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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

Aos sete dias do mês de abri l  de 2008 reuniram-se, ordinariamente, no 
Plenário Euzébio Barth, às 19h00min, os seguintes vereadores:  Ferulio 
José Tedesco, Clóvis Gomes Salazar, Eduardo Lima de Souza, Flávio 
Von Saltiél, Jacira Conceição dos Santos, João Cezar Freiberger de 
Souza, Manoel Luiz das Neves Adam, Marlon Silva de Souza, Reni 
Germano da Silva, Presente o Assessor Jurídico Dr. Oscar Medeiros 
Ramos.  Constando o número regulamentar de vereadores o Senhor 
Presidente, em nome de Deus, deu por aberto os trabalhos no Plenário 
Euzébio Barth.  Foi  efetuada a eleição para Secretário da Mesa Diretora 
do Poder Legislativo sendo elei to por seis votos favoráveis o Vereador 
Reni Germano da Si lva.  A seguir o Senhor Presidente solici tou ao Exmo. 
Senhor Secretário que real izasse a leitura de um trecho Bíbl ico na forma 
de costume. Dando prosseguimento, o Sr. Presidente colocou a Ata da 5ª 
Reunião Ordinária em votação, que fo i  aprovada por unanimidade.  Fez o 
uso da Tribuna Livre o Sr. Valmir Odone Pires para explanar sobre 
energia eólica.  Em ato contínuo, o Senhor Presidente sol ici tou ao  Senhor 
Secretário que procedesse a lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. 
Mensagem Nº 061/2008 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
Of. Mensagem Nº 062/2008 –  Encaminha Projetos de Lei –  Poder 
Executivo. Of. mensagem nº 063/2008 –  Solici ta urgência na tramitação 
do Projeto de Lei nº 040/2008  –  Poder Executivo. Of. Mensagem Nº 
064/2008 –  Encaminha Projetos de Lei –  Poder Executivo. Of. mensagem 
nº 065/2008 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 093/2008  -  "Autoriza o Poder Executivo Municipal  a insti tuir a 

campanha "Paguei quero nota de 2008 e dá outras providências" –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 094/2008 - "Abre crédi to suplementar por 

no Orçamento Municipal , al tera as Leis Municipais nºs. 4711/2005, que 
dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para 2006 a 2009, Lei  
Municipal  nº. 5.322/2007, que dispõe sobre a Lei de Diretr izes 
Orçamentárias para o exercício de 2008 e Lei  Municipal  nº 5.353/2007, 
que dispõe sobre a Lei  Orçamentária anual e suas al terações" - Vlr. 
49.600,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 095/2008 –  “Abre 

Crédito Especial  por redução orçamentária no Orçamento Municipal , 
al tera as Leis Municipais nºs. 4711/2005, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município para 2006 a 2009, Lei Municipal  nº. 5.322/2007, 
que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2008, e Lei  Municipal  nº 5.353/2007 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária 
Anual e suas al terações”. R$ 13.957,20 –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 096/2008 –  “Abre Crédito Especial por redução orçamentária no 
Orçamento Municipal , al tera as Leis Municipais nºs. 4711/2005, que 
dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para 2006 a 2009, Lei  
Municipal  nº. 5.322/2007, que dispõe sobre a Lei de Diretr izes 
Orçamentárias para o exercício de 2008, e Lei  Municipal  nº 5.353/2007 
que dispõe sobre a Lei  Orçamentár ia Anual e suas al terações”. R$ 
58.500,00 –  Poder  Executivo. PROJETO DE LEI Nº 097/2008 –  “Abre 
Crédito Especial por  Auxíl io conforme repasse do FNDE, al tera as Leis 
Municipais nºs. 4711/2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº. 5.322/2007, que dispõe 
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sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 2008, e Lei 
Municipal nº 5.353/2007 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações” - R$ 10.164,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
098/2008 - "Autoriza contratação temporária de excepcional interesse 
público, e dá outras providências" - 04 professores –  Poder Executivo. Of.  
Vereador Marlon Si lva de Souza - Solici ta l icença a contar de 08 de abril  
de 2008 com fulcro no artigo 16, Inciso I do Regimento Interno. Convite - 
Fórum Li toral  em Foco às 9 horas no Hotel  Araçá no município de Capão 
da Canoa no dia 25 de abri l  –  ASCAL. Of.  nº 291176/MS/SE/FNS –  
Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 
no valor de R$ 1.166,02 –  Ministério da Saúde. Convite para 
reinauguração da E. M. Infanti l  Pinguinho de Gente no dia 07 de abril  às 
17h 30min. Convite - Convite para a Solenidade de Inauguração da 
Complementação da Pavimentação do Calçadão Beira -Mar no sábado, dia 
12 de abri l  às 10 horas, na Av. Assis Brasi l  esquina com Beira Mar Sul no 
município de Arroio do Sal. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
006/2008 –  MARLON SILVA DE SOUZA- “Concede Título de Cidadania 
Patrulhense” - Senhor Celso Bernardi . Requerimento nº 033/2008 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA -  Sol ici ta que seja encaminhado a 

Câmara, relação dos CCS com nomes e dados salariais bem como a 
relação dos contratados e valores salariais conforme art.58 da L.O. 
Requerimento nº 045/2008 –  PODER LEGISLATIVO- Votos de 
congratulações aos Festeiros, Comissão Organizadora, P ároco e a 
comunidade de Evaristo pela brilhante Festa da Banana. Requerimento nº 
046/2008 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações ao 

Presidente da COOPERJA, Sr Vanir Zanatta pelo brilhante trabalho 
efetuado no Município de Santo Antônio da Patrulha, gerando emprego e 
renda aos Patrulhenses. Requerimento nº 047/2008 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- Sol ici ta ao Senhor Juarez Ramos dos Santos, Presidente do 

Insti tuto Hospitalar Santo Antônio, com urgência a cópia do estatuto 
desta Insti tuição desde a sua origem, bem como todas as Atas do 
Conselho de Administração desde a criação do Insti tuto. Requerimento nº 
048/2008 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta ao Prefei to através da 

Secretaria de Obras, que seja veri ficada a necessidade da construção de 
um muro de Arrimo/Conteção junto a algumas casas recentemente 
entregues pela administração Municipal  no Loteamento dos Açores.  
Requerimento nº 049/2008 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Voto 

de Pesar Ondina Gomes da Rosa. Pedido de Providência nº 061/2008 – 
RENI GERMANO DA SILVA –  Colocação de luminárias na Rua Francelino 

Chaves Soares, no úl timo poste a direi ta. Pedido de Providência nº 
062/2008  –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - Patrolamento e 

ensaibramento na Travessa Nunes na localidade de Portão I próximo a 
parada 188. Pedido de Providência nº 063/2008  –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA - Colocação de duas luminárias na Rua Remi  
Assis na localidade de Passo do Sabiá próximo ao nº 1102. Pedido de 
Providência nº 064/2008 – FERULIO JOSE TEDESCO- Patrolamento e 
ensaibramento da estrada Travessa da Antena que liga as comunidades 
de Portão I, Boa Vista e Sertão do Montenegro. Pedido de Providência nº 
065/2008 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Recuperação da ponte sobre o 

Arroio Ribeirão na local idade de Arroio Passo dos Ramos, local izada na 
Rua Edemar da Si lva Braga no Bairro Jaú. Pedido de Providência nº 
066/2008 –  RENI GERMANO DA SILVA- Revisão com a l impeza e 
desentupimento da Boca-de-lobo local izada no cunhal da Av. Francisco 
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J.Lopes e Rua João Pedroso da Luz. Pedido de Providência nº 067/2008 
–  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Conclusão do calçamento da Rua 
Rio de Janeiro, nas proximidades da residência nº 94. Pedido de 
Providência nº 068/2008 – JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Conserto 
das laterais da ponte que l iga os bairros Jaú com Lomba da Pá scoa, até a 
construção de uma nova ponte. Pedido de Providência nº 069/2008 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Instalação de novas luminárias 

públicas, nas localidades de Tapumes e Lombas. Pedido de Providência 
nº 070/2008 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Seja gestionado 

junto ao DAER a colocação de placas indicativas na RS-474, sinalizando 
os bairros Cohab, Vi la Rica e Bom Princípio. Pedido de Providência nº 
071/2008 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Seja real izado o 
calçamento da Rua Oscar Ferreira de Jesus ou um Projeto para 
asfal tamento da referida rua. Pedido de Providência nº 072/2008 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Colocação dos canos da rede 
fluvial  na Rua Urbano Mendes Fogaça.  Falou sobre o EXPEDIENTE DO 
DIA o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL : Referiu-se ao ofício que solici ta 

urgência na tramitação do Projeto de Lei  nº 040 que tramita nesta Casa, 
sal ientando que os artigos 195 e 196 exigem a primeira votação deste 
ofício para posterior  apreciação do Projeto. Ressaltou o Edi l que isto 
nada mais é do que uma medida provisória, trazendo a esta Casa uma 
intranqüi lidade muito grande. Buscou  o Edi l  alguns dados que aprendeu 
num curso do INV, o qual está sendo processado por não ter t ido aula no 
sábado, sobre a responsabi l idade fiscal  dos agentes públ icos. Fez a 
lei tura de alguns trechos da Lei de Responsabi lidade Fiscal  para que os 
Edis tenham noção do que se pode fazer com o projeto. Segundo o 
Vereador o instrumento legal vem à tona por força do artigo 73 de LDF 
que determina que sejam as suas infrações punidas  segundo o Decreto-
Lei 2.848/40 (Código Penal) e a Lei  1.079 /50 (Lei  de Crimes de 
Responsabi lidade) mais os Decretos-Lei  201/67 (Lei  de Responsabi lidade 
dos Prefei tos e Vereadores) e Lei  8.429 /92 (Lei  de Improbidade 
Administrativa) e demais nor mas da Legislação pert inente, além de trazer  
algumas modificações na legislação acima mencionada, principalmente 
quanto ao cumprimento dos limites e dos prazos para adequação às 
prescrições da Lei Complementar nº 101/2000. Algumas das penas 
mencionadas no Projeto de Lei incluem a perda do mandato, multa, 
proibição de exercer cargo público, bloqueio de bens e até mesmo pena 
restri tiva de l iberdade. Segundo o Vereador, para a Lei  de 
Responsabi lidade Fiscal , é descumprimento de dever, para o Código 
penal, é crime. Como não há previ são de culpa, os infratores poderão ter  
suas penas privativas de liberdade convertidas em penas al ternativas ou 
substi tutivas (restri tivas de direi to), considerando que a maior pena 
cominada em tese é de quatro anos (art.44 do Código Penal). A parti r da 
vigência da LRF, o desequil íbrio orçamentário, o nepotismo, o 
cl ientelismo, que resultam em gasto excessivo com pessoal, as 
operações i rresponsáveis de crédi to, o descuido com o patrimônio 
público, tudo passa a ser f iscal izado e passível  de sanção. Em suma, a 
lei  é rigorosa; impõe-se, agora, que os responsáveis por sua efetividade, 
com destaque aos Tribunais de Contas, Ministério Público e Judiciário 
sejam implacáveis no controle, f iscal ização, apuração, acusação e 
julgamento,  respectivamente, dos dados que l he chegarem às mãos. 
Citou o artigo 37 da emenda consti tucional nº 19 que diz que a 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
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dos Estados, do Distr i to Federal  e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legal idade, impessoa l idade, moral idade, publicidade e 
eficiência (LIMPE). De acordo com o edi l , este projeto não cumpre a 
impessoal idade, uma vez que já se sabe a quem se destina . Disse ter 
sido alertado pelo discurso na Tribuna de um suplente de Vereador  sobre 
a questão, do referido projeto,  ter destino certo. Destacou, também, do 
curso do INAAM, o qual também está sendo processado por não ter  
havido aula, que a obrigatoriedade da elaboração de impacto 
orçamentário, em projetos de lei  de despesas continuadas. De acordo 
com o Edi l  o f inanciamento previsto para o projeto em questão é para 
cinco anos. Os artigos 16 e 17 da LRF exigem para a criação, expansão 
ou aperfeiçoamento de ação Governamental  que acarretem aumento de 
despesa, o Impacto Orçamentário e Financeiro, e a declara ção de que o 
aumento tenha a adequação Orçamentária e Financeira com a Lei 
Orçamentária Anual e compatibi l idade com o Plano Plurianual e com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, além de exigir que seus efei tos sejam 
compensados pelo aumento permanente de Receita. Disse que cabe ao  
Presidente colocar o ofício em apreciação nesta Sessão, para que o 
Projeto seja votado nesta ou na próxima sessão. Segundo o Vereador se 
não for votado a pauta ficará trancada. Acredita que cada Vereador deve 
votar segundo a sua consciência, mas cabe a cada um, também, estar  
bem preparado para participar da vida pública. De acordo com a 
Legislação, por coisas mínimas um Vereador pode responder um 
processo, por outras, pode parar na cadeia. Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Referiu-se ao Projeto de Lei nº 040, dizendo 

ter estudado, juntamente com o Diretor Geral  da Câmara, o Regimento 
Interno desta Casa por entender que  a legalidade do referido projeto está 
confusa, vindo ao encontro dos artigos destacados pelo Vereador Flávio 
na Lei  de Responsabi lidade Fiscal . Disse o Edi l  que não houve consenso, 
pela bancada, na tramitação deste projeto em virtude das dúvidas 
existentes. Com relação ao ofício que sol ici ta urgência na tramitação do 
referido projeto, disse que a justi f icativa do Sr. Prefei to se dá em virtude 
do prazo elei toral . Salientou que o prazo para a tramitação de um projeto 
com esse tipo de convênio é de três meses. Referiu-se à outra 
justi f icativa constante no ofício de que, para ser implantado, 
simultaneamente, com o novo vencedor do processo lici tatório para a 
coleta de transporte e tratamento do destino final  do l ixo. Reportou -se à 
matéria veiculada no correio do povo na qual estava editada a l ici tação 
de tomada de preço do lixo  onde diz que a empresa vencedora tem que 
dar o destino do lixo final  para fora do município, contradizendo a 
vontade do Sr. Prefei to na aprovação do Projeto de Lei nº 040. Disse o 
Edi l  que não está colocando em dúvida se o equipamento é bom ou ruim, 
por conhecer somente o equipamento anterior. Afi rmou ter, ainda, muitas 
dúvidas, havendo a necessidade de um estudo mais aprofundado quanto 
a sua técnica, por ter sido colocado que na Argentina esta máquina está 
funcionando. De acordo com o Edi l , na primeira reunião com o Sr. José 
Alfredo, solici tou um atestado de capacidade técnica,  mas houve retorno, 
portanto os Vereadores sentem-se impotentes em deixar o projeto 
tramitar. Parabenizou o Vereador Flávio por ter colocado aos Edis as 
sanções que podem sofrer no caso de uma votação ser mal fei ta. 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Manifestou a sua satisfação por 

estar retornando ao Poder Legislativo Municipal  por se sentir parte 
integrante do mesmo. Manifestou-se a respeito do Projeto de Lei nº 
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040/2008 contrapondo o que foi  di to pelos colegas Vereadores. De ac ordo 
com o Edi l , há muito tempo o município não tem tecnologia de ponta. 
Sal ientou ter se informado sobre o projeto, bem como visi tou a empresa, 
veri f icando que a máquina funciona muito bem. Segundo o Vereador, este 
mesmo projeto foi  aprovado no ano passado, tendo sido muito pouco 
modificado, portanto não há a necessidade de se protelar a votação do 
mesmo, incorrendo no risco de perder um projeto de tecnologia de ponta, 
fazendo com que o município deixe de ser reconhecido mundialmente.  
Acredita o Edil , que este produto é inédito , não existindo nem mesmo na 
Argentina, sendo patenteado no Brasi l . Ressaltou que esta máquina é 
genuína do município de Santo Antônio . De acordo com informações do 
colega Alvinho, o mesmo teria a intenção de colocar uma cláusula no 
contrato, caso a máquina não funcionasse, dentro de um ano a empresa 
devolveria o capital  aos cofres públicos. Acredita o Edi l que se a empresa 
aceita uma cláusula como essa, demonstra seriedade e confiança no 
produto oferecido. Afi rmou a importância da aqu isição desta máquina 
para o município, bem como para a empresa que poderia fazer um Show 
Room para todo o mundo. De acordo com o edi l  esta máquina é 
l icenciada e liberada pela FEPAM. Segundo o Vereador, a administração 
municipal  tem outra área, na local idade de Barro Vermelho, para colocar 
o l ixo embolsado em perfei tas condições. Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Referiu-se ao pedido no qual sol ici ta a revisão, com a l impeza e 
desentupimento da Boca-de-lobo local izada no cunhal da Av. Francisco 
J.Lopes e Rua João Pedroso da Luz. De acordo com o edi l , esta boca -de-
lobo localiza-se em frente ao Xis do Beleza, que serve al imentos, sendo 
que o mau cheiro está atrapalhando os comércios de al imentos al i  
existentes. Com relação ao Projeto de Lei nº 040, disse que ao ser 
votado, no ano passado, participou da demonstração da máquina no 
l ixão, mas, infel izmente, não funcionou. Disse ter estranhado que o 
referido projeto tenha entrado novamente nesta Casa, uma vez que o 
Poder Executivo havia desistido da compra em virtude  da mesma não ter 
funcionado. Lembrou que na época, fo i  di to que estas bolsas resolveriam 
todo o problema do l ixo do município, mas agora s omente 10% do l ixo 
seletivo serão recolhidos. Sugeriu que esta empresa faça uma 
demonstração, por tr inta ou sessenta dias, para que o município possa 
veri f icar o real  funcionamento desta máquina. Manifestou o seu voto 
contrário ao referido projeto. Não havendo mais pronunciamentos o Sr.  
Presidente passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº  
081/2008 - “Autoriza o Poder  Executivo a conceder incentivos à Empresa 

DA COLÔNIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA” –  Colocado em discussão, 
manifestou-se o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Sol ici tou 

informações sobre possíveis incentivos concedidos à referida empresa. 
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que a empresa já recebeu 

incentivos em outras oportunidades.  Colocado em votação foi  aprovado 
por unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 093/2008  -  

"Autoriza o Poder Executivo Municipal  a insti tuir a campanha "Paguei  
quero nota de 2008 e dá outras providências" –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 094/2008 - 

"Abre crédi to suplementar por no Orçamento Municipal , al tera as Leis 
Municipais nºs. 4711/2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº. 5.322/2007, que dispõe 
sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 2008 e Lei  
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Municipal  nº 5.353/2007, que dispõe sobre a Lei  Orçamentária anual e 
suas al terações" - Vlr. 49.600,00 –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 095/2008 –  “Abre Crédito 
Especial  por redução orçamentária no Orçamento Municipal , al tera as 
Leis Municipais nºs. 4711/2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº. 5.322/2007, que dispõe 
sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 2008, e Lei 
Municipal nº 5.353/2007 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações”. R$ 13.957,20 –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 096/2008 –  “Abre Crédito 
Especial  por redução orçamentária no Orçamento Municipal , al tera as 
Leis Municipais nºs. 4711/2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº. 5.322/2007, que dispõe 
sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 2008, e Lei 
Municipal nº 5.353/2007 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações”. R$ 58.500,00 –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 097/2008 –  “Abre Crédito 
Especial  por Auxíl io/Convênio no Orçamento Municipal ,  al tera as Leis 
Municipais nºs. 4711/2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº. 5.322/2007, que dispõe 
sobre a Lei  de Di retr izes Orçamentárias para o exercício de 2008, e Lei 
Municipal nº 5.353/2007 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações” - R$ 10.164,00 –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade c om 
acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 098/2008 - "Autoriza 
contratação temporária de excepcional interesse público, e dá outras 
providências" - 04 professores - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unan imidade com 
acordo de l ideranças. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2008 –  “Insti tui  
o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de 
Santo Antônio da Patrulha” - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças. Of. mensagem nº 063/2008 –  Sol ici ta urgência na 
tramitação do PROJETO DE LEI Nº 040/2008 que “Reabre Crédito 

Especial  por contratação de Operação de Crédito junto a Caixa Estadual 
S.A –  Agência de Fomento Econômico conforme autorizado pela Lei  nº 
5.102/2006, al tera as Leis Municipais nºs. 4711/2005, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município para 2006 a 2009, Lei  Municipal nº 
5.322/2007, que dispõe sobre a Lei  de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2008 e Lei  Municipal  nº. 5.353/2007, que dispõe sobre a Lei 
Orçamentária Anual e suas al terações” no valor de R$ 318.900,00  – 
Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR:  Sol ici tou aos colegas que examinem bem os benefícios que 
este projeto pode trazer ao município, votando favorável ao ofício.  
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL : Disse que não cabe pedido de urgência 
ao referido projeto, devendo ser  rejei tado o pedido de urgência . –  
Rejei tado por unanimidade.  PROJETO DE LEI Nº 040/2008 que “Reabre 
Crédito Especial  por contratação de Operação de Crédito junto a Caixa 
Estadual S.A –  Agência de Fomento Econômico conforme autorizado pela 
Lei  nº 5.102/2006, al tera as Leis Municipais nºs. 4711/2005, que dispõe 
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sobre o Plano Plurianual do Município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 
5.322/2007, que dispõe sobre a Lei  de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2008 e Lei  Municipal  nº. 5.353/2007, que dispõe sobre a Lei 
Orçamentária Anual e suas al terações” no valor de R$ 318.900,00 – 
colocado em discussão, manifestou-se o Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Consultou, o Edi l , os colegas sobre a importância de se fazer  
um contato com a empresa para tratar de assunto relacionado a este 
objeto a ser adquirido.  Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que a 
maioria dos Vereadores está com medo de votar esta matéria , por ser 
complexa, por não preencher uma série de requisi tos, também por ser  
uma empresa local , o que di ficul ta a aval iação da mesma.  Acredita que o 
pedido de vistas deva ser modificado, sendo concedid o uma vez para 
cada bancada. A Vereadora Jacira Conceição dos Santos sol ici tou vistas 
ao mesmo, sendo concedido pelo prazo regimental . Os Requerimentos 
nºs 033, 045, 046, 047, 048 e 049 foram colocados, em bloco, em 
votação, não havendo manifestação Plenár ia, em votação foram 
aprovados por unanimidade. O Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2008 
de autoria do Vereador Marlon Si lva de Souza baixou na CUP. Não 
havendo mais matéria na Ordem do Dia o Sr. Presidente passou às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 
Agradeceu a confiança dos colegas que votaram no seu nome para 
secretariar os trabalhos da Mesa Diretora. Sol ici tou desculpas ao 
Vereador e amigo Clóvis, expl icando que já havia colocado seu nome à 
disposição, mas se soubesse que o Vereador Clóvis gostaria de ser o 
Secretário, teria reti rado o seu nome. CLÓVIS GOMES SALAZAR: 

Referiu-se à Lei  nº 5.385 de 28 de dezembro de 2007, proposta pelo 
Vereador Flávio, acolhida pela Administração que propicia as pessoas 
que não tinham a regularização de suas residências, a terem a 
oportunidade, através de um contrato de compra e venda, escri tura de 
posse ou doação, ou outro documento hábi l , para que Santo Antônio 
possa dar um passo à frente permitindo às pessoas que possam adquiri r 
a escri tura de suas casas. Ressaltou o Vereador que pôde veri ficar, ao 
trabalhar na Secretaria de Planejamento, vários casos de regularizações, 
após a aprovação desta lei . Fez um questionamento sobre os loteamentos 
clandestinos, onde existem obras que estão sendo regularizad as, mas 
que não há garantias de que o proprietário continuará vendendo  mais 
lotes. De acordo com o Edi l , em reunião com o setor responsável, houve 
um entendimento de que a parti r da lei  aprovada no final  de 2007, não 
poderia mais haver esta regularização , somente contemplaria as 
propriedades construídas antes da publicação da lei . Acredita na 
necessidade de um aditamento nesta lei  que contemple as construções 
anteriores à ci tada lei . Em aparte falou o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Disse que na úl t ima reunião solici tou ao prefei to que fizesse 

algumas al terações na ci tada lei , que vem ao encontro do que foi  
postulado pelo Edil . Prosseguiu o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: 

Manifestou a importância do atendimento, por parte do Poder Executivo,  
nestas al terações.  Com relação ao pedido de informações sobre o Centro 
Digi tal ,  postulado pelo Vereador João Cezar na úl t ima sessão, disse que 
disse o Edi l  que o mesmo é composto por doze computadores,  
localizados no Espaço Cultural  Qorpo Santo , tendo funcionado até o dia 
28 de dezembro, data em que o contrato do funcionário que prestava 
serviço no Centro Digi tal  se encerrou, portanto se obrigou a fechar o 
Centro Digi tal . Salientou o Vereador, que para contratar outro 
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funcionário, há todo um procedimento que tem que ser respei tado. Disse 
o edil  que houve a tentativa de se fazer um remanejamento  de alguém 
que entenda de computação, bem como didática para passar os 
conhecimentos, para que não houvesse a necessidade de contratação. 
Segundo o edil , veio o período de férias, posteri ormente o mês de março, 
mas foi  muito di fícil  conseguir alguém. Manifestou a sua satisfação por 
ter, na semana passada, conseguido um servidor para atender às 
pessoas no Centro Digi tal . Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: O 
Vereador sol ici tou que o seu pronunc iamento fosse transcri to na íntegra. 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA :  O Vereador sol ici tou que o seu 
pronunciamento fosse transcri to na íntegra. Sr. Presidente, nosso 
Procurador, Dr. Oscar Ramos, Vereadores, Vereadora, funcionários da 
Casa. Queria saudar todas as pessoas que nos honram com suas 
presenças, em especial  o colega e 1º suplente de Vereador Tadeu Neves 
que, a parti r da meia-noite e um minuto vai  ser Vereador ti tular desta 
Casa. Gostaria Sr. Presidente de falar sobre um assunto que veio ao meu 
conhecimento, sobre uma empresa deste município, a empresa MASAL –  
Máquinas Agrícolas S/A. Sr. Presidente, gostaria de falar do que 
aconteceu no ano de 1998, onde esta empresa tem sido responsável por 
uma grande geração de emprego no município, uma grande arre cadação 
de impostos aos cofres municipais, há mais de 50 anos. È uma das 
empresas que orgulham a nossa terra, reconhecida em todos os cantos 
do País. Em outros municípios, muitas vezes, escutou que Santo Antônio 
é a terra da MASAL. Essa empresa, Sr. Presidente, por muitas décadas 
vem movimentando os cofres da Administração Municipal , através da 
arrecadação de impostos, da geração de empregos, propiciando um 
rendimento mensal a muitas famíl ias. Essa empresa, além de ter uma 
demanda muito grande no mercado in terno, também atua com muita 
intensidade em alguns países do Mercosul e, agora, em alguns países 
Asiáticos, levando sempre o nome de Santo Antônio da Patrulha. A 
Argentina sempre foi  um mercado muito promissor, e entre 1992 e 1998, 
a Masal vendeu mais de 1500 carretas graneleiras e equipamentos,  mas, 
injustamente, no ano de 1998 esta empresa foi  acusada, de forma 
caluniosa, sofrendo vários processos. Felizmente, a justiça foi  fei ta e no 
ano de 2002 a Masal foi  absolvida de todos os processos, em 1ª  
instância, em 26 de julho de 2007 a empresa foi  ressarcida pelo prejuízo 
que teve na época, pelo desembargador Elcio Pinheiro de Castro, mas 
com um prejuízo financeiro, relativamente considerável. Pela cotação do 
dólar, da época, o valor seria em torno de R$ 550.0 00,00, hoje, este 
mesmo valor em dólar, corresponde a R$ 324.000,00 com um prejuízo de 
R$ 226.000,00, mas a empresa não irá recorrer. Em 26 de dezembro 
2007, a empresa foi  absolvida com a extinção do processo. O seu 
proprietário, Sr. Cláudio Amoretti  Bier,  além de não recorrer, ainda criará 
uma fundação doando cinqüenta mi l  dólares, com objetivo de ajudar as 
crianças carentes do município. Sr. Presidente, f iz questão de fazer este 
relato, porque muitas vezes podemos estar suscetíveis a si tuações 
injustas, e  neste momento gostaria, num úl timo ato como Vereador desta 
Casa, fazer este reconhecimento da justiça que foi  fei ta, agora, para esta 
empresa, e que, com certeza, não abalou a sua credibi l idade, tanto é que 
esta empresa cresceu de uma forma muito intensa nos úl timos anos, 
f icando com certeza, dando muito orgulho para Santo Antônio da 
Patrulha, levando divisas do município, gerando empregos e rendas a 
todos os patrulhenses. Fica aqui o reconhecimento do Vereador Marlon 
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Rafael li , para que sejamos sol idários,  e que a comunidade tenha 
conhecimento desta absolvição, e que possa, cada vez mais, esta 
empresa possa galgar a passos largos, através dos seus proprietários, 
diretores e funcionários, em prol  do crescimento de Santo Antônio da 
Patrulha. Quero manifestar,  neste momento, o meu total  reconhecimento 
e apoio ao Sr. Cláudio Amoretti  Bier e ao Sr. Paulo Rancheski , extensivo 
aos funcionários e colaboradores desta idônea e importante empresa. 
Para encerrar, gostaria de fazer um reconhecimento desses anos que 
passei junto nesta Casa, mais de sete anos em que esteve como 
vereador, com muito orgulho, da Câmara Municipal  de Santo Antônio, e 
com certeza levarei  esta lembrança pelo resto dos meus dias, orgulho 
para mim, para minha famíl ia, para meus amigos. Procurei  honr ar, a cada 
dia, a confiança que, em mim, foi  depositada pela população de Santo 
Antônio da Patrulha. O destino, às vezes, nos reserva si tuações 
inesperadas, e recebi este convi te para um novo desafio, e como as 
pessoas que me conhecem, sabem que sempre fui  propenso a desafios,  
f iquei, realmente, muito entusiasmado com essa nova oportunidade de 
trabalhar, junto à Assembléia Legislativa, com este Deputado que, com 
certeza, ainda vai  dar muito orgulho para nós, de Santo Antônio, que é o 
Deputado Mano Changes, onde procurarei  fazer um trabalho que, cada 
vez mais, honre a confiança em mim está sendo depositada. Vou 
procurar, realmente, aproximar a região e as l ideranças do gabinete, mas, 
acima de tudo, vou procurar estar sempre em Santo Antônio, defendendo 
as causas de Santo Antônio que, com certeza, são as causas, também, 
do Deputado Mano Changes. Gostaria de agradecer a amizade, o 
companheirismo de todos os senhores, agradecer a toda a população de 
Santo Antônio da Patrulha e dizer que esta Casa sempre vai  f icar  no 
coração deste humilde servo da população de Santo Antônio. Para 
encerrar, gostaria de repeti r uma frase de um grande amigo que, hoje,  é 
Ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que seria o 
ideal para esta nova missão, este novo desafio que está diante deste,  
então Vereador. Ele dizia o seguinte: “Numa determinada região, Deus 
determinou que um determinado apóstolo fizesse uma evangel ização de 
uma determinada região, que na época estava com muitos confl i tos. 
Mesmo achando di fícil , o apóstolo não desanimou e enfrentou o desafio, 
e depois de muitos anos de lutas e peregrinações, convertendo as 
pessoas ao catol icismo, ele vol tou a conver5sar com Deus, que perguntou 
ao apóstolo como tinha sido. Ele disse a Deus que “Combati  o bom 
combate, cumpri  a missão que me foi  imposta, mas, acima de tudo, não 
perdi  a fé”. Obrigado, Sr. Presidente. Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Manifestou-se a respeito do retorno do 

Vereador Clóvis a esta Casa, desejando um bom retorno ao mesmo . Com 
relação ao Centro Digi tal , disse que a intenção não foi  atingi - lo, mas sim 
questionar um fato que estava ocorrendo , para esclarecer as dúvidas dos 
munícipes que procuravam pelo serviço. De acordo com o edi l , as razões 
apresentadas são plausíveis, manifestando a sua sat isfação pelo 
problema ter sido resolvido. Com relação à despedida do Vereador 
Marlon, desejou sucesso na nova emprei tada, t endo a certeza de que fará 
um excelente trabalho, por ser uma vontade antiga do Edil , que sabe 
muito bem fazer este trabalho, salientando que fi lho de peixe, peixinho é.  
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Desejou sucesso ao Vereador 

Marlon nesse novo desafio, embora o Edi l  conheça muito bem o trabalho 
desenvolvido na Assembléia Legislativa, assim como em Brasíl ia. De 
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acordo com o Vereador i sto não deixa de ser um desafio, uma vez que 
trabalhará com um Deputado que tem muita identi ficação com Santo 
Antônio, bem como com a região.  Desejou sucesso, também, ao Vereador 
Tadeu Neves, que assumirá uma cadeira nesta Casa, colocando a Mesa 
Diretora à disposição do mesmo.  Fez um registro aos Votos de 
Congratulações à Comissão, Organizadores e comunidade da localidade 
de Evaristo pela brilhante Festa da Banana, ocorrida no úl timo domingo, 
destacando o impressionante número de colaboradores  que fizeram com 
a festa fosse um sucesso. Parabenizou, também, o Sr. Prefei to Municipal , 
em virtude da atenção dispensada à comunidade para que a festa fosse 
um sucesso. Cumprimentou o Suplente de Vereador Odone pelo 
pronunciamento na Tribuna sobre a energia eólica, sa lientando que o 
primeiro passo é a medição exata dos ventos de Santo Antônio, que 
envolve assuntos pertinentes à reabertura do pro -info, para que as 
empresas se cadastrem. Recentemente foi  efetuado um leilão, onde as 
empresas que se habi l i taram tinham docu mentos,  mas não tinham 
capacidade financeira em absorver essas demandas.  Disse o Vereador 
que existem plantas relacionadas aos municípios de Xangrilá, na divisa 
de Tramandaí com Cidreira e Capivarí. De acordo com o Edi l , se houver 
um esforço, dando as condições climáticas, consultando Telmo Magadan, 
que pode dar um auxíl io necessár io ao município.  Em aparte falou o 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Com relação à Festa 
do Evaristo, disse que das dezenove edições, foi  a maior em número de 
pessoas. Sal ientou o Edil  que a maior alegria da comunidade está 
relacionada à atenção dispensada pelo Poder Executivo, no que tange às 
estradas. COMUNICAÇÃO DE LÍDER : Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Agradeceu o Vereador Marlon pelo bri lhante trabalho 

desenvolvido no período em que esteve atuando nesta Casa. Desejou 
sucesso na nova emprei tada, tendo a certeza de que fará um ótimo 
trabalho com o Deputado Mano Changes. Desejou as boas vindas ao 
Vereador Tadeu Neves, colocando-se à disposição do mesmo. Vereador 
CLÓVIS GOMES SALAZAR : Com relação à escolha do Secretário da 
Mesa, pensou que a escolha fosse por partido, não tendo a oportunidade 
de fazer um trabalho elei toral . Disse que a escolha foi  democrática,  
colocando-se à disposição do mesmo. Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS: Desejou sucesso ao Vereador Marlon, salientando o 
excelente trabalho desenvolvido pelo mesmo, com quem aprendeu muito.  
Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde lavrei  a 
presente ata que, após l ida e aprovada, segue assinada.  


