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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos dezesseis dias do mês de abri l  de 2007 reuniram-se, ordinariamente,  
no Plenário Euzébio Barth, às 19 horas, os seguintes vereadores: RENI 
GERMANO DA SILVA, ADELINO STECANELA, EDUARDO LIMA DE 
SOUZA, FERULIO JOSÉ TEDESCO, FLÁVIO VON SALTIÉL, JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, 
MARLON SILVA DE SOUZA, SATURNINO CORREA DA SILVEIRA.  
Presente o Consultor Jurídico Dr. José Augusto Rodrigues.  

Constando o número regulamentar de vereadores o Senhor Presidente,  
em nome de Deus, deu por aberto os trabalhos no Plenário Euzébio 
Barth. A seguir o Senhor Presidente sol ici tou ao Exmo. Senhor Secretário 
que realizasse a lei tura de um trecho Bíbl ico na forma de costume. O 
Senhor Presidente colocou a ata da 6ª Reunião Ordinária em votação que 
foi  aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o Senhor Presidente 
sol ici tou ao Senhor Secretário que procedesse à lei tura do EXPEDIENTE 
DO DIA: Of. Mensagem nº 040/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 

Executivo. Ofício Mensagem nº 045/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  
Poder Executivo.  Of. Mensagem nº 046/2007 - Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2007  -  
Dá nova redação ao quadro III da Lei  Complementar 01 4, de 10 de 
outubro de 2006 – Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 075/2007 –  
“Autoriza o Poder Executivo Municipal  a conceder incentivo à  Cooperativa 
Agropecuária de Jacinto Machado”. PROJETO DE LEI Nº 076/2007 –  
“Autoriza o Poder Executivo Municipal  a conceder incentivo à Empresa 
Porto Emerim Materiais de Construção LTDA”.  PROJETO DE LEI Nº 
077/2007 –  “Autoriza o Poder Executivo Municipal  a parcelar débito para 

com o Fundo de Previdência Social  do Município –  FPSM”.  Of. Gab nº 
2708 - Encaminha prestação de contas de Santo Antônio da Patrulha, 
referente ao exercício de 2000 –  Tribunal de Contas. Of. Resposta ao 
ofício 063/07 que encaminhou os requerimentos 060,  063, 076/07 –  Brasi l  
Telecom. Ofício Resposta - Liberação de recursos  f inanceiros  de SAP  
no valor de 665.800,00 –  Banco do Brasi l .  Ofício SUPER/REDE 2007/195  
- Resposta  do  Ofício 076/07 dos Vereadores Reni Germano e Jacira 
Santos –  Banco do Brasil .  Ofício resposta ao Requerimento nº 094/07 do 
Vereador João Cezar Souza –  Univias. Ofício PFL - O Partido Requer o 
cumprimento da Lei 9.096 de 19/09/1995 Lei Orgânica dos Partidos 
Polít icos. INDICAÇÃO Nº 020/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- “Abertura de uma sala de atendimento de saúde na local idade 
de Tapumes” . INDICAÇÃO Nº 021/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- “Revisão nas al íquotas de IPTU dos imóveis localizados no 
interior, nas regiões que não apresentam infra -estrutura” . INDICAÇÃO Nº  
ADELINO STECANELA- “Seja viabi lizado a regularização dos prédios 
construídos até o ano de 2001 ” . INDICAÇÃO Nº 023/2007 –  FERULIO 
JOSE TEDESCO- “Viabi lização, através da Secretaria Municipal  de 

Saúde, da adoção de farmácia popular conforme decreto federal  n° 5.090 
de 20/05/2004 que regulamentou a lei  10.858 de 13/04/2004 ” . 
Requerimento nº 103/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta a Empresa 
de Telefonia CLARO quais os motivos de constantes falhas no sistema 
operacional, apresentando  l inha cruzada  desvio nas chamadas  
recebidas e  melhoria do sinal , que na maioria do tempo só tem sinal  de 
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emergência. Requerimento nº 104/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- 

Sol ici ta ao Juiz Elei toral  a instalação de uma sessão junto ao Pavi lhão da 
Igreja Nossa Senhora Aparecida na local idade de Cancela Preta . 
Requerimento nº 105/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Voto de Pesar Sr.Roberto Medei ros Ramos. Requerimento nº 106/2007 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta ao poder Executivo e a Brigada Mi l i tar 
que seja real izada uma atuação mais efetiva por parte dos fiscais da 
Prefei tura Municipal  e Brigada, referente aos ambulantes que 
comercial izam acessórios para veículos nos estacionamentos dos 
mercados e nas Ruas em geral  de nossa cidade. Requerimento nº 
107/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Sol ici ta a Ouvidoria 

Vivo a implantação de uma antena de telefonia móvel na localidade de 
Ribeirão. Requerimento nº 108/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- 

Sol ici ta o envio de um carro para a Polícia Civi l de Santo Antônio da 
Patrulha, um computador, uma máquina fotográfica, bem como os 
equipamentos para a confecção da car teira de identidade digi tal  (scanner, 
cabine fotográfica para assinatura e digi tais). Requerimento nº 109/2007 
–  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E EDUARDO LIMA DE SOUZA- 
Voto de profundo Pesar pelo falecimento do Sr. José Valdevino Gross 
Fei jó. (12/4/2007) . Requerimento nº 110/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS- Solici ta ao Comandante da Brigada Mi li tar o retorno do 

Posto da Brigada na local idade de Vi la Palmeira.  Requerimento nº 
111/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta Informações de 

quais as medidas que foram adotadas em relação ao Ped.Prov.070/07.  
Requerimento nº 112/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO - Sol ici ta ao 

Presidente da CEEE a retomada do Programa Casa Iluminada, vindo 
contemplar mais de 600 famíl ias de baixa renda.  Requerimento nº 
113/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Sol ici ta a Brasil  Telecom 
extensão de rede de telefonia fixa residencial no Loteamento Parque E l i te 
2. Requerimento nº 114/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA, RENI 
GERMANO DA SILVA E MARLON SILVA DE SOUZA - Votos de 

Congratulações a Administração de Taquara pela real iz ação da XXIV 
Expocampo. Pedido de Providência nº 103/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Ensaibramento e patrolamento da Rua 
Crescêncio Gabriel  Flor na localidade de Barro Vermelho. Pedido de 
Providência nº 104/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Colocação de luminária na Rua Crescêncio Gabriel  Flor na local idade de 
Barro Vermelho, antiga Rua 40, nas proximidades do numero 857. Pedido 
de Providência nº 105/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Patrolamento e ensaibramento da estrada de Venturosa iniciando na RS -
30 passando por Catanduvinha em direção a Morro Agudo. Pedido de 
Providência nº 106/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA - Sol ici ta 
a colocação de luminárias públicas nas localidades de Ribeirão, Sertão e 
Montenegro. Pedido de Providência nº 107/2007 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- Sol ici ta a limpeza dos Arroios Pitangueiras e Passo dos Ramos. 
Pedido de Providência nº 108/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- 
Calçamento da Rua Senador Alberto Pasqual ini . Pedido de Providência nº 
109/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Limpeza das ruas Avel ino 
Ol iveira e Daltro Filho. Pedido de Providência nº 110/2007 –JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Recuperação dos bancos e brinquedos junto 
às praças do Município.  Pedido de Providência nº 111/2007 – ADELINO 
STECANELA- Colocação de proteção nas laterais da ponte, local izada na 
Rua Miguel Pereira, próximo ao xis do Tanazo . Pedido de Providência nº 
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112/2007 –  ADELINO STECANELA - Colocação de abrigo na parada da 

Rua Oscar F. Jesus, esquina com a R ua Alcebíades F. Antunes, próximo 
ao Posto de Saúde. Pedido de Providência nº 113/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Colocação de abrigo na parada da Rua Oscar F. Jesus,  
esquina com a Rua Alcebíades F. Antunes, próximo ao Posto de Saúde . 
Pedido de Providência nº 114/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- 
Alargamento da estrada geral  de Miraguai a sentido Costa da Miraguaia, 
100 metros antes do ginásio Alvorada, visto que a estrada não apresenta 
largura suficiente para fluxo de duas mãos veículos.  Pedido de 
Providência nº 115/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Construção de 
bocas-de-lobo na Rua Paul Harris. Falou sobre o Expediente do Dia o 
Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA : Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário. Solici tou, verbalmente, informações à Prefei tura 
Municipal  sobre o andamento do contrato entre a Prefei tura e os 
Correios, sobre o funcionamento das caixas de coleta dos correios, uma 
vez que as mesmas foram canceladas, deixando a comunidade sem este 
precioso serviço. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Cumprimentou as 

pessoas presentes no Plenário, em especial  à Coordenadora da 11ª CRE 
de Osório, a patrulhense Carmem Carol ina Machado. Sol ici tou, 
verbalmente, em nome da Bancada do PMDB, Votos de Congratulações à 
Rádio Itapuí pelas comemorações dos 40 anos do Programa Imprensa no 
Ar, bem como ao jornal ista Hermógenes Gomes da Si lveira. Destacou a 
importância de um programa de rádio comemorar 40 anos, principalmente 
no interior do município, que fica ciente de tudo que acontece no País e 
no mundo. Referiu-se aos problemas que vêm ocorrendo com o sinal  da 
Empresa de Telefonia Claro, em virtude de que n ão há sinal , deixando as 
pessoas sem poderem efetuar ou receber l igações. Disse ter recebido um 
telefonema com chamada identi ficada como Antônio, ao atender não 
havia ninguém na l inha, ao procurar na agenda do telefone não havia 
nenhum registro com o nome de Antônio. Da mesma forma recebeu 
reclamação de seu fi lho que não consegue entrar em contato com o 
mesmo, em virtude de linhas cruzadas, ou fal ta de sinal . Referiu-se ao 
pedido no qual solici ta providências conjuntas  do poder Executivo, bem 
como da Brigada Mi l i tar, para que seja real izada uma atuação mais 
efetiva por parte dos fiscais da Prefeitura Municipal  e Brigada, referente 
aos ambulantes que comercial izam acessórios para veículos nos  
estacionamentos dos mercados e nas Ruas em geral  de nossa cidade . 
Sal ientou o Edil  que estas pessoas merecem sobreviver, mas sem 
prejudicar os comerciantes que pagam seus impostos, em detrimento 
destes que abordam as pessoas nos seus carros, vendendo seus 
produtos sem nenhuma carga de impostos . Da mesa forma destacou as 
pessoas que vendem canetas na vol ta das lojas ou bancos que seguem 
os idosos até conseguirem vender seus produtos. Disse ter sido abordado 
por quatro vendedores de acessórios de carros em frente a um 
supermercado, sendo que o úl t imo foi  tão agressivo que fi cou com 
vontade de chamar alguém para prendê-lo. A di f iculdade em legal izar um 
estabelecimento no município também mereceu cri t icas do Vereador,  
informando que esta semana um cidadão que abriu um pequeno bar, para 
tentar sobreviver, foi noti ficado pela fiscalização por estar i rregular. O 
problema, destaca o Edi l , é que com a venda de mercadoria o proprietário 
não tem condições de arcar com os R$ 500 ,00 necessários para 
legal ização. Salientou o Vereador que essas pessoas que vem de fora, 
comprovadamente atuando de forma clandestina, continuam agindo 
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l ivremente. Lembrou o Edi l  que no ano passado já havia alertado para 
furtos cometidos por ambulantes contra idosos, em época de pagamento 
da aposentadoria. Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: 

Sol ici tou, verbalmente, que seja encaminhado à Metrovias um ofício 
sol ici tando isenção ou desconto  de taxa de pedágio para o transporte de 
alunos para as faculdades.  Lembrou que o Vereador Ferul io já havia 
enviado um ofício à Metrovias, onde ficaram de marcar  uma audiênci a, 
mas até o presente momento nada foi  fei to.  Salientou ser, apenas um 
reforço para que seja encaminhado outro ofício para saberem que tem 
gente lutando e trabalhando por  esses universi tários que, às vezes, mal 
têm o dinheiro para pagar a prestação da sua faculdade. Ressaltou o Edil 
que na sexta-feira vai  pouca gente para a faculdade de Taquara, sendo 
que o ônibus gasta com pedágio por mês, em média, R$ 300 reais que 
são repassados ao aluno. Em aparte falou o Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO:  Sol ici tou que seja anexada, ao pedido do Vereador, cópia do 

ofício encaminhado, solici tando a marcação da audiência já sol ici tada 
anteriormente ao engenheiro Fernando Fróes. Prosseguiu o Vereador 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse saber que o Pedágio  
paga ISS ao município, mas alega que os mesmos  pegaram uma rodovia 
totalmente pronta, cobrando R$ 5,30 na ida e o mesmo valor na vol ta, 
sendo que o ônibus paga por ter dois eixos R$ 13,60 para i r  e 13,60 para 
vol tar. Em aparte falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Informou o 
Edi l  que, de acordo com o Secretário de Administração, João Alfredo, 
presente na Sessão, o engenheiro Fernando Fróes estará no município 
assinando um acordo com desconto de cinqüenta por cento para veículos 
com placas do município.  Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA dizendo que se soubesse desta notícia jamais 
teria usado a Tribuna. Vereador RENI GERMANO DA SILVA :  
Cumprimentou a ex-Vereadora e Coordenadora da 11ª CRE, Carmem 
Carol ina Machado, presente na Sessão, dizendo ser uma honra conta r 
com a presença da Ex-Vereadora. Referiu-se ao pedido no qual sol ici ta a 
l impeza dos Arroios Pitangueiras e Passo dos Ramos que estão 
obstruídos, causando mau cheiro e transtornos a quem passa. Com 
relação ao pedido do Presidente do PFL , no que se refere ao mandato do 
Vereador Eduardo Lima de Souza, disse que não se pronunciará, uma vez 
que o mesmo deu entrada nesta Casa às 18h55min, portanto não teve 
tempo de lê-lo. Não havendo mais pronunciamentos o Sr. Presidente 
passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE L EI Nº 075/2007 -  
“Autoriza o Poder Executivo Municipal  a conceder incentivo à Cooperativa 
Agropecuária de Jacinto Machado”  - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. As Indicações e os requerimentos 
foram colocados em bloco em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foram aprovados por unanimidade. Os demais 
Projetos baixaram na Comissão Única de Pareceres. Não havendo 
manifestação Plenária o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Registrou a presença 

da Ex-Vereadora, Presidente do PSDb e Coordenadora da 11ª CRE,  
Carmem Carol ina Machado. Com relação ao ofício encaminhado a esta 
Casa pelo PFL, no qual sol ici ta a cassação do seu mandato, disse o Edi l  
que a si tuação é constrangedora, estando quase sem palavras. Disse 
que, ao ler este ofício do Partido da Frente Liberal , do qual se elegeu e 
fez parte, seu pai , desde 1995, t rabalhou para este partido, com 
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responsabil idade e dedicação, hoje se vê em uma si tuação inesperada. 
Sabia da existência de comentários, sobre o novo Partido Democrático 
tomando à frente na busca de seus parlamentares ou direi to de seus 
votos. Questionou se essa si tuação é merecida, se fez tanto mal a este 
partido, será que o partido não tem respeito ao que sua famíl ia fez pelo 
mesmo, ao Prefei to ao qual elegeram, as pessoas que sempre confiou, 
que apoiou. Dirigiu-se ao colega Adel ino desejando pêsames, porque o 
Partido da Frente Liberal  não arrumou um oposicionista, arrumou um 
inimigo. Afi rmou o Edi l  que, a parti r de hoje,  este partido que se prepare, 
dizendo que pode perder tudo, mas o que puder ti rar dele, vai  t i rar, 
alegando que isso não se faz por entender ser uma  traição, pelo fato do 
PFL, quando esteve no poder, t i rou gente dos outros partidos, oferecendo 
cargos, mentindo, enganando muita gente, inclusive ao Edi l  e a seu pai.  
Disse não ter recebido apoio na campanha, afi rmando ter se elegido pelo 
seu esforço, com apoio de pessoas que confia  até hoje, gente que o 
respeita e que respeito. Sal ientou que, agora, este partido, que podia 
simplesmente deixar assim,  entra com um pedido contra o Vereador que 
alega não ter  fei to nada contra esse partido, pois não está votando contra 
os projetos, porque tem que ter responsabi lidade, por acreditar que os 
Projetos sejam o melhor para o município. Ressaltou que esse partido é 
muito poderoso, esse partido faz o que quer com o Execut ivo e com o 
Legislativo, não sabe se com o judiciário. Disse que esse partido não 
precisa esperar mais nada do Edi l . Disse respeitar a col igação, bem como 
ao PP que, às vezes,  é muito mais parceiro desta coligação que  o próprio 
PFL. Sal ientou que, o que este partido está fazendo , não se faz porque 
não saiu do mesmo para ganhar um cargo no  Estado ou para ganhar um 
cargo na prefei tura, saiu pela sua ideologia, mas hoje este partido está 
mostrando quem é, está mostrando a sua cara, os tipos de pessoas que o 
integram, mais uma vez não me arrependo de ter saído. Disse que vai  
continuar trabalhando nesta Casa ou na rua, pela sua comunidade, pelos 
patrulhenses, porque não é um partido desses que  vai  dizer o que acha e 
que pode lhe derrubar, uma vez que nunca precisou de nenhum partido 
para viver. Disse que se elegeu por um partido porque queria o melhor 
para Santo Antônio, mas agora,  porque querem um cargo a mais, que 
dêem uma secretaria lá na prefei tura, porque para  o PSDB não deram 
nada, só enrolaram, só tapinha nas costas.  Sal ientou que este partido 
não respeita a decisão do povo,  porque o Vereador não se deu bem com 
o pensamento dos demais, não tem que ficar . Disse que aguardará a 
decisão do presidente da Casa. COMUNICADOS : Convidou a todos os 

presentes para a posse do novo Presidente da Associação Comercial  que 
ocorrerá no dia 18 de abri l  às 19h30m. A Vereadora Jacira convidou a 
todos os presentes e a comunidade para a inauguração da nova Sede do 
PP, junto à antiga pastelaria do Miro Taxista, pastelão Positivo , na Av. 
João P. da Luz, na próxima quinta-feira. Prosseguiu o Presidente 
dirigindo-se ao Vereador Eduardo comunicando que tem até a próxima 
quinta-feira para se pronunciar sobre o pedido de cassação do mandato.  
Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde lavrei  a 
presente ata que, após l ida e aprovada, segue assinada.  


