vereador JAIR BELLOLI:  Solicita ao Prefeito, para que através da 178 
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente seja feito a 179 
f iscalização na rua Paulo Fernando Machado, ao lado do nº 150, 180 
onde esta sendo depositado lixo de forma clandestina, o que vem 181 
causando transtornos aos moradores locais . PED. PROV. Nº 182 
051/17 –  Vereador VALTAIR ANDRADE: Limpeza do valo na Rua 183 
Manoel Pedroso, localizada no Bairro Jaú.  PED. PROV. Nº 052/17 184 
–  Vereador SAMUEL SOUZA: Para que sejam incluídas no 185 
cronograma de atividades da Secretaria Municipal das Obras, 186 
Trânsito e Segurança melhorias com o ensaibramento e 187 
patrolamento da Travessa Bitencourt e da Travessa da Antena, na 188 
localidade de Portão I, vindo atender reivindicações dos moradores 189 
locais. PED. PROV. Nº 053/17 –  Vereador MANOEL ADAM: 190 
Revisão geral, com substituição de lâmpada queimada, na 191 



 5  

localidade de Catanduvinha, Passo das Moças, Miraguaia e Costa 192 
da Miraguaia. Colocação de luminária completa nas proximidades 193 
da capela do Cemitério de Costa da Miraguaia.  PED. PROV. Nº 194 
054/17 –  Vereador SAMUEL SOUZA: Revisão geral e conserto dos 195 
tri lhos da ponte, com a substituição do madeiramento estragado 196 
(apodrecido), na ponte situada sobre o Arroio Evaristo, ant es do 197 
depósito de Pedras do Senhor Adail Portal,  vindo atender inúmeras 198 
reivindicações dos moradores locais que estão preocupados com 199 
esta perigosa situação. PED. PROV. Nº 055/17 –  Vereador 200 
SAMUEL SOUZA: Para que seja promovido o conserto de um 201 
bueiro de pedra situado acima da entrada do E.C. União do 202 
Monjolo (sanga). PED. PROV. Nº 056/17 –  Vereador SAMUEL 203 
SOUZA –  Limpeza do mato com roçada e capina da Rua Edmir 204 
Moraes Barbosa, bem como seja promovido o recolhimento de 205 
entulhos depositados ao longo desta ar téria. PED. PROV. Nº 206 
057/17 –  Vereadora ERONITA ANDRADE E Vereador JOÃO LUÍS 207 
MOREIRA –  Para que seja providenciada a colocação da grade de 208 
proteção na calçada no trecho inicial da Rua Santo Antônio, em 209 
frente ao Banco Banrisul . PED. PROV. Nº 058/17 –  Vereadora 210 
ERONITA ANDRADE E Vereador JOÃO LUÍS MOREIRA DA SILVA 211 
–  Para que sejam incluídas no cronograma de atividades 212 
Secretaria das Obras, Trânsito e Segurança, em caráter 213 
emergencial, melhorias com a construção de bueiros, colocação de 214 
canos, bem como a abertura de valetas, ensaibramento e 215 
patrolamento da Travessa que inicia depois da saibreira do Senhor 216 
Cantídio Machado, a primeira travessa à esquerda, onde reside a 217 
Senhora Marina, beneficiando aproximadamente oito famílias 218 
residentes no local e que necessitam de melhores condições de 219 
trafegabilidade. O Senhor Presidente prosseguiu para os 220 
pronunciamentos do  EXPEDIENTE DO DIA: Fez uso da palavra o 221 
Vereador SAMUEL SOUZA: O Vereador cumprimentou o 222 
Presidente, Mesa Diretora, colegas Vereadores e público presente. 223 
O Edil se manifestou sobre seus requerimentos, e detalhou a lguns 224 
pedidos de providencias,  pedindo agil idade ao executivo. Vereador  225 
ADELINO STECANELA: O Vereador cumprimentou o presidente, 226 
Mesa Diretora, colegas Vereadores e público presente. O Edil falou 227 
sobre o Projeto de Lei de autoria do Vereador Rodrigo Massul o, 228 
que autoriza o executivo a criar o Banco de Dados de Doadores de 229 
Sangue e Medula óssea, o Edil destacou a importância deste 230 
projeto e que será parceiro dele, porém voltou a questão da 231 
constitucionalidade do projeto. Vereador  CHARLIS SANTOS: O 232 
Vereador cumprimentou o presidente, Mesa Diretora, colegas 233 
Vereadores e público presente, e solicitou a mesa diretora que 234 
anota-se seus requerimentos verbais que são eles: Solicita ao 235 
Prefeito Daiçon Maciel da Silva, para que através da Secretaria 236 
Municipal das Obras, Trânsito e Segurança sejam promovidas 237 
melhorias na Rua José do Patrocínio, no Bairro Menino Deus, 238 
vindo atender reivindicações dos moradores locais, tendo em vista 239 
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que a referida artéria encontra -se intrafegável.  Solicita ao Chefe 240 
do Executivo Municipal , para que seja realizado o ensaibramento e 241 
o patrolamento da Rua Júlio Cardeal de Souza, no Bairro Passo 242 
dos Ramos, propiciando uma melhor trafegabilidade para quem se 243 
util iza desta via pública.  Solicita ao Prefeito, para que a Secretaria 244 
das Obras, Trânsito e Segurança promova melhorias com o 245 
ensaibramento e patrolamento da Travessa Ramos, a Rua da 246 
Figueira, no Bairro Jaú. Segundo o Vereador, o atendimento deste 247 
pleito vem ao encontro das reivindicações dos moradores locais.  248 
Solicita ao Prefeito Daiçon Maciel da Silva, para que através do 249 
Departamento Municipal de Trânsito seja providenciada a 250 
instalação de redutores de velocidade na Rua Santo Antônio, no 251 
Bairro Bom Princípio; bem como na Rua Ângelo Tedesco, no Bairro 252 
Jaú, a f im de disciplinar o trânsito e  garantir segurança aos 253 
moradores e transeuntes, pois existe a necessidade de reduzir a 254 
alta velocidade a qual trafegam os veículos à noite e durante a 255 
madrugada nestas vias.  Vereador  DIRCEU MACHADO: O Vereador 256 
cumprimentou o Presidente, Mesa Diretora, Colegas Vereadores e 257 
Público presente, o Edil se portou aos requerimentos solicitados. 258 
Vereadora ERONITA ANDRADE: A Vereadora cumprimentou o 259 
Presidente, Mesa Diretora, Colegas Vereadores e Público 260 
presente, a Vereadora falou sobre seus pedidos ao executivo e das 261 
caminhadas que vem fazendo pelo município. Vereador  JAIR 262 
BELLOLI: O Vereador cumprimentou o Presidente, Mesa Diretora, 263 
Colegas Vereadores e Público presente, o Edil  se portou aos 264 
requerimentos solicitados.  Vereador  JOÃO LUIS MOREIRA:  O 265 
Vereador cumprimentou o Presidente, Mesa Diretora, Colegas 266 
Vereadores e Público presente,  o Edil se portou aos seus 267 
requerimentos solicitados e pediu a mesa que anota-se um 268 
requerimento verbal: Que solicita ao Prefeito Daiçon Maciel  da 269 
Silva, para que através do Secretário Geral de Governo, 270 
Planejamento e Gestão, Senhor Ferulio José Tedesco seja 271 
remetida a esta Casa Legislativa toda a documentação que 272 
tramitou nesta pasta referente à Lei Municipal nº 7.121/2014 - que 273 
dá denominação a uma Estrada, Estrada Paulo Edmar Meregali, na 274 
localidade de Evaristo. Na mesma linha, solicita -se que o 275 
Executivo Municipal tome providências quanto ao comportamento 276 
do servidor Ronaldo Santos na emissão de documentações, bem 277 
como declarações e maneira não cordial que trata as pessoas.  278 
Vereador MANOEL ADAM: O Vereador cumprimentou o 279 
Presidente, Mesa Diretora, Colegas Vereadores e Público 280 
presente, o Edil se portou aos requerimentos solicitados e pediu a 281 
Mesa que anota-se o seguinte requerimento Verbal:  Sol icita a 282 
Secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  Ana Pell ini 283 
que seja remetida à Câmara de Vereadores de Santo Antônio da 284 
Patrulha cópias das licenças de instalação eólica no Município de 285 
Osório, bem como cópias de EIA/RIMA (Estudo de Impacto 286 
Ambiental / Relatório de Impacto ao Meio Ambiente) destas 287 
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l icenças. Vereador  MARCELO SANTOS DA SILVA: O Vereador 288 
cumprimentou o Presidente, Mesa Diretora, Colegas Vereadores e 289 
Público presente, o Edil se portou aos requerimentos solicitados.  290 
Vereador RODRIGO MASSULO: O Vereador cumprimentou o 291 
Presidente, Mesa Diretora, Colegas Vereadores e Público 292 
presente, o Edil se portou aos requerimentos solicitados e também 293 
pediu a retirada do Projeto nº 27/2017 de sua autoria. O 294 
Presidente, Vereador André Selistre, sol icitou que seu Vice-295 
Presidente, Vereador Valtair Andrade assumisse os trabalhos da 296 
Mesa Diretora para se pronunciar da Tribuna. Seguiram os 297 
pronunciamentos: Vereador  ANDRÉ SELISTRE: O Vereador 298 
cumprimentou o Presidente, Mesa Diretora, Colegas Vereado res e 299 
Público presente, o Edil se portou aos requerimentos solicitados e 300 
pediu que a mesa anota-se o seguinte requerimento verbal: 301 
Solicita ao Chefe do Executivo Municipal, para que seja remetida a 302 
esta Casa Legislativa informações acerca das tratat ivas re ferentes 303 
ao „Passe Livre Estudantil ‟,  medida que beneficia os estudantes 304 
patrulhenses universitários.  O Presidente, Vereador André Selistre 305 
passou de imediato para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 306 
030/2017 –  Com o parecer das comissões. Em discussão. Em 307 
votação. APROVADO por unanimidade.  O secretario, Vereador 308 
Samuel Souza solicitou que fosse consultado pelo presidente, 309 
Vereador André Luís Selistre de Oliveira sobre a condição de 310 
apreciação e votação da Indicação e Requerimentos, inclusive os 311 
verbais em bloco. O Presidente André Selistre, consultou o 312 
Plenário de condições de apreciação e votação em bloco da 313 
Indicação e dos Requerimentos, inclusive os Verbais. Os líderes 314 
foram favoráveis. VOTAÇÃO EM BLOCO: Indicação e 315 
Requerimentos, inclusive os verbais. Em discussão. Em votação. 316 
APROVADOS por unanimidade. Os requerimentos de números 317 
036, 037, 039 e 042/2017 –  não foram apreciados em votação por 318 
se tratarem de Pedidos de Informações dos Vereadores 319 
proponentes. EXPLICAÇÕES PESSOAIS . Iniciou o pronunciamento 320 
o Vereador JOÃO LUIS MOREIRA: Cumprimentou o Presidente, 321 
Mesa Diretora, Colegas Vereadores, Público presente. O Edil 322 
iniciou sua fala sobre o INSS e as dif iculdades que a população 323 
sofre para subir as escadarias, o Vereador lembrou da total falta 324 
de acessibil idade do prédio. Falou em aparte o Vereador 325 
MARCELO SANTOS DA SILVA: O Edil falou que a acessibi l idade é 326 
uma questão muito importante e que deve ser debatido, 327 
principalmente neste prédio que se localiza o INSS. Prosseguiu o 328 
Vereador JOÃO LUIS MOREIRA:  O Edil também falou sobre a 329 
possibil idade do Gabinete do Prefeito sair do segundo andar da 330 
Prefeitura e se instalar no primeiro andar, af im de atender melhor 331 
a todos os patrulhenses. Vereador  JAIR BELLOLI: Cumprimentou 332 
o Presidente, Mesa Diretora, Colegas Vereadores, Público 333 
presente. O Edil iniciou sua fala, elogiando o novo Assessor 334 
Jurídico da Câmara de Vereadores Antônio Selistre, o Edil disse se 335 
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sente mais seguro a partir de agora, já que o novo assessor já foi 336 
Vereador, Secretário Municipal e Diretor do Hospital, o Vereador 337 
aproveitou para Parabenizar o novo colega. O Edil se portou a 338 
questão do INSS e falou que vai levantar esta bandeira, para 339 
buscar melhorias ao INSS de Santo Antônio da Patrulha. O Edil 340 
demonstrou preocupação com a ideia do Governo Federal , reduzir 341 
em 30% das entidades, o Vereador comentou que Santo Antônio 342 
não tem mais nenhum atendimento de pericia na cidade e que isso 343 
é muito ruim para a cidade. O Edil lembrou de um problema muito 344 
grave, o esgoto que Osório esta tentando largar na Lagos dos 345 
Barros, o Vereador conversou com os colegas e deu a ide ia de 346 
fazer um abaixo assinado com no mínimo três mil assinaturas para 347 
tentar barrar a ETE Osório. O Edil terminou sua fala alegando que 348 
caso o esgoto seja realmente largado na Lagoa, será o f im dela. 349 
Vereador  CHARLIS SANTOS: Cumprimentou o Presidente, Mesa 350 
Diretora, Colegas Vereadores, Público presente. O Edil iniciou sua 351 
fala lembrando que em Santo Antônio da Patrulha existem 352 
dezessete mil beneficiários do INSS, e do tamanho da sua 353 
importância para a cidade, o Edil  falou que neste assunto não se 354 
deve olhar bandeira partidária, e que todos tem de trabalhar 355 
juntos. O Edil Parabenizou o ex-Vereador André Randazzo dos 356 
Reis por todo trabalho que ele prestou nos últ imos 04 a nos, 357 
principalmente referentes ao assunto INSS, o Edil af irmou que o 358 
Vereador trabalhou muito mais de a Administração passada para 359 
conseguir benefícios ao INSS da cidade. Falou em aparte o 360 
Vereador MANOEL ADAM :  O Vereador lembrou que quando foi 361 
Secretário Municipal chegou um pedido de urgência, para a 362 
Prefeitura Municipal ceder um terreno para a construção de um 363 
prédio do INSS de Santo Antônio da Patrulha, o Edil lembrou que 364 
todos esses tramites de desmembramentos foram feitos muito 365 
rápidos, já que segundo informações, o dinheiro já estava liberado. 366 
O Vereador falou ter f icado impressionado ao f inal de tudo, se 367 
construíram estádios por todo o Brasil para a Copa do Mundo , mas 368 
não liberaram dinheiro para  prédio do INSS de Santo Antônio da 369 
Patrulha. Prosseguiu o Vereador CHARLIS SANTOS: O Vereador 370 
saudou a reunião feita na Presidência da Câmara de Vereadores 371 
com representantes do INSS, e alegou que mesmo os Vereadores 372 
da oposição não estando presentes na casa, que poderia ter sido 373 
feito algum relato e passado aos mesmos, o Vereador voltou a 374 
af irmar que esta luta não pode ser de um mas sim de todos os 375 
Colegas Vereadores. Falou em Aparte Vereador ANDRÉ 376 
SELISTRE: O Vereador falou que o Ex-Vereador André Randazzo 377 
procurou apenas o Deputado Federal Alceu Moreira, e nunca saiu 378 
disso, o Edil lembrou que agora mais Deputados vão ajudar o 379 
Município e até mesmo a Senadora Ana Amélia Lemos vai apoiar 380 
esta questão do INSS, o Edil  falou que na legislatura passada o 381 
ex-Vereador André abraçou sozinho tudo e não abriu espaço a 382 
nenhum colega, e que não vai ter oposição ao menos da parte dele 383 
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nesta questão, e que vai seguir lutando por mais acessibil idade ao 384 
prédio do INSS. Prosseguiu o Vereador CHARLIS SANTOS: O 385 
Vereador voltou a pedir então, que ao menos sejam feitos relatos 386 
quando essas reuniões acontecerem novamente, e sol icitou para a 387 
bancada do PMDB assinar junto o pedido. O Edil também falou que 388 
esta para ser l iberada as licenças que vão permit ir a Prefeitura a 389 
realizar as limpezas nos dois arroios que cortam o município, esta 390 
limpeza vai ser feita do inicio ao f im de cada um deles.  Vereador  391 
VALTAIR ANDRADE:  Cumprimentou o Presidente, Mesa Diretora, 392 
Colegas Vereadores, Público presente. O Vereador Parabenizou a 393 
Administração Municipal por atender o pedido do Edil, referentes a 394 
melhorias na Quadra da areia do Balneário da Lagoa dos Barros, o 395 
Edil também falou que algumas pessoas precisam aprender a ouvir 396 
crit icas, e falou que as faz para o bem da cidade sempre, o 397 
Vereador falou que tanto é verdade, que na segunda passada ele 398 
usou a tribuna para pedir melhorias e na terça feira já t inha uma 399 
equipe da Prefeitura fazer as reformas necessárias, o Edil  fal ou 400 
que foi ret irado 5 carrinhos  de pedras da quadra e que isso prova 401 
que ele não estava errado quando fez crit icas a quadra de areia 402 
inaugurada pela Administração. O Vereador crit icou as indiretas 403 
feitas por agentes polít icos da Administração, sobre seu pedido de 404 
providencia, e falou que isso era uma falta de respeito com o 405 
Poder Legislat ivo. Falou em Aparte o Vereador DIRCEU 406 
MACHADO: O Vereador falou que provavelmente o Prefeito Daiçon 407 
não sabe deste fato ocorrido, ou se sabe, discorda 408 
veementemente. O Edil também falou que em um jantar a alguns 409 
dias atrás, com a presença do Prefeito Municipal neste evento, o 410 
Prefeito agradeceu a parceria dos Vereadores com o Executivo e 411 
disse ser parceiro desta casa, e que espera o mesmo do 412 
Legislat ivo. Prosseguiu o Vereador VALTAIR ANDRADE : O Edil 413 
terminou sua fala pedindo mais respeito e que sempre que houver 414 
um erro, ele vai sim apontar o culpado e a solução. COMUNICADO 415 
DO PRESIDENTE: O Vereador André Luís de Oliveira Selistre  usou 416 
da palavra e convidou os colegas Vereadores e público presente 417 
para a Audiência Pública onde serão apresentados os relatórios de 418 
gestão da Saúde referente ao exercício de 2016, no dia 21 de 419 
fevereiro de 2017, às 17 horas, na Câmara Municipal.  Convido u 420 
ainda o encontro na Câmara de Vereadores no dia 23 de fevereiro 421 
de 2017, às 18 horas com o Hemocentro de Porto Alegre para falar 422 
de Estratégias de Captação de Doadores de Sangue. O Presidente 423 
lembrou os Vereadores que a 04ª Reunião Ordinária que 424 
aconteceria na segunda-feira, dia 27 de fevereiro foi antecipada 425 
para a próxima quinta-feira, dia 23 de fevereiro; às 16 horas, no 426 
Plenário Euzébio Barth, sendo que as reuniões das Comissões 427 
acontecem às 14 horas, no Plenarinho Vereador Luiz Tedesco. Por 428 
f im, comunicou os Vereadores e público presente sobre a 429 
Audiência Pública, em cumprimento ao parágrafo 4º do Art. 9º da 430 
Lei Complementar 101/2000 para que sejam feitas as análises e 431 
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audiência pública para avaliação dos Demonstrat ivos de Resultado 432 
Nominal, Resultado Primário e Dívida Consolidada Líquida, todos 433 
do 3º Quadrimestre do Exercício de 2016, sendo que a referida 434 
audiência acontece no dia 23 de fevereiro de 2017, às 14 horas, 435 
junto à Reunião da CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. 436 
Nada mais havendo a tra tar, o senhor presidente encerrou a 437 
reunião ordinária, onde lavrei a presente ata, que após l ida e 438 
aprovada segue assinada. 439 


