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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos vinte e três dias do mês de abril  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 solici tou ao Exmo. 
Senhor Secretário que real izasse a leitura de um trecho Bíbl ico na forma 
de costume. O Senhor Pres idente colocou a ata da 7ª Reunião Ordinária 
em votação que foi  aprovada por unanimidade.  Fez o uso da Tr ibuna 
Livre a Coordenadora da 11ª CRE, Carmem Carol ina Machado, 
explanando sobre assuntos referentes à Coordenadoria de Educação.  Em 
ato contínuo, o Senhor Presidente sol ici tou ao Senhor Secretário que 
procedesse à lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 

047/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem 
nº 048/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 078/2007 –  “Abre crédi to especial  por redução orçamentária,  
no valor de R$ 10.000,00, al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas 
al terações que dispõe sobre o Plano Plurianual do município para 2006 a 
2009, Lei  Municipal  nº 5072/2006 que dispõe sobre a L ei  de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 
que dispõe sobre a Lei Orçamentár ia Anual”. PROJETO DE LEI Nº 
079/2007 - "Abre crédi to suplementar  no orçamento municipal , al tera as 
Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas al terações que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei  Municipal nº 
5072/2006 que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o 
exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei 
Orçamentária Anual". Of.276/07 –  Encaminha impacto financeiro referente 
ao Projeto de Lei 056/07 solici tado pela CUP –  Poder Executivo. Com. Nº 
cm031497/07 –  Informa a liberação de Recursos PNAE-01/03/07 valor R$ 
12.852,40 –  Ministério da Educação. Com. Nº cm031498/07 - Liberação 
de Recursos PNAE-01/03/07 valor R$ 1.359,60 –  Ministério da Educação. 
Of. 002978/MS/SE/FNS- Liberação de Recursos Financeiros pagamento  
de teto financeiro de vigilância em saúde TFVS. valor R$ 6.346,69 –  
Ministério da Saúde. Oficio nº1636/2007 - Resposta ao Req. 064/07 de 
autoria do Ver. Manoel Adam –  ANATEL. Of.003/2007 - Resposta a ofício 
endereçado a EBCT –  EBCT. Of.  Nº 011/2007 - Mobi l ização nacional dos 
trabalhadores rurais em defesa de previdência pública –  Sindicato Rural  
de Santo Antônio. Com. Nº cm006107/MS/SE/FNS - Informa a l iberação 
de recursos financeiros no valor de R$ 3.667,73 para o pagamento de 
medicamentos –  Ministério da Saúde. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 007/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA - "Concede 
Título de Cidadania Patrulhense"  - Fernando Chagas Carvalho. PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2007 –  “Aprova parecer prévio do 
Tribunal de Contas referente ao exercício de 2000” . PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2007 –  BANCADA DO PP- “Concede 
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Título de Cidadania Patrulhense” – Diogo Paz Bier.  INDICAÇÃO Nº 
024/2007 - JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - "Seja real izada 
campanha envolvendo a Secretaria de Educação e Meio Ambiente, com o 
apoio do governo Estadual com a Prefei tura do Caraá, com objetivo de 
realizar um mutirão de l impeza nas margens do Rio dos Sinos". 
INDICAÇÃO Nº 025/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- "Seja real izado 
um estudo com objetivo de viabi lizar a transferência da AABB 
Comunidade para a Escola Agrícola, local izada em Esquina dos Morros".  
INDICAÇÃO Nº 026/2007 - RENI GERMANO, MARLON SOUZA E 
ADELINO STECANELA - "Seja real izada, através de processo l ici tatório, 
negociação com Insti tuição Financeira para pagamento da folha do 
funcionalismo municipal". INDICAÇÃO Nº 027/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- "Seja real izado, em caráter pro filático, treinamento e campanha 
epidemiológica contra a Dengue".  Requerimento nº 115/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta informações de qual a 

previsão de instalação da rede d'água na local idade de Serraria Velha, 
sendo que o poço está perfurado, aproximadamente, seis meses. 
Requerimento nº 116/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta que a 
Unidade Móvel de Saúde passe a atender a local idade de Morro Agudo no 
3º Distr i to. Requerimento nº 117/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta à 
Governadora do Estado, ao Dep. Estadual Alceu Moreira, Secretaria do 
Meio Ambiente e ao Sr. Ir ineu Ernani Schneider, diretor da FEPAM, 
agil ização nos processos de l icença de empreendimentos que se 
encontram com a tramitação parada. Requerimento nº 118/2007 –  
JACIRA C. DOS SANTOS- Voto de pesar pelo falecimento da Srª Maria 
Rosa Braga. Requerimento nº 119/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Voto de pesar pelo falecimento do Sr. João S. Casti lhos. 
Requerimento nº 120/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Voto 
de pesar pelo falecimento do Sr. Adão S. Santos. Requerimento nº 
121/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA E MARLON SILVA DE SOUZA- 
Sol ici tam a Metrovias a recuperação de um trecho da RS -030, mais 
especificamente na ponte existente na Cel. Victor Vil la Verde próximo à 
Excelsior. Requerimento nº 122/2007 –  BANCADA DO PP E ADELINO 
STECANELA - Sol ici ta ao Prefei to Municipal que autorize o Sr. Maurílio 
Lucas Santos a execução do projeto de engenharia, prevendo melhorias 
na infra-estrutura do posto de venda de passagens intermunicipais na Av . 
Francisco J. Lopes nº 1, que disponibil iza ainda os serviços de embarque 
e desembarque de passageiros. Requerimento nº 123/2007 –  BANCADA 
DO PP E ADELINO STECANELA - Sol ici ta ao Sr. Mauríl io Lucas Santos 

que dê continuidade a execução do projeto de engen haria, prevendo 
melhorias na infra-estrutura do posto de venda de passagens 
intermunicipais na Av. Francisco J. Lopes nº 1,  conforme projeto de 
engenharia apresentado pelo empresário. Requerimento nº 124/2007 –  
BANCADA DO PP E ADELINO STECANELA - Sol ici ta ao Sr.Gi lberto 
Teixeira Cunha, Diretor Geral  do Departamento Autônomo de Estradas de 
Rodagem, sol ici tando que sejam mantidos nos locais em que se 
encontram há longos anos, a Estação Rodoviária de Santo Antônio da 
Patrulha, junto ao bairro Cidade Alta, ci to  na Avenida Borges de 
Medeiros, n°455, assim como o posto de vendas de passagens 
intermunicipais com o serviço de embarque e desembarque, no bairro 
Pi tangueiras, na Avenida Francisco J. Lopes, n° 01. Requerimento nº 
125/2007 –  BANCADA DO PP E ADELINO STECANELA- Sol ici ta ao Sr.  
Eudes Antidis Missio, Diretor de Operações e Concessões do 
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Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, sol ici tando que sejam 
mantidos nos locais em que se encontram há longos anos, a Estação 
Rodoviária de Santo Antônio da Patrulha, junto ao bairro Cidade Alta, ci to 
na Avenida Borges de Medeiros, n°455, assim como o posto de vendas de 
passagens intermunicipais com o serviço de embarque e desembarque, 
no bairro Pi tangueiras, na Avenida Francisco J. Lopes, n° 01.  
Requerimento nº 126/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a Srª 

Rita Campos Daute, Diretora Insti tucional da Brasi l  Telecom, sol ici tando 
que seja real izado o nivelamento das tampas dos pontos de inspeção da 
rede de telefonia localizados na Rua João Pedroso da Luz. Requerimento 
nº 127/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta ao Prefei to a retomada 

da parceria com moradores, visando a construção dos passeios públ icos. 
Requerimento nº 128/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS –  Qual 

o motivo do poço artesiano comunitário construído a quat ro meses, em 
frente  a Igreja da local idade de Serraria Velha, não estar fornecendo 
água aos moradores. Requerimento nº 129/2007 - JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS - Qual o motivo dos banheiros públicos  das praças da Boa 

Viagem e da Praça da Igreja Matriz da cidade Alta estar fechados. 
Requerimento nº 130/2007 –  ADELINO STECANELA- Sol ici ta ao Diretor 

do DAER e Secretaria de Obras do Município estudo viabil izando a 
construção de um abrigo de ônibus na parada nas margens da RS-30 no 
cunhal da Rua Arl indo Meregal li . Requerimento nº 131/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Sol ici ta a Brasil  Telecom colocação de TUP na Rua São 
Bento. Requerimento nº 132/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta 
ao Prefei to melhoria na i luminação pública em frente à  Igreja Matriz da 
Cidade Alta. Requerimento nº 133/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta 
ao Gerente da CEEE melhorias na rede elétrica com troca de 
transformador por um de maior potência em Rincão da Palmeira  em Vi la 
Palmeira. Requerimento nº 134/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS, MARLON SILVA DE SOUZA E EDUARDO LIMA DE SOUZA - 
Votos de Congratulações aos Comendadores da 10ª Comenda da 
Rapadura realizada no dia 21/4/07. Requerimento nº 135/2007 –  
FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta ao DAER uma audiência com 

urgência para tratar sobre a decisão no rmativa 59/07 que trata sobre a 
restrição de caminhões superior a três eixos, na RS-30 entre SAP-
OSÓRIO. Requerimento nº 136/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO - Votos 
de Congratulações ao Senhor Valdeci Lino da Cunha por ter assumido o 
cargo de Presidente da Associação Comercial  e Industrial  de Santo 
Antônio. Pedido de Providência nº 116/07 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER 
DE SOUZA- Revisão de i luminação com troca de lâmpadas queimadas na 
localidade de Lomba Vermelha, na Vi la existente em frente a Escola 
Municipal Vicente Caparell i . Pedido de Providência nº 117/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- I luminação públ ica na localidade de 
Serraria Velha . Pedido de Providência nº 118/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta patrolamento e ensaibramento da 

Travessa 25 na localidade de Cancela Preta, iniciando na propriedade do 
Sr. Spite até a propriedade do Sr. Adegildo. Pedido de Providência nº 
119/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta Obras de calçamento 
das ruas Sem. Alberto Pasqual ini  e Alziro Baltazar da Luz. Pedido de 
Providência nº 120/2007 – JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta 
a construção de abrigo junto às paradas existentes na Av. Affonso P. 
Emerim. Pedido de Providência nº 121/2007 - JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Sol ici ta a construção de uma praça com um campo de futebol 
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na área verde nas proximidades da Rua Wadislau Kalata.  Pedido de 
Providência nº 122/2007 - JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a 
l impeza do valo existente às margens da Rua Adão M. de Barros.  Pedido 
de Providência nº 123/2007 - JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Sol ici ta a colocação de luminárias públicas junto à margem de Santo 
Antônio (ponto turístico de nossa cidade) local izada no cunhal da rua 
Antônio Luiz Collar.  Pedido de Providência nº 124/2007 - JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta o ensaibramento e patrolamento das 
estradas das localidades de Tapumes, Lombas, Chicolomã, Esquina dos 
Morros, Barrocadas, Rincão do Capim e Morro Grande.  Pedido de 
Providência nº 125/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Sol ici ta que seja 

realizada a mudança de lugar do abrigo da parada número 160, em Vi la 
Palmeira, 2º Distri to de Santo Antônio, bem como a reti rada de um tronco 
que está atrapalhando a entrada e saída de veículos para fazer a vistoria 
junto ao Centro de Registro de Veículos Automotores - CRVA 0161. 
Pedido de Providência nº 126/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Sol ici ta a colocação de Iluminação publica na local idade de 
Serraria Velha. Pedido de Providência nº 127/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Sol ici ta o patrolamento e ensaibramento das estradas  das 

localidades de Cancela Preta, Palmeira do Sertão, Ribeirão do Meio, Al to 
Ribeirão,Içara e Sertão do Montenegro. Pedido de Providência nº 
128/2007 –  ADELINO STECANELA- Reitera pedido de providência nº 
264/06, sol ici tando perfuração de poço artesiano na localidade de 
Barrocadas próximo à residência do Sr.Antônio Ribeiro da Si lva. Pedido 
de Providência nº 129/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a 

l impeza e roçada nas imediações da Escola Estadual.  Pedido de 
Providência nº 130/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a 

instalação de iluminação pública na Rua Aida Saltiél em frente à Escola 
Estadual Espíri to Santo. Foi  efetuada a lei tura do ofício em resposta ao 
Pedido do Partido da Frente Liberal  dirigido ao Exmo. Sr. Reni Germano 
da Silva, Presidente do legislativo Municipal  que segue: Examinando o 
pedido do ilustre Presidente do Partido da Frente Liberal  –  PFL, Sr. 
Oraci ldo Domingos, sol ici tando a disponibi l ização do cargo de vereador 
ora ocupado pelo Sr. Eduardo Lima de Souza, em virtude do mesmo ter  
trocado de agremiação partidária –  entendo que até este momento o 
vereador não infr ingiu a nenhuma das regras do art. 55 da CF. e por isso 
mesmo, indefi ro o pedido do partido requerente.  Sal iente-se que o 
espíri to do art. 26 da Lei 9.096/95 é justamente o de impedir que o 
parlamentar que troca de agremiação partidária durante o mandato perca 
o cargo na Comissão Permanente ou na Mesa Diretora, ainda assim, se 
esta troca se perfectibi l izar  quando da ocupação destes mesmos cargos.  
Ou seja, se o vereador estiver ocupando cargo na Mes a Diretora ou na 
Comissão Permanente no momento da troca de agremiação partidária, ai 
sim, perderá esta posição no seio do Legislati vo Municipal .  Mas não é o 
caso. Mesmo assim, a CF. garante ao Ver. Eduardo Lima de Souza a 
mais ampla defesa tanto na fase administrativa, quanto na fase judicial  
antes que se tome qualquer medida, sob pena de se nul i f icar qualquer 
decisão açodada. Afinal , o Ilustre Vereador representa 697 elei tores que 
sufragaram o seu nome nas eleições pp. e, por isso mesmo, merece o 
nosso respeito e admiração da mesma forma que estes elei tores. Por 
úl t imo, cabe dizer que o Vereador Eduardo Lima de Souza se elegeu por 
uma Col igação PFL/PSDB!  A seguir o Sr. Presidente suspendeu a reunião 
colocando a palavra à disposição do Consultor Jurídico da Câmara 
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Municipal ,  Dr. José Augusto Rodrigues,  para as devidas expl icações. A 
seguir o Sr. Presidente passou a palavra aos Sr. Vereadores para que se 
pronunciassem sobre o EXPEDIENTE DO DIA:  Vereador EDUARDO LIMA 
DE SOUZA: Referiu-se ao pedido encaminhado ao Sr. Prefei to Municipal 
no que se refere à cobrança do IPTU dos moradores do 2º Distr i to. 
Agradeceu aos patrões do CTG Alvorada do Rio Grande, Valter e esposa, 
por terem cedido o galpão para a real ização da reunião da comunidade 
para tratar sobre o referido assunto.  Ressaltou que a comunidade está 
em polvorosa em virtude das correspondências oriundas do Poder 
Executivo com a cobrança do IPTU, onde muitas famíl ias têm que pagar 
quatro a cinco anos para trás.  Disse o Edi l  que não quer cri t icar o Poder 
Executivo, por acreditar que o mesmo esteja embasado em leis que 
permitam a cobrança, mas sim sol ici tar que a Administração tenha a boa 
vontade de discuti r com a comunidade a melhor forma de encontrar uma 
saída legal em que satisfaça ambas as partes. Ressaltou que a 
reclamação da comunidade tem por base o pouco tempo  estipulado para 
o acerto do pagamento do IPTU, informando que os aposentados não 
conseguem levantar dois ou três mi l  reais da noi te para o dia p ara qui tar 
suas dívidas. Disse que na reunião a maioria dos moradores quer entrar 
em acordo com a Administração Municipal , discutir valores  e competência 
da cobrança, uma vez que muitas pessoas estão sendo cobradas, mas 
pagaram no ano passado o ITR e INCRA. Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Referiu -se 

ao ofício encaminhado por um estabelecimento comercial  no ramo 
farmacêutico, demonstrando interesse na proposição deste Vereador na 
instalação de uma Farmácia Popular. Demonstrou a sua satisfação pela 
reação posi tiva da comunidade, uma vez que já foi  procurado por sete 
pessoas interessadas nesse assunto. Da mesma forma referiu-se ao 
pedido no qual solici ta ao Prefei to Municipal  maior i luminação em frente à 
Igreja Matriz da Cidade Alta, sendo este um trabalho desenvolvi do por 
esta Casa, assim como o trabalho já sol ici tado pelo Vereador Flávio no 
que se refere às pessoas desassistidas, que muitas vezes pagam por 
àqueles que, realmente, querem roubar e mexer com as pessoas que 
saem da missa ou que passam por este local . Salientou que a iluminação 
pública torna-se imprescindível  à segurança das pessoas que uti l izam a 
Praça como caminho para suas residências, servindo também de alerta 
para que a comunidade tome cuidado, destacando um fato ocorrido com a 
mãe do Padre Jair que,  ao sair da Missa no úl timo domingo, encontrou o 
vidro do seu carro quebrado e seus pertencer roubados. Da mesma forma 
destacou o ofício encaminhado pelo DAER referente à  instrução 
normativa que restringe o uso de veículos pesados na RS -030 no 
Perímetro Urbano do município, que muito agradou esta Casa . Destacou 
que muitos caminhoneiros usam o desvio pela RS-030 para não pagar 
pedágio, sem ter nenhuma l igação com o município. Da mesma forma 
destacou que sempre há a necessidade de ajustes,  uma vez que existem  
27 caminhoneiros de Santo Antônio que são contratados por  uma 
empresa de Gravataí , que tem preferência pela empresa por conhecer 
melhor a região. Em aparte falou o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 
Disse que ao participar da reunião com a Promotora para tra tar sobre 
esse assunto, foi  levantada a questão dos caminhões que são 
emplacados em Santo Antônio , que terão total  l iberdade de trânsi to. 
Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que os veículos 
l icenciados em Santo Antônio ou Osório que têm o mun icípio como 
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origem, estão resguardados nesta instrução normativa , mas àqueles 
funcionários que vêm visi tar suas famíl ias ficando dois ou três dias, 
partindo logo após com suas cargas, não estariam dentro desse direi to, 
portanto sol ici ta uma audiência para resolver este problema. Com relação 
ao que foi  l ido em resposta ao ofício do PFL no que se refere ao 
Vereador Eduardo Lima de Souza, disse que sua opinião  é favorável a 
que o mandato seja do partido. Sal ientou que fez pouco mais de 800 
votos, necessi tando para assumir  uma cadeira no legislativo de 2000 
votos do PMDB. Destacou que a si tuação do Vereador Eduardo é 
totalmente di ferente, tendo sido bem justi f icada pela Presidente do PSDB, 
Carmem Carol ina, uma vez que o mesmo saiu do PFL para o PSDB que 
tinham sua legenda col igada, além de col igação entre partidos. Salientou 
que sempre há muitos erros e muitos acertos, mas acredita que o PFL 
tenha errado ao olhar apenas um partido ou um caso somente. Disse o 
Edi l  que ao conversar com o Vereador ti tular e com o su plente do PFL, os 
mesmos mostraram-se surpresos com a decisão, uma vez que não foram 
procurados em nenhum momento para opinarem sobre a essa si tuação. 
Disse que o Vereador sofreu alguns percalços durante esta Legislatura, 
primeiro o PP tentou caçar a sua candidatura, entraram na justiça 
elei toral tendo conseguido um cabo elei toral , porque ficou de vítima 
naquele processo, agora o PFL conseguiu colocar o Vereador nas 
manchetes dos jornais e em várias entrevistas nas rádios. Em aparte 
falou o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que não 

dá para generalizar ao dizer que o PP queria caçar o mandato do 
Vereador uma vez que foi  contra a ação, assim como o Vereador Marlon e 
a Vereadora Jacira. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO :  
Disse conhecer a conduta dos Vereadores do PP, salientando que este 
também foi  o caso do PFL, que teve um documento assinado por seu 
presidente, portanto representando a todos os componentes dos partidos. 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse ter fei to há alguns meses atrás 
um pedido ao Executivo sol ici tando que fosse fi rmado convênio com o 
governo do Estado objetivando prevenir a possibil idade da proli feração do 
mosquito da Dengue no município. Manifestou o seu temor em virtude de 
notícias veiculadas na mídia sobre 160 casos confi rmados de Dengue no 
Estado do Rio Grande do Sul. Acredita que o governo do Estado faça 
campanha preventiva no que tange a esse assunto. Da mesma forma 
manifestou-se a respeito do pedido no qual solici ta ao Prefei to Municipal , 
através da Secretaria Municipal  da Saúde, que a Unidade Móvel de Saúde 
passe a atender a local idade de Morro Agudo no 3º Distr i to , uma vez que 
os moradores se queixam que a referida unidade visi tou àquela 
comunidade apenas uma vez. Com relação à atuação da FEPAM informou 
que a mesma está com mais de doze mi l  processos  protocolados para a 
l iberação, estando orçados em investimentos no montante de cinco 
bi lhões de reais, que o Estado está deixando de arrecadar. Destacou os 
problemas que vêm ocorrendo com os mineradores do município qu e têm 
os protocolos de pedido de licença parados há dois ou três anos. 
Sal ientou que no dia de amanhã se encaminhará a Porto Alegre com 
mineradores para tentar l iberar alguns p rocessos que estão engavetados, 
para que possam trabalhar sem serem punidos ou p resos pela PATRAM 
que alegam que os mesmos degradam o meio ambiente. Informou que 
muitos têm que trabalhar clandestinamente sem se legalizar, pagar 
impostos,  outros empreendimentos fechados sem guerra divisas e nem 
empregos município. Disse que há aproximadamente seis meses,  tem 



 7 

uma empresa no campo do Osolopes, esperando l icença para fazer a 
rede de al ta tensão de Gravataí até o Li toral Norte . Salientou que o 
Secretário João Alfredo efetuou um trabalho de seis meses para que esta 
empresa ficasse em Santo Antônio, mas não conseguiu a l icença para 
fazer esta rede, que vai  gerar energia, empresa, desenvolvimento para a 
região. Destacou o valor e a importância de uma obra destas para o 
Estado, que resolverá o problema da energia elétrica para a Região. 
Ressaltou que foi  efetuada uma grande luta para que o município 
pudesse cobrar Royalties da Petrobrás, havendo uma possibi l idade dessa 
bomba de recalque localizada na Miraguaia, para bombear a refinaria 
Alberto Pasqualini , em Canoas, para isso teria que ter uma rede de 
energia, paga e contratada, l ici tada pela Petrobrás. Lamentou o Edi l  que 
esta empresa está com o prédio fechado, durante seis meses, com 
material  de alguns mi lhões para fazer essa rede do Cartucho até a 
Glorinha, mas também não tiveram a l icença aprovada, não foi  sequer 
analisada. Destacou o quanto  i r ia melhorar a região, com a Petrobrás 
gerando divisas para o município, pagando ISS e gerando empregos. 
Sal ientou que um grupo de pessoas que já estavam trabalhando, já estão 
desempregados. Questionou como um Estado vai  desenvolver com a 
FEPAM, que hoje alega que fal ta m aproximadamente 500 funcionários, 
com burocratas que não querem que isso aconteça, como se a energia 
elétrica com cabos de al ta tensão fosse poluir alguma coisa, pelo 
contrário, destacou ser saudável para todos em qual idade de vida, bem 
como gerará indenizações aos proprietários por onde passar.  Disse ter 
efetuado ofício à Governadora do Estado, o qual entregará pessoalmente,  
com a ajuda do Deputado Alceu Moreira , que intercederá nesse senti do, 
para que as liberações sejam efetuadas via município, em audiência no 
dia de amanhã. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário. Solicitou ao Vereador Ferulio permissão 
para subscrever os Votos de Congratulações ao Pr esidente da ACISAP, 
Valdeci  Lino Cunha e demais membros da Diretoria por terem tomado 
posse na úl t ima semana. Disse ter conversado com o Chefe do Gabinete 
das Relações Insti tucionais, Dr. André. Disse ser uma pessoa vinculada à 
Consulta Popular  que permaneceu no Gabinete junto ao Secretário Celso 
Bernardi , disse que um dos assuntos t ratados foi  a l iberação dos recursos 
para a Universidade Federal do Rio Grande, FURG, possibil i tando a 
instalação da mesma no município. Afi rmou o Edi l  que o Secretário Celso 
Bernardi  comprometeu-se em lutar para que essa liberação seja 
concretizada, vindo ao encontro do programa do atual Governo. Salientou 
se reste o trabalho que vem sendo realizado pelos Vereadores desta 
Casa, com comprometimento nos assuntos relacionados aos i nteresses 
do município. Referiu-se à Indicação na qual solici ta, juntamente com os 
Vereadores Reni e Adel ino, que seja real izada, através de processo 
l ici tatório, negociação com Insti tuição Financeira para pagamento da 
folha do funcionalismo municipal . Disse que as Administrações municipais 
trabalham com vários bancos sem nenhum retorno para o município. 
Sal ientou que as Prefei turas de Gravataí e Porto Alegre estão fazendo 
uma l ici tação para trabalharem apenas com um banco  que terá que dar 
uma contrapartida para o município. Informou que em Gravataí já se fala 
em uma contribuição de R$ 100.000,00 por mês. Ressaltou que quem 
ganha com isso é a população do município, uma vez que a 
Administração terá mais recursos para investi r no município.  A seguir o 
Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI 
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COMPLEMENTAR Nº 001/2007  que “Dá nova redação ao quadro III  da lei 

complementar 014 de 10 de outubro de 2006, e dá outras providências” - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votaçã o, 
foi  aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE 
LEI Nº 078/2007  que “Abre crédi to especial  por redução orçamentária,  

al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas al terações que dispõe 
sobre o Plano Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 
5.072/2006, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 
exercício 2007 e Lei  Municipal  nº 5.103/2006 que dispõe sobre a lei 
orçamentária anual” - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 079/2007  que “Abre crédi to suplementar  
no orçamento municipal , al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas 
al terações que dispõe sobre o plano plurianual do município para 2006 a 
2009, Lei  Municipal  nº 5.072/2006, que dispõe sobre as diretr izes 
orçamentárias para o exercício 2007 e Lei  Municipal  nº 5.103/2006 que 
dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual ” - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 008/2007 –  - "Aprova parecer prévio do Tribunal de 
Contas referente ao exercício de 2000" –  - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 077/2007  –  

“Autoriza o Poder Executivo Municipal  a parcelar débito para com o 
Fundo de Previdência Social do Município –  FPSM” –  Colocado em 
discussão a Vereadora Jacira Conceição dos Santos sol ici tou vist as ao 
mesmo conforme previsto no Regimento Interno da Câmara Municipal . 
PROJETO DE LEI Nº 056/2007  –  “ Inclui Categorias Funcionais no Artigo 
24 previsto na Lei  Municipal  2.279/90-Plano de Carreira dos Servidores 
Municipais com Alterações posteriores, para fins de percepção de 
vantagem adicional e revoga o Art. 2° da Lei Municipal  4.358/2003, para 
apreciação e votação por essa Casa” –  Colocado em discussão a 
Vereadora Jacira Conceição dos Santos sol ici tou vistas ao mesmo 
conforme previsto no Regimento Interno da Câmara Municipal . As 
Indicações e os requerimentos, inclusive os verbais, foram colocados em 
bloco em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foram aprovados por unanimidade. Não havendo manifestação Plenária o 
Sr. Presidente passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FERULIO 
JOSE TEDESCO: Disse que os veículos com até dois eixos, com placas 

de Santo Antônio da Patrulha podem receber, a partir do dia 1° de maio, 
desconto de até 40% do valor da tarifa cobrada no pedágio da RS 474. 
Conforme o vereador, a medida será implantada pela concessionária 
Univias, após o lançamento de um projeto ainda este mês. No entanto,  
ressalva que, segundo informações recebidas do secretário municipal  de 
Administração, João Alfredo Peixoto, ainda estão sendo de finidos 
cri térios de contemplação, a justes e como será fei to este cadastramento.  
Sal ientou o Edi l  que o importante é que as tratativas existem, e a 
possibil idade de uma contrapartida da concessionária atendendo o 
grande número de cidadãos que se deslocam d iariamente a trabalho ou 
estudo para os municípios do Vale do Paranhana foi  acenada . Na mesma 
l inha disse que a conquista do desconto é uma antiga luta da Câmara de 
Vereadores em conjunto com a Administração Municipal . Lembrou já ter  
encaminhado um ofício para concessionária Univias, responsável pela 
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manutenção da RS 474, sol ici tando uma audiência para tratar da 
concessão de isenção ou desconto para os ônibus que transportam 
estudantes patrulhenses para Faculdade de Taquara. O pedido foi  
reforçado, recentemente, pelo vereador João Cezar Freiberger de Souza. 
Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Ressaltou a sua satisfação pela 

colocação efetuada pela Presidência da Casa, indeferindo o pedido do 
partido que requereu a sua saída desta Casa. Sal ientou que o interesse 
na sua saída tem caráter mais particular do que a vontade da população. 
Fez um agradecimento ao Presidente da Casa pela coerência, experiência 
e pela forma como tratou e anal isou a si tuação, juntamente com o 
Consultor Jurídico, Dr. José Augusto, que soube embasar muito bem toda 
a si tuação. Disse ter f icado apreensivo durante esta semana pela 
resposta oriunda da Presidência da Casa. Registrou o sucesso da 
Comenda da Rapadura ocorrido neste final  de semana, onde teve a 
oportunidade de conversar com o Sr. Prefei to, que lhe passou a posição 
do seu partido, que não se envolveu em nenhum momento, assim como o 
PTB e o PDT. Sal ientou que o seu trabalho continuará sendo em prol  da 
comunidade, sendo parceiro no que for de bom para o município, mas o 
que for de ruim trabalhará para ti rar.  Disse que continuará a ser parceiro 
nas decisões desta Casa.  Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Dirigiu-
se ao Vereador Eduardo dizendo que desde o recebimento do ofício, não 
pensou duas vezes em indeferir o mesmo. Sal ientou que todos conh ecem 
a sua conduta,  sendo este seu quarto mandato,  de transparência nas 
suas decisões. Sal ientou que cabe ao PFL procurar recursos no que se 
refere à decisão desta Casa, de que o Vereador continue no meio dos 
Edis, por sua luta e trabalho pelo bem da comun idade. COMUNICADOS: 
Disse que a próxima terça-feira será feriado, portanto se houver feriadão 
os Vereadores ficam cientes de que a reunião será transferida.  Nada mais 
a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, 
após l ida e aprovada, segue assinada.  

 
 


