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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos tr inta 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 8ª 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 049/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 

Executivo. Of. Mensagem nº050/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº051 /2007 –  Encaminha Projeto de Lei – 
Poder Executivo. Of. Mensagem nº052 /2007 –  Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo. Of. Mensagem nº053 /2007 –  Encaminha Projeto de 
Lei  Complementar –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 080/2007 -  
"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” Valor R$ 30.000,00  –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
081/2007 –  “Dá Nova Redação ao Artigo 3º e 5º Da Lei Municipal  n° 

4.012, de 01 de agosto de 2002-Que dispõe sobre o parcelamento de 
crédi tos municipais de natureza não tributária, al terada pela Lei  Municipal 
nº 4.495, de 08 de junho de 2004 –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI 
Nº 082/2007  - "Abre crédi to especial  por redução orçamentária, no valor 

de R$ 33.000,00, 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  Lei  de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 
que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual" –  Poder Executivo.  
PROJETO DE LEI Nº 083/2007 –  “Al tera o Artigo 48, da Lei  Municipal  nº 
4.608, de 28 de dezembro de 2004” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 002/2007 –  “Dá nova redação aos §§ 2º e 3º do 

artigo 121, da Lei Complementar nº 19, de 16 de dezembro de 2003” –  
Poder Executivo. Of. 296/2007 -  Resposta ao Of.  046/07, que sol ici ta 
balanço da Empresa Gomes Beneficiamento de Arroz LTDA. Of.  291/07 -  
Resposta aos Pedidos de Providência 004, 006, 010, 011, 031, 069, 005, 
007, 008, 016, 025, 040,  077, 066, 068, 038, 051/07 Requerimento  059/07 
e Indicações 001 e 003/07 –  Poder Executivo. Of. 074/07 - Resposta ao 
Requerimento 014/07 de autoria do Ver. Marlon Souza –  CONCEPA. Of.  
N.Ref.003067/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de Recursos Financeiros 
para pagamento de medicamentos, no valor de 3.029,87 em 02/07 –  
Ministério da Saúde. DRLN/SEC/061 - Resposta Ofício 014/07 do 
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Vereador Ferulio José Tedesco – CEEE. Com. Nº cm041090/07 -  
Liberação de Recursos FNDE valor R$ 27.433,32 –  Ministério da 
Educação. Nº Ref.008815/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do FNS Prefei tura de SAP no valor de R$ 5.194,48 , Programa 
de Assistência Farmacêutica Básica. Nº Ref. 016102/MS/SE/FNS –  
Informa a l iberação de recursos financeiros no valor de R$ 8.750,00 para 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Ofício 042/07 - Resposta 
ao Of. 011/07 –  Secretaria da Saúde.  PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 009/2007- MARLON SILVA DE SOUZA, JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA E JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
“CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA PATRULHENSE” –  Diogo Paz Bier.  
INDICAÇÃO 028/07 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Seja real izado o 
parcelamento da  divida ativa, sem a cobrança de juros e multas, e que a 
correção seja proporcional ao período do parcelamento. Requerimento nº  
139/2007  - RENI GERMANO DA SILVA, MARLON SILVA DE SOUZA, 
ADELINO STECANELA E EDUARDO LIMA DE SOUZA- Sol ici tam a 
Metrovias, a recuperação do acostamento da rodovia RS-030, no 
perímetro urbano, melhorias na sinalização, bem como o nivelamento da 
curva localizada na Lomba Vermelha. Requerimento nº 140/2007 –  
PODER LEGISLATIVO- Sol ici ta a integração entre os Municípios de SAP 
e Viamão, através de l inha de transporte coletivo intermunicipal urbano. 
Requerimento nº 141/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de 
Congratulações ao Sr.Cláudio Amoretti  Bier Presidente da MASAL, pela 
importação e distr ibuição dos Guindastes oriundos da China. 
Requerimento nº 142/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta ao 

Diretor Presidente da CEEE a execução do Projeto, conforme EI anterior 
nº 11.797/04, atual EI nº 41.508/06 que contempla as moradias populares 
do Loteamento Açores. Requerimento nº 143/2007 - MARLON SILVA DE 
SOUZA- Sol ici ta ao Sr. Carlos Henrique Ortnau Círio, Diretor da Empresa 

TRANSCOL, sol ici tando, com urgência, a mudança de i t inerário do 
ônibus, passando o mesmo a entrar pela Rua Edemar da Si lva Braga, 
seguindo pela rua Dione de Jesus Souza, passando em frente ao posto de 
saúde do Bairro Jaú, seguindo pela rua Danton Pasqual i  da Rosa até a 
Rua João Pedroso da Luz. Requerimento nº 144/2007 –  MARLON SILVA 
DE SOUZA- Sol ici ta a Sra. Rita Campos Daute, Diretora Insti tucional da  

Brasi l  Telecom, sol ici tando a instalação de um telefone públ ico na Rua 
Dione de Jesus Souza, entre os números 230 e 231. Requerimento nº 
145/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA E JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Sol ici ta ao Secretário Municipal  da Saúde, Dr. Giovani Sassi , a 

possibil idade da inclusão dos moradores da Rua João P. da Luz no PSF 
da Várzea. Pedido de Providência nº 131/07 - RENI GERMANO DA SILVA 
E MARLON SILVA DE SOUZA  - Patrolamento e ensaibramento com 
l impeza e roçada das laterais da estrada de Barrocadas e de Lombas. 
Pedido de Providência nº 132/07 –RENI GERMANO DA SILVA-  Revisão 
da rede de i luminação pública, com troca de lâmpadas queimadas na Rua 
Felicíssimo Jesus Lopes, Bairro Menino Deus. Pedido de Providência nº 
133/07 –  RENI GERMANO DA SILVA- Patrolamento e envaletamento da 

Travessa Ponciano Bitencourt, na local idade de Portão I. Pedido de 
Providência nº 134/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Recuperação da 

camada asfál t ica nas ruas Santo Antônio e Cel.Francisco B.de Lima e  
l impeza nos passeios públ icos das mesmas. Pedido de Providência nº 
135/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Solici ta a instalação de uma 
luminária em frente ao nº  1720, na local idade de Vila Ribeirão. Pedido de 
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Providência nº 136/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Revisão da rede 

de iluminação públ ica com reposição de lâmpa das na Rua Alberto 
Pasqual ini  no Bairro Santa Teresinha. Pedido de Providência nº 137/2007 
–  BANCADA DO PMDB- Que seja realizado com urgência reparos no 
calçamento da Rua Dos Imigrantes, no trecho em frente à  Subestação da 
CEEE e Vi la Assis Brasi l . Pedido de Providência nº 138/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGE DE SOUZA- Troca de lâmpadas e colocação de 

luminárias na localidade de Furnas e Evaristo. Pedido de Providência nº 
139/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Recuperação da 

camada asfál t ica da Rua Marechal Floriano Peixoto e Av. Borges de 
Medeiros. Pedido de Providência nº 140/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL E 
JOÃO CEZAR FREIBEGER DE SOUZA- Que seja real izado em conjunto 
com a vigilância sanitária no cemitério Municipal , a l impeza dos 
recipientes que contenham água parada com posterior troca por areia, 
operação esta que servirá como forma de prevenção, tendo em vista o 
foco de Dengue no Estado. Pedido de Providência nº 141/2007 – RENI 
GERMANO DA SILVA- Colocação de quatro luminárias na Rua Merolino 
Machado da Luz.  Pedido de Providência nº 142/2007 –  RENI GERMANO 
DA SILVA- Substi tuição das lâmpadas nas ruas do Loteamento Jardim 
Pindorama. Pedido de Providência nº 143/2007 –  SATURNINO CORREA 
DA SILVEIRA- Ensaibramento e patrolamento da estrada geral  da 

localidade de Boa Vista. Pedido de Providência nº 144/2007 –  
SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Ensaibramento e patrolamento da 

estrada geral  da local idade de Cartucho até Ribeirão. Pedido de 
Providência nº 145/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- 

Recuperação da estrada que i nicia nas proximidades da Escola do Sertão 
até a propriedade do Sr. Ito. Pedido de Providência nº 146/2007 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Limpeza da Rua Edu Pi l loti  através 
de capina, poda das árvores e limpeza do passeio públ ico.  Pedido de 
Providência nº 147/2007 - JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Limpeza 
da Praça localizada no Bairro Menino Deus. Pedido de Providência nº 
148/2007 - JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Ensaibramento e 
patrolamento da Rua Edemar Braga, bem como recuperação da Travessa 
Sel istre na Lomba da Páscoa. Pedido de Providência nº 149/2007 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Recuperação da Rua Cel.  Vicente 

Gomes, através de operação Tapa-buracos. Pedido de Providência nº 
150/2007 –  FERULIO JOSE TEDESC0 - Sol ici ta a Secretaria de Obras 

adequação da boca-de-lobo existente em frente ao Mercado União, na 
Rua Francisco B.de Lima. Pedido de Providência nº 151/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento, bem como 
roçada das laterais das estradas das localidades de Barrocadas, 
Chicolomã e Tapumes. Pedido de Providência nº 152/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da estrada da 

localidade de Boa Vista, passando em frente à Escola Medianeira, visto 
que a mesma encontra-se em péssimo estado de trafegabi lidade. Pedido 
de Providência nº 153/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Revisão da 
i luminação pública na localidade de Lomba Vermelha, inclusive ao longo 
da RS-30. Pedido de Providência nº 154/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Revisão da iluminação públ ica no centro da localidade de 
Barrocadas. Pedido de Providência nº 155/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Patrolamento e ensaibramento das estradas que l igam as 

localidades de Morro Grande, Rincão do Capim, Barrocadas, Tapumes, 
Lombas, Chicolomã e Esquina dos Morros. Patrolamento  e ensaibramento 
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das estradas da Catanduvinha, Roça Grande, Morro Grande, Serraria 
Velha, Porto Ramos, Catanduva Grande, Data e Alto Data. Pedido de 
Providência nº 156/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta a l impeza e pintura do meio -fio das ruas Espíri to Santo,  
Sezefredo Costa Torres e Cel. Vicente Gomes. Pedido de Providência nº 
157/07 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta à Secretaria de Obras, 
através do Departamento de Serviços Urbanos, a sinal ização horizontal  e 
vertical de estacionamento privati vo para deficientes físicos, próximo ao 
Prédio do Fórum, conforme Legislação Municipal . Falou sobre o 
EXPEDIENTE DO DIA o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: O 
parcelamento da dívida ativa foi  defendido pelo vereador como a forma 
mais justa de atender os contribuintes em atraso com a municipalidade, 
bem como de aumentar o recolhimento de recursos para o erário.  Na 
proposta apresentada pelo vereador o contribuinte em débito teria a 
oportunidade de parcelar a sua dívida de 12 a 36 meses, sem juros e 
multas. Apenas incidir ia no valor da dívida a correção monetária, 
calculada por um índice de Fundações util izadas pelo Governo Federal  ou 
da própria Prefei tura.  Acredita o Edi l que esta medida acabaria com 
algumas disparidades cometidas. Sal ienta que cidadãos desempregados 
ou que recebem um salário mínimo ou até menos, estão com dívida ativa 
de três a quatro anos atrás com o Executivo, em torno de R$ 5 à R$ 6 
mi l . Segundo Flávio, isso não quer dizer que sejam mal pagadores, mas 
que, em um momento da vida, precisaram optar em pagar o Imposto ou 
então comprar produtos de necessidade básica, como al imentos ou 
remédios. Ressaltou que os juros cobrados pela prefei tura também foram 
atacados pelo vereador. Disse estar pedindo, desde 2001, a adoção deste 
parcelamento, mas o que se está vendo, desde aquela época, é o 
absurdo no valor dos juros cobrados pela prefei tura e o tamanho abusivo 
das multas. Estes fatores fazem com que a grande maioria dos 
contribuintes com dívidas não consigam colocá -las em dia. Em 
conseqüência disso, alerta  o vereador, a Prefei tura no cumprimento da 
Lei de Responsabil idade Fiscal , acaba executando estes contribuintes, 
que na maioria dos casos possuem como único bem, a sua casa.  Disse o 
Edi l  que a Prefei tura, assim como as demais espalhadas pelo país , 
enfrenta di f iculdades. No entanto, acredita que o melhor caminho, tanto 
para o Executivo conseguir cobrar estas dívidas, quanto para os 
contribuintes pagá-las, seja através do parcelamento. Afi rmou que os 
municípios de Gravataí, Viamão e todos do l i toral  norte, já adotaram esta 
medida, provando que não representa i legalidade e, muito menos, 
renúncia de receita. O vereador relembrou ainda a adoção pelo ex-
prefei to Zezo do pagamento da dívida à vista sem juros e multas. Porém, 
ressalvou que esta ati tude não atendeu aqueles que mais necessi tam, no 
entanto, a prefei tura já teve algum retorno de caixa.  Não havendo mais 
pronunciamentos o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 077/2007 - “Autoriza o Poder Executivo Municipal  a 

parcelar débito para com o Fundo de Previdência Social  do Município – 
FPSM” –  Vereador João Cezar Freiberger de Souza solici tou vistas 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, não 
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havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE LEI Nº 076/2007 -  
“Autoriza o Poder Executivo Municipal  a conceder incentivo à Empresa 
Porto Emerim Materiais de Construção LTDA” - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por  
unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 009/2007- MARLON SILVA DE SOUZA, JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA E JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
“CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA PATRULHENSE” –  Diogo Paz Bier  - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade com parecer da Comissão.  PROJETO DE 
LEI Nº 080/2007 - "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” Valor R$ 30.000,00 –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 081/2007 –  

“Dá Nova Redação ao Artigo 3º e 5º Da Lei Municipal  n° 4.012, de 01 de 
agosto de 2002-Que dispõe sobre o parcelamento de crédi tos municipais 
de natureza não tr ibutária, al terada pela Lei  Municipal  nº 4.495, de 08 de 
junho de 2004 –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 082/2007  - "Abre crédi to especial  por 

redução orçamentária, no valor de R$ 33.000,00, 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 Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária 
Anual" –  Colocado em discussão, não havendo mani festação plenária, em 
votação, foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. Os 
demais projetos baixaram na Comissão Única de Pareceres. Os 
Requerimentos e as indicações 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 FLÁVIO VON SALTIÉL: 

Disse que Santo Antônio  vive hoje uma divisão muito grande em função 
de uma ati tude tomada pelo ex-prefei to Zezo, que lembra o Edi l  os 
prefei tos anteriores tentaram,  ci tando os ex-Prefei tos Oni ldo Rafael li , 
Si lvio Fofonka e Paulo Bier. Disse que primeiro foram os ex-Prefei tos 
Oni ldo e Silvio tentando instalar a Estação Rodoviária próximo a RS 474, 
posteriormente o Dr. Paulo Bier tentou instalá-la próximo a Madeireira 
São Lucas nos Passo dos Ramos, e o Zezo abriu um processo l ici tatório 
que só teve um concorrente,  que venceu e acabou instalando o terminal 
rodoviário na  Av. Afonso Porto Emerim. Sal ientou o edil  que isso 
acarretou em uma divisão na sociedade muito desagradável, entre as 
pessoas, as famíl ias, os empresários, quer do agente concessionário do 
DAER, quer do outro empresário que venceu a l ici tação municipal , quer 
dos comerciantes próximos aos termi nais.  Disse que Santo Antônio é 
mais ou menos como São Paulo pelo tamanho e quantidade de 
rodoviárias. Salientou que São Paulo tem dois terminais, sendo que em 
Santo Antônio tem um terminal rodoviário  na cidade al ta, outro na cidade 
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baixa, mais um no bar do Gelson. Acredita que tentaram disciplinar  essa 
si tuação, tendo a certeza de que todo o cidadão gostaria que isso fosse 
fei to, mas sal ienta o edi l que ao ler  um artigo publicado na imprensa 
escri ta, tem que concordar de que o processo foi  muito mal conduzido,  
uma vez que a população não foi ouvida . Por outro lado o Vereador disse 
que houve uma Audiência Pública, onde as pessoas não participaram, 
fazendo com que àqueles cidadãos habituados em determinados locais, 
realmente não estão muito famil iarizados co m mudanças, bem como não 
gostam destas, estando muitos com toda a razão. Sal ientou que esta 
Casa está com uma si tuação muito delicada, necessi tando achar uma 
solução. Questionou o Edil  de que maneira esta Casa achará uma 
solução, sendo este o problema que o prefei to Daiçon enfrenta hoje.  
Disse que foi  um processo l ici tatório,  portanto se o prefei to abrir mão do 
terminal na Afonso Porto Emerim, naturalmente terá que indenizar o 
proprietário que fez o investimento,  mas de onde ti rará o dinheiro. 
Ressaltou o Vereador que o atual  Prefei to não pode desmanchar uma 
coisa que o outro fez, correndo o risco de ter que ti rar dinheiro do próprio 
bolso. Neste sentido, alerta o Edil  que será um prejuízo do erário  público, 
mas, por outro lado, a sociedade patrulhense está sofrendo. Disse que 
aceita todas as manifestações de quem quer que seja a respeito , mas não 
respeita quando tentam atingir a maioria dos senhores vereadores, ao  
tentar dividir,  cada vez mais, a sociedade ti rando dividendos políticos. 
Acredita o Edi l  que isso não trará a solução. Acredita que todos os 
Vereadores querem uma solução, mas a que seja mais justa possível  para 
os cidadãos patrulhenses, portanto acredita o Vereador que esse não é 
momento de dividir e usar esses cidadãos que usam o transporte para 
dividendos políticos, não é momento de usar os empresários para ti rar 
proveito pol ít ico. Sal ientou que esta Casa tem que sugerir. Disse que 
quer ajuda, todos querem ajuda para a solução desse impasse. Disse que 
o Vereador Ferul io foi  afrontado por um cidadão, questionando o porquê 
do seu nome não estar  nos requerimentos encaminhados ao DAER, como 
se o vereador fosse obrigado a assinar aqueles requerimentos. Disse que 
a sociedade quer uma solução, salientando o absurdo de um cidadão 
estar em uma parada com um calor escaldante deste verão, agora no fr io 
e na chuva. Acredita que nesta Casa ninguém quer  isso, mas sim 
sugestões e soluções para levar para o prefei to. Disse que não quer jogar 
o usuário do transporte coletivo contra o Adelino, contra o Maurílio, 
contra o Marcol ino, ou contra o Prefei to, por acredita que este tempo já 
passou. Sal ientou o Edil  que quer que todos possam apontar uma solução 
para este problema, porque assim como está não pode ficar,  mas não 
sabe como fazer, por ser um ato meramente administrativo, não 
competindo à Câmara, que compete, como agente pol ít ico, f iscalizar, 
indicar uma solução. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Cumprimentou 

o Vereador Flávio pelas brilhantes colocações. Sal ientou que é grande a 
demanda, estando a população dividida em seus interesses. Concordou 
com as palavras do Vereador Flávio de que o momento é de buscar 
soluções, não tratando como um assunto carimbado de partido, de 
empresário, de pessoa individual, uma solução centrada.  Disse que está 
aqui à disposição para isso, para fazer este caminho. Ninguém tem a 
varinha mágica que vai  lá e dar a solução de um dia para o outro. Não se 
faz uma omelete sem quebrar os ovos. Acredita que para resolver este 
problema vai  contrariar muitos interesses.  Em aparte falou o Vereador 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA : Disse que se torna muito fácil 
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bater no Legislativo, mas no Executivo torna -se um pouco mais di fíci l , 
correndo o risco de ter suas portas fechadas. Sal ientou o Edi l  que os 
requerimentos propostos pela Bancada do PP foram expedi dos 
posteriormente à decisão do Ministério Públ ico, de que os dois pontos de 
venda de passagens ficariam como estão. Disse que jamais ti raria 
proveito pol ít ico dessa si tuação, por não fazer parte de sua índole.  
Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO:  Disse torcer muito 

pelo Prefei to Daiçon, porque mesmo na sua posse , colocava essa 
si tuação, mencionando que ir ia fazer o esforço maior possível  para que , 
em conjunto com a sociedade, desse uma definição justa e sincera  que 
amparasse toda aquela expectativa que tinha na população e de todas as 
outras administrações que passaram que tentaram, de um jei to e de 
outro, um caminho para dialogar, se talvez lá atrás, pecou em função do 
formato da audiência públ ica. Acredita o Edi l  que realmente tudo vem 
agora ao encontro de que a gente procure achar uma solução. Foi a 
colocação, o modo da matéria, divisão, não traduz uma real idade. Disse 
que a sociedade, assim como o Edi l , quer  uma solução, seja ela qual for. 
Por outro lado, destacou o Edi l  que quinze casas construídas através do 
projeto Morar Melhor, Moradia Digna, junto ao loteamento Açores no 
bairro Lomba da Páscoa aguardam a execução da rede de energia 
elétrica para poderem ser entregues aos seus respectivos donos.  
Conforme o Vereador,  as casas populares já começam a sofrer a ação de 
vândalos por estarem fechadas. Disse que, apesar de comemorar a 
construção de mais quinze casas populares, se preocupa ao saber que 
elas estão sendo depredadas por ainda não estarem habitadas. Em um 
requerimento encaminhado ao diretor -presidente da Companhia de 
Energia Elétrica do Estado, Delson Luiz Martini , bem como ao diretor 
regional da Companhia, Manoel Cândido da Si lveira, o vereador pede em 
caráter de urgência, uma audiência para tratar da execução da rede 
contemplando o loteamento. Segundo o Edi l , a demora na implantação da 
energia vem representando prejuízos relacionados à melhoria das 
condições de habitabil idade e inclusão das famíl ias de baixa renda 
inscri tas no programa.  Sal ientou que as casas estão prontas para serem 
habitadas, possuindo inclusive os postes e as entradas de luz exigidas 
para que seja l igada a energia. Enquanto isso, as famíl ias selecionadas 
continuam vivendo em si tuação de risco e de vulnerabi lidade social . 
Acredita que os cri térios técnicos ou burocráticos devam ser revistos,  
sendo colocadas em primeiro lugar à realidade e a necessidade destas 
famíl ias. Alertou o Vereador que,  ainda que o atraso na entrega das 
casas possa acarretar penal idade para a Prefei tura,  como se trata de um 
convênio, o município pode ser obrigado a devolver parte dos recursos 
recebidos por não entregar as casas no prazo estipulado. Ressaltou que 
o loteamento Açores foi  construído a parti r de uma parceria entre 
Prefei tura Municipal , Secretaria de Habitação do Estado e Caixa 
Econômica Federal . Informou que as primeiras dez casas, de um total  de 
46 previstas pelo Projeto, foram entregues em agosto  do ano passado 
pela Prefei tura, tendo sido priorizadas famíl ias que residem na beira do 
Arroio Passo dos Ramos, local  considerado como área de ri sco. Vereador 
EDUARDO LIMA DE SOUZA: Referiu-se à reunião ocorrida na local idade 

de Costa da Miraguaia, onde foi tratado assunto referente à cobrança do 
IPTU, das local idades de Miraguaia e Costa da Miraguaia. Disse ter 
recebido o retorno do Prefei to Munic ipal  sobre a suspensão da cobrança 
da taxa do IPTU por 90 dias para que seja efetuado um reexame dos  
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valores cobrados. Sal ientou que a união da Administração com a 
comunidade é muito importante para as soluções deste problema, dando 
como exemplo a si tuação da Rodoviária. Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS: Disse a Vereadora que a dupla jornada de trabalho, como 
profissional e dona de casa, são um dos fatores que mais contribui  para 
que algumas mulheres deixem de fazer exames essenciais para a 
manutenção de sua saúde. Reconhecendo a importância da prevenção na 
redução do índice de óbitos de mulheres no município, a Edi l  apresentou 
uma indicação ao Executivo  sol ici tando a insti tuição de uma data, de 
acordo com a escala de trabalho das servidoras, reservada para a 
realização de exames preventivos junto à rede municipal  de saúde.  De 
acordo com a Vereadora, a medida incentivaria as mulheres a i rem até o 
Posto e efetuarem o agendamento dos preventivos, do câncer de colo do 
útero e do câncer de mama. Sal ientou que a possível  concessão de um 
dia de folga ao ano, seria suficiente para esta prevenção e com certeza 
aumentaria a procura pelos exames. Segundo a Vereadora o município 
disponibil iza dos preventivos, sendo necessário  apenas o agendamento 
nos postos de saúde. Informou que sempre tem agenda aberta para os 
preventivos do colo de útero, ma mografia e ecografia mamária, revelando 
que muitas mulheres sentem-se constrangidas em apresentar atestado 
para este fim. Ainda reforçando a importância desta indicação, Jacira  
Santos, enfatizou que a prevenção vem se mostrando a única forma de se 
chegar à cura destas doenças femininas, sendo a  prevenção o melhor 
remédio. Disse que se detectado no início, o câncer tem tratamento,  
revelando ainda que, conforme o Ministério da Saúde, o câncer de mama 
representa o maior índice de óbitos de mulheres, enquanto o câncer de 
útero figura em terceiro lugar.  Com relação ao terminal rodoviário, disse 
que a população não tem condições de ficar sem as l inhas intermunicipais 
na cidade al ta. Salientou que a sua bancada quer uma solução para esse 
impasse, uma vez que não se justi f ica as pessoas ficarem no paradão 
pegando chuva e sol , sendo isso uma desumanidade. Em aparte falou o 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que a matéria 
veiculada no Jornal Correio de Santo Antônio seja um reflexo da matéria 
veiculada na folha Patrulhense, de um cidadão patrulhense, no intui to de 
ti rar proveito pol ítico, colocou matéria paga neste jornal , com foto,  
dizendo que não houve Vereador debatendo na Aud iência Pública 
marcada, que foi  para apresentação do projeto e não para manifestações, 
embora houvesse algumas participações do públ ico presente.  Prosseguiu 
a Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Disse que a Bancada 

do PP está nesta Casa para defender os  interesses da comunidade.  
Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Disse que o município  não tinha 

uma rodoviária, todo mundo primava por uma rodoviária decente, com 
boxes para as pessoas embarcarem nos dias de chuva. Sal ientou que, 
para tr isteza da população,  antes existiam seis rodoviárias, agora existem 
sete. Sal ientou o Edil  que ao invés de solucionar o problema, agravou-se 
o problema. Acredita na necessidade de uma solução. Fez um apelo ao 
Prefei to Daiçon para que, realmente, encontre uma solução. Disse que há 
uma rodoviária do bar El i te, no Gelson, da cruzeiro, na ABC, no bar do 
Adel ino e na Cidade Alta, e agora a do Marcol ino. Disse que há a 
necessidade de uma solução, onde vai  ficar, uma vez que  o processo 
l ici tatório não passa pela Câmara. Disse que apenas o empresário 
Marcol ino entrou na concorrência. Disse ser, também, favorável que fique 
a rodoviária da cidade al ta e a do Gomes, mas isso fica feio para esta 
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Casa que tem, todo dia, a mesma discussão. Disse que  o Prefei to Zezo 
garantiu para o Marcol ino que a rodoviária i ria para o terminal municipal , 
portanto cabe ao Marcolino procurar os seus direi tos. Disse que um dos 
municípios mais antigos do estado  não pode ficar brigando por causa da 
rodoviária, resolver isso de imediato que está muito fei o para os 
patrulhenses. Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde 
lavrei  a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada.  


