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ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2011 reuniram-se, 
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às vinte horas, os 
seguintes vereadores:  ADELINO STECANELA, ALZEMIRO 
SILVEIRA DA COSTA, ANTÔNIO TADEU DAS NEVES, CANTÍDIO 
BORGES LIMA MACHADO, JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA,  
MARCIANA APARECIDA MACHADO, MARGARETE DE OLIVEIRA 
PEREIRA, REGINALDO COELHO DA SILVEIRA,  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 33ª Reunião 
Ordinária em discussão.  Não havendo manifestação plenária, foi 
posta em votação, sendo aprovada por unanimidade.  Fez o uso da 
Tribuna Livre o Presidente da COOPERCANASUL para explanar 
sobre assuntos da citada empresa. Em ato contínuo, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse à leitura 
do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 167/2011 – Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 170/2011 - 
Solicita apreciação em regime de urgência ao PLC nº 03/2011 – 
Poder Executivo. Of. Mensagem nº 171/2011 –  Encaminha Projeto 
de Lei –  Poder Executivo.  Of. Mensagem nº 172/2011 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 173/2011 – 
Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
218/2011  –  “Inst itui a Coordenadoria e o Fundo Municipal de 
Defesa Civil” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 219/2011 – 
“Cria o Conselho Municipal de Defesa Civil” –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 220/2011 –  “Altera Disposit ivos da Lei 5.663, 
de 12 de janeiro de 2009, que "Dispõe Sobre a Estrutura 
Organizacional do Poder Executivo Municipal , e dá outras 
providências” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 221/2011 – 
“Inclui e Altera número de cargos no artigo 27, da lei 2.279, de 
junho de 1990 que Dispõe Sobre o Quadro de Cargos e Funções 
Públicas do Município:  Estabelece o Plano de Carreira dos 
Servidores e dá Outras providências” –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 222/2011 – “Autoriza a abertura de Crédito Especial por 
Auxíl io/Convênio, 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 n° 6.129/2010 que dispõe sobre a Lei 



 2 

Orçamentária Anual e suas alterações ” - no valor de R$ 65.000,00 
–  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 223/2011 - 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 15.000,00 –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 224/2011 –  “Autoriza contratação temporária de 
excepcional interesse público, e dá outras providências” - 4 -
Cuidador Social –  Poder Executivo. Of. 1047/2011 - Encaminha 
Demonstrat ivos do Resultado Nominal,  Resultado Primário e Dívida 
Consolidada Líquida, todos do 2º Quadrimestre do Exercício de 
2011, para que sejam feitas as análises e Audiência Pública para 
avaliação –  Poder Executivo. Oficio s/nº - Solicita espaço da 
Tribuna Livre no dia 26 de setembro de 2011 para explanar sobre 
assuntos da COOPERCANASUL - Presidente da Coopercanasul . 
Of.Gab. DCF 32/11 - Informa que se encontra disponibil izado no 
portal do Tribunal o Oficio 32/11, no qual apresenta minuta de 
Plano de Contas Aplicado no Setor Público, versão definit iva na 
execução orçamentária para o exercício de 2013 - Direção de 
Controle e Fiscalização do TCE. Comunicado Nº CM186120/2011 - 
Liberação de recursos f inanceiros  do FNDE para SAP - Ministério 
da Educação. Nº Ref: 003121/MS/SE/FNS - Informa a l iberação de 
recursos do FNS ao Município de Santo Antônio da Patrulha, no 
Valor de R$ 20.100,00 - Ministério da Saúde. Nº Ref: 
004769/MS/SE/FNS - Informa a liberação de recursos do FNS ao 
Município de Santo Antônio da Patrulha, no Valor de R$ 18.750,00 
- Ministério da Saúde. Nº Ref: 006400/MS/SE/FNS - Informa a 
liberação de recursos do FNS ao Município de Santo Antônio da 
Patrulha, no Valor de R$ 6.300,00 - Ministério da Saúde. Nº Ref: 
007382/MS/SE/FNS - Informa a liberação de recursos do FNS ao 
Município de Santo Antônio da Patrulha, no Valor de R$ 12.500,00 
–  Ministério da Saúde. Nº Ref: 007388/MS/SE/FNS - Informa a 
liberação de recursos do FNS ao Município de Santo Antônio d a 
Patrulha, no Valor de R$ 45.651,19 - –  Ministério da Saúde. Nº 
Ref: 010696/MS/SE/FNS - Informa a liberação de recursos do FNS 
ao Município de Santo Antônio da Patrulha, no Valor de R$ 
16.787,50 –  Ministério da Saúde. Convite - 2ª Edição do "Outubro 
Rosa" Abertura no dia 04 de outubro às 17 hs no Gabinete do 
Prefeito de Tramandaí.  Convite - Convite para a Festa em 
homenagem a Santa Teresinha com início no dia 16 a 2 de 
outubro. Convite seminário observatórios, metodologias e impactos 
nas polít icas públicas dias 27 e 28 de setembro em São Leopoldo. 
Convite para Sessão solene em homenagem ao Sr. José Ely 
Corrêa a receber o Título de Cidadão Emérito do município de 
Glorinha, no dia 03 de outubro, às 20 horas na Câmara Municipal.  
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INDICAÇÃO 096/11 – ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - Que seja 
estudada a possibi l idade de cedência ao Corpo de Bombeiros de 
Santo Antônio da Patrulha, do automóvel Kadett Ipanema GL -GM, 
Placa IGJ 8733, disponibi l izada pelo Estado do Rio Grande do Sul 
à Secretaria Municipal de Saúde. INDICAÇÃO Nº 097/2011 – 
MARCIANA APARECIDA MACHADO  - Seja editada uma norma 
legal com objet ivo de proporcionar setores da comunidade 
patrulhense, através de pessoas físicas ou jurídicas, Entidades 
Civis e Associações de Bairros a adotarem praças e canteiros do 
Município visando a urbanização, nos cuidados e na manutenção 
das praças públicas de esporte e áreas verdes e canteiros do 
Município. INDICAÇÃO Nº 098/2011 –  REGINALDO COELHO DA 
SILVEIRA –  “Implantação e funcionamento do Restaurante 
Universitário no sistema bandejão, através de formação de 
parcerias com os órgãos competentes e relacionados com a FURG 
de Santo Antônio da Patrulha ”. INDICAÇÃO Nº 099/2011 –VALMIR 
ODONE PIRES –  “Construção de quadra de vôlei, cancha de 
bocha, calçada no centro da praça entre os canteiros e instalação 
de barras de ferro para prát ica de exercícios f ísicos junto a Praça 
Júlio de Castilhos”. Requerimento nº 236/2011 – MARCIANA 
APARECIDA MACHADO - Solicita que seja enviada cópia deste ao 
Exmo. Senhor Alceu Moreira, Deputado Federal -PMDB/RS, com 
objetivo de solicitar ao nobre parlamentar o acompanhamento junto 
ao SICONV da proposta de nº024005/2011 que trata sobre a 
aquisição de máquinas e equipamentos a f im de atender a 
demanda junto a Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, a 
exemplo de retroescavadeiras, semi-reboque, reboques para 
transporte de máquinas, moto niveladora e capinadeira mecânica, 
a f im de atender aos anseios da comunidade patrulhense, em 
especial aos moradores do interior do Município.  Requerimento nº 
237/2011 –  REGINALDO COELHO DA SILVEIRA - Solicita ao 
Exmo. Senhor Prefeito Daiçon Maciel da Silva, para que, através 
do Departamento Municipal de Trânsito seja estudada a viabil idade 
de modif icação do estacionamento de motos e carros em frente à 
Farmácia Patrulhense no centro da cidade. Requerimento nº 
238/2011 - REGINALDO COELHO DA SILVEIRA - Solicita ao 
Exmo. Senhor Prefeito Daiçon Maciel da Silva, para que, através 
do Departamento Municipal de Trânsito seja estudada a viabil idade 
de instalação de um redutor de velocidade  na Rua Caetano 
Tedesco Neto, próximo ao numeral 294, tendo em vista o grande 
f luxo de veículos, cicl istas e pedestres nesta artéria.  Requerimento 
nº 239/2011 –  PODER LEGISLATIVO –  Voto de Pesar pelo 
falecimento do Sr. Altair de Olive ira Portal. Requerimento nº 
240/2011 –  ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Solicita informações 
de qual a situação do Escritório da Receita Estadual. 
Requerimento nº 241/2011 –  ANTÔNIO TADEU DAS NEVES – 
Solicita informações de qual a situação da parada de ônibus 
intermunicipal junto à ACISAP ou imediações. Requerimento nº 
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242/2011 – ADELINO STECANELA - Solicita ao Exmo. Senhor Onyx 
Lorenzoni, Deputado Federal -DEM/RS, com objetivo de solicitar ao 
nobre parlamentar, a destinação de recursos f inanceiros 
equivalentes a atender a pavimentação,  através de pedras 
irregulares, em frente inst ituições de ensino, no valor aproximado 
de R$ 350.000,00, para um trecho total de aproximadamente 1.700 
metros, evitando, deste modo, a proliferação de poeira, levando -se 
em consideração que o Município de Santo Antônio da Patrulha 
possui uma extensa área rural, onde em muitas destas não há 
pavimentação, ou a mesma é precária.  Destaca-se que as 
dezessete escolas de ensino fundamental atendem 2.375 alunos.  
Requerimento nº 243/2011 –  ADELINO STECANELA - Seja 
informado a quantidade de poços artesianos abertos no Município, 
bem como a extensão de rede d’água para ser instalada, com a 
previsão f inanceira para tal, a f im de se elaborar um projeto 
visando a obtenção de recursos através de emendas 
parlamentares, para concret ização destas obras de vital 
importância à população necessitada. Requerimento nº 244/2011 – 
REGINALDO COELHO DA SILVEIRA - Solicita ao Ilmo. senhor. 
Júlio César Porciúncula da Silva, Superintendente Regional DAER 
–  Esteio, sol icitando a instalação de sinalização de parada de 
ônibus intermunicipal, no cunhal da Rua Walter Martins com RS 
474, que dá acesso à freeway, sentido Santo Antônio da Patrulha -
Porto Alegre, tendo em vista que existe somente parada/abrigo no 
sentido Porto Alegre-Santo Antônio da Patrulha, no mesmo local.  
Requerimento nº 245/2011 –  REGINALDO COELHO DA SILVEIRA 
- Solicita ao Exmo. Senhor Prefeito Daiçon Maciel da Silva, para 
que, através do Departamento Municipal de Trânsito seja 
viabil izado o bloqueio em uma das vias da Av. Affonso P orto 
Emerim, aos domingos e feriados, pelo turno da manhã, de modo a 
permitir a uti l ização da mesma pelos munícipes para atividades de 
lazer, esportes(caminhada, bicicletas e skates). Requerimento nº 
246/2011 –  REGINALDO COELHO DA SILVEIRA –  Solicita que 
seja estudada a possibil idade da interiorização das reuniões 
ordinárias da Câmara de Vereadores, de maneira a oferecer um 
cronograma detalhado das datas e locais previamente escolhidos, 
com vistas a ofertar a população residente no interior um 
acompanhamento do trabalho de seus Vereadores e também ouvir,  
por parte do Poder Legislativo, as reivindicações da comunidade 
local,  com vistas a encaminhar os pleitos aos setores competentes 
e promover um congrassamento entre população e Poder 
Legislat ivo. Pedido de Providência nº 763/2011 – MARCIANA 
APARECIDA MACHADO - Seja realizada uma vistoria, através da 
Secretaria Municipal de Obras e Trânsito e do Departamento de 
Meio Ambiente, junto a estrada João Manoel Oliveira, na 
localidade de Catanduva, tendo em vista o desmoronamento de 
parte do leito da referida estrada, ocasionando o assoreamento do 
Rio ali  existente, onde se solicita a possibil idade de desvio do leito 
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desta estrada a f im de evitar que graves acidentes, tanto 
ecológicos como de trânsito, ocorram neste local. Pedido de 
Providência nº 764/2011 –  MARCIANA APARECIDA MACHADO - 
Ensaibramento e patrolamento na estrada Cap. José Machado da 
Silva, iniciando no cunhal da RS 474, na localidade de Passo da 
Figueira até a localidade de Esquina dos Morros.  Pedido de 
Providência nº 765/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - 
Reitera pedido no qual sol icita a colocação de guarnição na ponte 
localizada na estrada Casa de Pedra, bem como a construção de 
dois bueiros com a colocação de canos de 60 mm.  Pedido de 
Providência nº 766/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - 
Reitera pedidos de providência nº 736/2011 e 750/2011 nos quais 
solicita o patrolamento, ensaibramento, envaletamento e 
construção de cinco bueiros, iniciando na estrada Geral da 
localidade de Evaristo até Bom Retiro e  Pinheiros. Pedido de 
Providência nº 767/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - 
Reitera pedido de providência nº 751/2011 no qual solicita o 
patrolamento e ensaibramento da estrada da localidade de Baixa 
Grande, bem como a construção de um pontilhão, iniciand o no f inal 
da estrada geral de Evaristo até a divisa com o município de 
Riozinho. Pedido de Providência nº 768/2011 –  JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA - Reitera pedido de providência nº 752/2011 
no qual solicita o patrolamento, ensaibramento e envaletamento da 
RS-242, iniciando na localidade de Serraria Velha a té a localidade 
de Morro Agudo; 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 769/2011 – 
JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - Reitera pedido de providência 
nº 753/2011 no qual solicita o patrolamento, ensaibramento 
envaletamento e alargamento da estrada da localidade de Cancela 
Preta iniciando na localidade de Cartucho até a localidade de 
Palmeira do Sertão. Pedido de Providência nº 770/2011 –  JOÃO 
LUIS MOREIRA DA SILVA - Patrolamento e ensaibramento da 
estrada da localidade de Cantão da Lomba Vermelha. Pedido de 
Providência nº 771/2011 –  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - 
Patrolamento e ensaibramento partindo da Rua Cap. José Machado 
da Silva até a localidade de Esquina dos Morros. Pedido de 
Providência nº 772/2011 –  ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - 
Recuperação do abrigo localizado na Rua Francisco Borges de 
Lima, próximo à esquina com a República Argentina. Pedido de 
Providência nº 773/2011 - ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA - 
Recuperação da estrada, com encascalhamento, patrolamento e 
envaletamento da estrada da localidade de Barro Preto, iniciando 
na estrada Júlio Brunell i em direção a Rincão do Capim, bem como 
nas demais estradas da localidade de Morro Grande. Pedido de 
Providência nº 774/2011 –  REGINALDO COELHO DA SILVEIRA - 
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Encascalhamento e patrolamento da Estrada do Abrelino na 
localidade de Catanduvinha;- ensaibramento e patrolamento da 
estrada iniciando na localidade de Lomba Vermelha até a 
localidade de Palmeira do Sertão. - ensaibramento e patrolamento 
da Travessa dos Nunes na localidade de Portão I.  Pedido de 
Providência nº 775/2011 –  ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - 
Recuperação da estrada, bem como do pontilhão que liga a 
localidade de Pedra Branca com o município de Glorinha. Salienta -
se que i referido bueiro locali za-se na divisa dos municípios;  
Recuperação do pontilhão na estrada Edson Gabriel Barth em 
Passo das Moças, em direção à localidade de Pedra Branca. 
Pedido de Providência nº 776/2011 –  ANTÔNIO TADEU DAS 
NEVES - Colocação de luminárias defronte à Capela e o cemitério 
da localidade de Costa da Miraguaia, sendo que existe somente 
uma luminária, o que é insuficiente;  Colocação de uma luminária 
do poste nº 415374 na Estrada Alberto Barth, na localidade de 
Miraguaia. Pedido de Providência nº 777/2011 –  VALMIR ODONE 
PIRES - Envaletamento, encascalhamento  ou ensaibramento e 
patrolamento na estrada de Ribeirão e Ribeirão do Meio até 
Montenegro.  Na mesma linha parabenizamos a Secretaria 
Municipal de Obras pela conclusão de melhoramentos, através de 
ensaibramento e patrolamento e envaletamento das estradas: 
Travessa Fernandes, Est rada do Quico e Travessa Toninho. 
Pedido de Providência nº 778/2011 –  VALMIR ODONE PIRES - 
Recuperação quase que total dos banheiros públicos existentes na 
Praça Major Antônio Pompíl io da Fonseca, em frente aos Correios, 
bem como a canalização da água que está correndo de maneira 
contínua. Pedido de Providência nº 779/2011 – CANTÍDIO 
BORGES LIMA MACHADO - Recolhimento do lixo na Rua Teodoro 
Barbosa Teles esquina com a Rua Francisco B. de Lima. Esta 
reivindicação visa atender às solicitações dos moradores da citada 
rua. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador ANTÔNIO 
TADEU DAS NEVES: Cumprimentou as pessoas presentes no 
Plenário. Reportou-se ao pedido no qual solicita informações de 
qual a situação do Escritório da Receita Estadual. De acordo com 
o edil, as informações são de que haveria uma parceria entre a 
Prefeitura e a Receita Estadual, para que o município designasse 
dois funcionários, bem como a cedência de uma sala, onde 
funcionaria um posto da Exatoria no município. Na mesma linha, o 
Vereador solicitou informações sobre a instalação da parada de 
ônibus intermunicipal defronte à Associação Comercial, que 
solucionaria o problema do embarque e desembarque de 
passageiros, mas até a presente data nada foi resolvido. Outro 
assunto abordado pelo edil, diz respeito do aumento do efetivo 
tanto da polícia civil como da brigada mil itar,  lembrando a reunião 
ocorrida na Secretaria da Segurança Pública, onde foi prometido o 
envio de mais policiais para o município, que segundo o edil, ainda 
não foram enviados. Salientou que a segurança do município está 
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precária, onde os munícipes f icam à mercê dos bandidos, em razão 
de que não há segurança alguma, principalmente no interior do 
município. Vereador VALMIR ODONE PIRES: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário, em especial ao Sr. Sílvio Fofonka. 
Reportou-se à indicação na qual solicita a construção de quadra de 
vôlei, cancha de bocha, calçada no centro da praça entre os 
canteiros e instalação de barras de ferro para prát ica de exercícios 
f ísicos junto a Praça Júlio de Casti lhos . Lembrou que a referida 
praça foi construída na época em que era Secretário de Obras, 
tendo como idealizador da mesma o Sr. Betinho Bitencourt. 
Ressaltou a importância da conclusão da mesma, vindo beneficiar 
a comunidade patrulhense. Na mesma linha, referiu -se aos pedidos 
efetuados na Sessão, solicitando atendimento aos mesmos. Fez 
um agradecimento especial à Secretaria de Obras por atender às 
solicitações referentes à estrada Travessa Fernandes que liga as 
localidades de Palmeira do Sertão com Ribeirão. Salientou que 
ainda falta uma parte, que espera seja atendida. Destacou que o 
município tem mais de 1.054 km² de estrada, com insuficiência de 
maquinário, o que dif iculta o atendimento em todas as localidades. 
Salientou que o município tem que racionalizar o atendimento das 
estradas, ut il izando as caçambas existentes no município, 
principalmente nas estradas que escoam o arroz, visando facil itar 
o acesso dos caminhões que transportam o produto. Vereador  
JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA:  Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário. Reportou-se ao pedido no qual sol icita a 
colocação de guarnição na ponte localizada na estrada Casa de 
Pedra, bem como a construção de dois bueiros com a colocação de 
canos de 60 mm, bem como o patrolamento, ensaibramento, 
envaletamento e construção de cinco bueiros, iniciando na estrada 
Geral da localidade de Evaristo até Bom Retiro e  Pinheiros, 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, o patrolamento, ensaibramento e envaletamento da RS -
242, iniciando na localidade de Serraria Velha a té a localidade de 
Morro Agudo; 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, o patrolamento, ensaibramento envaletamento 
e alargamento da estrada da localidade de Cancela Preta iniciando 
na localidade de Cartucho até a localidade de Palmeira do Sertão , 
o patrolamento e ensaibramento da estrada da localidade de 
Cantão da Lomba Vermelha, o patrolamento e ensaibramento 
partindo da Rua Cap. José Machado da Silva até a localidade de 
Esquina dos Morros.  Ratif icou as palavras do Vereador Tadeu no 
que se refere às paradas de ônibus, bem como à Exatoria 
Estadual, salientando que os Vereadores batalham dia a dia para 
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que as coisas sejam feitas, mas como têm pouco poder, as 
decisões f icam por conta do Poder Executivo. Lembrou a época em 
que o Silvio Fofonka foi Prefeito, onde a estrada da sua localidade 
foi aberta, posteriormente o Prefeito verif icou se a estrada tinha 
sido aberta. Salientou que atitudes como essas devem ser tomadas 
pelo Prefeito atual, mesmo estando fazendo um bom governo, 
assim como deve governar em conjunto com os vereadores. 
Vereadora MARCIANA APARECIDA MACHADO: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário. Agradeceu a presença do 
Presidente da COOPERCANASUL, bem como ao ex -Prefeito Sílvio 
Fofonka, manifestando a certeza de que a Casa tomará as devidas 
providências para solucionar os problemas apresentados. 
Reportou-se ao pedido no qual sol icita que seja editada uma 
norma legal com objetivo de proporcionar setores da comunidade 
patrulhense, através de pessoas físicas ou jurídicas, Entidades 
Civis e Associações de Bairros a adotarem praças e canteiros do 
Município visando a urbanização, nos cuidados e na manutenç ão 
das praças públicas de esporte e áreas verdes e canteiros do 
Município, bem como que seja realizada uma vistoria, através da 
Secretaria Municipal de Obras e Trânsito e do Departamento de 
Meio Ambiente, junto a estrada João Manoel Oliveira, na 
localidade de Catanduva, tendo em vista o desmoronamento de 
parte do leito da referida estrada, ocasionando o assoreamento do 
Rio ali  existente, onde se solicita a possibil idade de desvio do leito 
desta estrada a f im de evitar que graves acidentes, tanto 
ecológicos como de trânsito, ocorram neste local.  Vereador 
REGINALDO COELHO DA SILVEIRA: Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário. Salientou a importância do Poder 
Legislat ivo, onde os debates devem ser efetuados, sendo este o 
princípio básico da Democracia. Reportou-se ao pedido no qual 
solicita que seja estudada a possibil idade da interiorização das 
reuniões ordinárias da Câmara de Vereadores, de maneira a 
oferecer um cronograma detalhado das datas e locais previamente 
escolhidos, com vistas a ofertar a população residente no interior 
um acompanhamento do trabalho de seus Vereadores e também 
ouvir, por parte do Poder Legislativo, as reivindicações da 
comunidade local,  com vistas a encaminhar os pleitos aos setores 
competentes e promover um congrassamento entre população e 
Poder Legislat ivo.  Na mesma l inha, referiu-se ao pedido no qual 
solicita ao Exmo. Senhor Prefeito Daiçon Maciel da Silva, para 
que, através do Departamento Municipal de Trânsito , seja 
viabil izado o bloqueio em uma das vias da Av. Affonso Porto 
Emerim, aos domingos e feriados, pelo turno da manhã, de modo a 
permitir a uti l ização da mesma pelos munícipes para atividades de 
lazer, esportes(caminhada, bicicletas e skates).  Solicitou que seja 
estudada a implantação e funcionamento do Restaurante 
Universitário no sistema bandejão, através de formação de 
parcerias com os órgãos competentes e relacionados com a FURG 
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de Santo Antônio da Patrulha. De acordo com o edil, esta medida 
visa facil itar o acesso do estudante a uma alimentação mais 
barata, como é fe ito em diversas universidades. Vereador 
ALZEMIRO SILVEIRA DA COSTA: Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário. Reportou-se ao pedido no qual sol icita a 
recuperação do abrigo localizado na Rua Francisco Borges de 
Lima, próximo à esquina com a República Argentina, bem como a 
recuperação da estrada, com encascalhamento, patrolamento e 
envaletamento da estrada da localidade de Barro Preto, iniciando 
na estrada Júlio Brunell i em direção a Rincão do Capim, bem como 
nas demais estradas da localidade de Morro Grande. Manifestou a 
sua satisfação pelo atendimento aos pleitos solicitados ao Poder 
Executivo. Referiu-se à Indicação na qual sol icita que seja 
estudada a possibi l idade de cedência ao Corpo de Bombeiros de 
Santo Antônio da Patrulha, do automóvel Kadett Ipanema GL-GM, 
Placa IGJ 8733, disponibi l izada pelo Estado do Rio Grande do Sul 
à Secretaria Municipal de Saúde. Ressaltou o edil que a referida 
ambulância tem R$ 8.827,23 em multas, fato já repassad o ao 
Deputado Mano Changes,  que está no emprenho para a retirada 
das mesmas para que a ambulância seja cedida ao corpo de 
bombeiros. Vereador  ADELINO STECANELA:  Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário. Reportou-se ao pedido no qual 
solicita ao Exmo. Senhor Onyx Lorenzoni, Deputado Federal -
DEM/RS, com objetivo de solicitar ao nobre parlamentar, a 
destinação de recursos f inanceiros equivalentes a atender a 
pavimentação, através de pedras irregulares, em frente instituições 
de ensino, no valor aproximado de R$ 350.000,00, para um trecho 
total de aproximadamente 1.700 metros, evitando, deste modo, a 
prol iferação de poeira, levando-se em consideração que o 
Município de Santo Antônio da Patrulha possui uma extensa área 
rural, onde em muitas destas não há pavimentação, ou a mesma é 
precária. Destaca-se que as dezessete escolas de ensino 
fundamental atendem 2.375 alunos, bem como o pedido no qual 
solicita que seja informado a quantidade de poços artesianos 
abertos no Município, bem como a extensão de rede d’água para 
ser instalada, com a previsão f inanceira para tal, a  f im de se 
elaborar um projeto visando a obtenção de recursos através de 
emendas parlamentares, para concret ização des tas obras de vital 
importância à população necessitada.  Ratif icou as palavras do 
Vereador Tadeu no que se refere à Exatoria Estadual, bem como à 
Segurança Pública.  Da mesma forma, manifestou-se a respeito das 
paradas de ônibus intermunicipais, salientando a importância de o 
Sr. Prefeito tomar uma atitude quanto ao assunto.  Com relação ao 
pedido do Vereador Reginaldo sobre descontos aos Unive rsitários, 
disse que já há, por parte da Associação Comercial,  
movimentações neste sentido, com a confecção de carteiras do 
estudante, que permite descontos em diversos setores do comércio 
patrulhense. Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA MACHADO: 
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Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Reportou-se ao 
pedido no qual solicita O recolhimento do l ixo na Rua Teodoro 
Barbosa Teles esquina com a Rua Francisco B. de Lima. Esta 
reivindicação visa atender às solicitações dos moradores da citada 
rua. De acordo com o edil, a empresa não está cumprindo com o 
que foi acordado no contrato efetuado com o Poder Executivo. 
Solicitou, verbalmente, que sejam efetuadas melhorias na Rua 
Theobaldo Machado, na localidade de Barro Vermelho, onde se 
localizam a Pedreira São Joaquim e a Conterra. Ratif icou as 
palavras do Vereador Tadeu no que se refere à Exatoria. Lembrou 
ter sol icitado uma reunião, através do Dep. Mano Changes,  com o 
Secretário da Fazenda, posteriormente com o sub -secretário, onde 
foram informados de que haveria a possibil idade de colocar um 
posto de atendimento, desde que a Prefeitura cedesse dois 
funcionários, bem como uma sala para o atendimento.  De acordo 
com o Vereador, o Prefeito ao sair da reunião, informou que não 
haveria a possibil idade de o município ceder o  material, como 
computador, mesa, dentre outras coisas. Salientou que a Câmara 
Municipal cederá o material caso haja necessidade.  Quanto à 
parada de Ônibus, disse que já havia avisado de que nada seria 
efetuado. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr. Pres idente 
passou para a ORDEM DO DIA: Of. Mensagem nº 170/2011 - 
Solicita apreciação em regime de urgência ao PLC nº 03/2011 – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi rejeitado por sete votos contrários e um voto favorável 
do Vereador Valmir Odone Pires. PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 003/2011  – “Acrescenta parágrafo 7º no 
art.27 da Lei Complementar 019 de 16 de dezembro de 2003, que 
estabelece o Código Tributário do Município, consolida a 
legislação tr ibutária e dá outras prov idências” –  Colocado em 
discussão, manifestou-se o Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA 
SILVA: Manifestou o seu voto contrário ao referido projeto , 
salientando que o imposto que deveria ser pago pelos donos de 
cartório será repassado à população. De acordo com o edil, não 
sabe quanto um dono de cartório ganha, mas todos têm carro 
importado e mansões. O Vereador Antônio Tadeu das Neves 
solicitou vistas ao mesmo, que foi concedido pelo prazo 
regimental. PROJETO DE LEI Nº 189/2011 –  “Dispõe sobre a 
condução de veículo of icial” –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi rejeitado por seis 
votos contrários e dois votos favoráveis . PROJETO DE LEI Nº 
190/2011  –  “Dispõe sobre a condução de veículo of icial ” –  
Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA: manifestou-se contrário à aprovação do 
mesmo, em razão de que há motoristas habil itados para tal função. 
Segundo o Vereador, caso não haja motoristas, que o Sr. Prefeito 
abra concurso para motorista. Vereador ANTÔNIO TADEU DAS 
NEVES: Manifestou-se contrário à aprovação do mesmo, 



 11 

ratif icando as palavras do Vereador João Luis. Em votação, foi 
rejeitado por seis votos contrários e dois votos favoráveis. 
PROJETO DE LEI Nº 208/2011 - "Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a f irmar convênio com o Banrisul S.A, no âmbito do 
Programa Gaúcho de Microcrédito, e dá outras providências"  - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi aprovado por unanimidade com parecer da CUP. 
PROJETO DE LEI Nº 210/2011 –  “Dá nova redação ao inciso I do 
art. 5º da Lei Municipal nº 6.311, de 16 de agosto de 2011, que 
Dispõe sobre Incentivos para instalação ou expansão de indústrias 
no Município ” - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi aprovado por unanimidade com parecer 
da CUP. PROJETO DE LEI Nº 211/2011  –  “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 Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2011, e lei municipal nº 
6.129/2010 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas 
a l terações, no valor de 8.000,00” - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi aprovado por 
unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 217/2011 
–  “Dá Nova Redação ao Art igo 3º, da Lei n.º 5.116 de 21 de 
dezembro de 2006, que, "Dispõe sobre a regularização e 
instalação  de estações rádio bases e equipamentos af ins de rádio, 
televisão, telefonia e telecomunicações em geral no Município de 
SAP e dá outras providências"  - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi aprovado por 
unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº  222/2011 
–  “Autoriza a abertura de Crédito Especial por Auxíl io/Convênio, 
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 
n° 6.129/2010 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas 
alterações” - no valor de R$65.000,00 - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foi aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 
223/2011 –  “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 15.000,00 – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. 
PROJETO DE LEI Nº 224/2011  –  “Autoriza contratação temporária 
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de excepcional interesse público, e dá outras providências” - 4 -
Cuidador social - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi aprovado por unanimidade 
com acordo de l ideranças. Os Projetos de Lei nºs 218, 219, 220 e 
221/2011 baixaram na CUP. As Indicações nºs 097, 098 e 
099/2011, os requerimentos nºs 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 245 e 246/2011, inclusive os verbais, foram colocados 
em bloco, em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foram aprovados por unanimidade. Encerrada a Ordem do 
Dia, o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
Vereadora MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA: Cumprimentou 
as pessoas presentes no Plenário. Parabenizou os colegas 
Vereadores Tadeu, Reginaldo, Marciana e Odone pela maneira 
como just if icaram seu voto favorável ao aumento do número de 
Vereadores. Manifestou sua contrariedade com a maneira como o 
Vereador Cantídio just if icou o voto a favor do aumento do número 
de Vereadores, momento em que chamou os Vereadores , que 
votaram contra o aumento, de covardes. Disse que não se 
considera uma pessoa covarde, nem as pessoas que foram 
entrevistadas, por expressarem seu pensamento. A Vereadora 
disse ter convicção do seu voto contrário ao aumento do número 
de Vereadores. A Vereadora reportou-se à falta de atendimento, 
por parte do Poder Executivo, nos pedidos efetuados pelos nove 
vereadores, questionando se treze vereadores conseguirão a 
façanha. Disse ter ouvido a entrevista do Vereador Reginaldo à 
Rádio Itapuí, onde o mesmo afirmou a necessidade da qualif icação 
do Vereador. Ratif icou as palavras do edil,  salientando que aquele 
vereador que entra no Poder Legislativo sem qualquer t ipo de 
conhecimento, passa por muitas dif iculdades no estudo dos 
projetos. Agradeceu a aprovação do Projeto de Lei nº 217/2011. 
Com relação ao que foi veiculado na Folha Patrulhense, sobre a 
Indicação 086 onde seja estudada a possibil idade da implantação 
de um Projeto de Lei, que autoriza a Secretaria de Educação 
Municipal de Santo Antonio da Patrulha a definir os procedimentos 
e os critérios de funcionamento das escolinhas infantis municipais 
(creches), em regime de plantão no período de férias coletivas e 
nos recessos escolares.  Sugere-se que os beneficiários 
prioritariamente sejam crianças em situação de vulnerabilidade 
social, as quais as mães comprovadamente trabalhem nesse 
período. Disse que algumas diretoras não leram a indicação, 
portanto não entenderam o objet ivo da mesma. Vereador 
REGINALDO COELHO DA SILVEIRA: Parabenizou a Presidente 
Sônia do PTB Mulher, pelo evento ocorr ido no últ imo sábado, em 
prol do Asilo Luzia Catarina, que se encontra em dif iculdades. O 
Vereador convidou a todos a part iciparem de um encontro do PTB, 
no Silva Eventos, dia 29 de setembro, com a presença do 
Deputado Danrlei,  bem como do Presidente Estadual do PTB, 
Deputado Lara, o Secretário Estadual de Economia Solidária à 
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Micro e Pequena Empresa, Maurício.  Salientou que o objetivo do 
partido é trazer os Deputados ao município, não somente na época 
das eleições, criando um vínculo maior com o município, 
objetivando proporcionar condições para o envio de emendas 
parlamentares. Agradeceu as palavras da Vereadora Margarete no 
que diz respeito à votação do projeto de aumento do número de 
Vereadores, salientando que o objet ivo é o debate da matéria. 
Vereadora MARGARETE DE OLIVEIRA PEREIRA: Cumprimentou 
as pessoas presentes no Plenário. Disse que no mês de outubro  
são efetuados, em todo o mundo, ações para o Outubro Rosa, que 
tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o Câncer de 
Mama, bem como a outras doenças relacionadas com a mulher. De 
acordo com a Vereadora, isso inclui a i luminação de prédios e 
monumentos, salientando que pelo quarto ano consecutivo o Cristo 
Redentor, no Rio de Janeiro, será i luminado com luzes cor  de rosa. 
Informou a edil que em Santo Antônio são 15.795 mulheres, destas 
11.742 são de idade férti l,  entre 10 e 49 anos. Disse que, 
infelizmente, houve 14 mortes por neoplasia maligna de mama 
entre 2011 e 2009, em 2010 foram realizados 1.013 exames de 
mamografia no hospital municipal,  onde foram constatadas 82 
alterações. Acredita na iniciat iva de o munic ípio se engajar nesta 
campanha do outubro rosa, as mulheres ut il izem a cor de rosa 
como referência à campanha. Informou que Santo Antônio terá sua 
campanha no dia 17 de outubro, em frente à Cooperativa Santo 
Antônio, onde estará sendo realizado o exame preventivo do 
câncer pela equipe da unidade móvel de saúde, a Liga de Combate 
ao Câncer, bem como o Conselho Municipal da Mulher. Solicitou 
que seja dada ampla divulgação do evento. Vereador JOÃO LUIS 
MOREIRA DA SILVA: Cumprimentou as pessoas presentes no 
Plenário. Reafirmou seu voto contrário ao aumento do número de 
vereadores, salientando que todas as pessoas que conversou, 
t irando os pré-candidatos a vereador, bem como presidentes de 
partido, são contrários ao aumento. Com relação ao que foi dito 
pelo Vereador Reginaldo sobre a qualif icação, através de cursos, 
dos Vereadores, destacando que o maior curso é  o que se aprende 
na vida. Acredita que os nove vereadores representam bem a 
comunidade, não havendo a necessidade do aumento do número 
dos edis. Disse que muitas pessoas têm inveja daqueles que 
entraram na Casa, através do voto do povo. Salientou que muitas 
pessoas acreditam na necessidade de se ter estudo para seu um 
bom governante, que segundo o edil  não confere, citando como o 
exemplo o Presidente Lula.  Lembrou o período em que esteve à 
frente do Poder Legislat ivo, época em que houve grande economia, 
que foi aplicado em benefício da comunidade.  Disse que o trabalho 
do vereador tem que ser em prol da comunidade. Quanto à rede de 
água da localidade de Serraria Velha, disse que já está com o 
promotor, que chamou o Secretário da Agricultura para que as 
providências sejam tomadas.  Vereador VALMIR ODONE PIRES: 
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Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Reportou-se à 
Serraria, sal ientando que já existe uma verba do Deputado Osmar 
Terra de R$ 100.000,00. De acordo com o edil tem haver o projeto 
de autorga, sem o qual nada será feito. Disse ter marcado uma 
audiência com o Secretário de Estado da Agricultura , onde f icou 
definido o chefe responsável pela elaboração da autorga. De 
acordo com o edil, o Secretário Clóvis não tem culpa, em razão de 
que a l iberação depende de outras pessoas. Informou que esta 
autorga foi feita, portanto as obras serão iniciadas. Lamenta o edil 
que a morosidade na polít ica  seja a causa do atraso das obras 
necessárias à população. Sugeriu aos homens, que procurem o 
posto de saúde para verif icar suas condições físicas , 
principalmente o exame de próstata , visando evitar problemas de 
saúde futuros. Da mesma forma, sugeriu às mulheres que façam os 
exames preventivos necessários à saúde. Salientou que uma boa 
alimentação, bem como a prát ica de exercícios f ísicos, colabora  
para que o ser humano tenha uma boa vida, assim com evitar o 
tabagismo e o álcool.  Vereador CANTÍDIO BORGES LIMA 
MACHADO: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Com 
relação à votação da proposta de emenda, disse que sempre foi a 
favor dos treze, em razão de que o município, por ser um dos 
quatro mais antigos do Estado, conhecido nacionalmente, que vem 
se desenvolvendo satisfatoriamente pela proximidade com a 
capital, com a serra e com o l itoral norte. Acredita que Santo 
Antônio não pode se acovardar em relação a outros municípios, 
que vêm usurpando os órgãos públicos que esta vam instalados no 
município. Lamenta que a Vereadora Margarete tenha se sentido 
ofendida com suas palavras, demonstrando suas qualidades, visto 
que após este dia não o cumprimentou mais. Disse que os 
Vereadores têm pensamentos diferentes, mas segundo o edi l foram 
eleitos para defender os interesses da comunidade. De acordo com 
o edil,  não tem nada contra nenhum vereador, ressaltando  que a 
just if icativa da Vereadora foi  um pouco pequena de acordo com 
seu tamanho, por ter dito que o Prefeito não teria condições de 
atender 13 vereadores. O edil lembrou que, dentre as funções do 
Vereador, está a de f iscalizar e a de legislar, o que o aumento do 
número de vereadores somente ria contribuir para que esta função 
seja respeitada. Disse não se preocupar se será eleito  ou não, 
af irmando não ser covarde. Afirmou que o seu objetivo é o bem da 
comunidade. Solicitou à Vereadora Margarete que tivesse 
educação em escutar seu pronunciamento , sugerindo à mesma que 
cresça em sua cultura, já que não consegue crescer em seu 
tamanho. Disse que tem muito respeito pela edil, mas salientou 
que a mesma não queira lhe passar por cima, que nunca 
conseguirá. COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador ANTÔNIO 
TADEU DAS NEVES: Disse que haverá uma reunião regional do 
PP, no dia 29 de setembro, no município de Taquara, onde estarão 
presentes vários Deputados. Vereador VALMIR ODONE PIRES: 
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Convidou os colegas a efetuarem uma visita à Multinacional 
Magna, que está em plena construção. Disse que o escritório está 
recebendo curriculum vitae.  COMUNICADOS: O Presidente 
convidou os vereadores a part iciparem da Audiência Pública para 
apresentação dos Demonstrativos do Resultado Nominal,  
Resultado Primário e Dívida Consolidada Líquida, todos do 2º 
Quadrimestre do Exercício de 2011, que ocorrerá no dia 29 de 
setembro, às 14 horas, no Plenarinho Luiz Tedesco. Nada mais a 
tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião 
extraordinária, onde lavrei a presente ata que, após lida e 
aprovada, segue assinada.   


