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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos catorze dias do mês de maio 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 lei tura de um trecho Bíbl ico na forma de 
costume. O Senhor Presidente colocou a ata da 10ª 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 058/2007 –  
Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
087/2007 - "Abre crédi to especial  por redução orçamentária, no valor de 

R$ 24.000,00, 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. Of.  
327/2007 –  Resposta a diversos pedidos dos Vereadores –  Poder 
Executivo. Of. 338/2007 - Prefei to Comunica que vai se ausentar do 
Município de 08 a 11 de maio –  Poder Executivo. Of. Circular nº 
006/2007 - Comunica indicação de liberação de recurso no valor de 
100.000,00 para Santo Antônio no Ministério de Turismo  –  Deputado 
Federal  Jul io Redecker. Of. Associação Comercial  - Agradecimento 
homenagem fei ta pelo Poder Legislativo . Of. 018/2007 -  Convite ao 1º 
Encontro de Jovens trabalhadores Rurais –  Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais. Of. Solici tação de Tribuna Livre para dia 
14/05/2007 –  Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Of. Nº 
004089/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde ref. Programa de pagamento de ações 
básicas de vigi lância sanitária comp. 03/2007 municipal  UF RS –  R$ 
803,04 –  Ministério da Saúde. Of. Nº 000760/MS/SE/FNS - Informa a 
l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde ref.  
Programa pagamento de serviços de atendimento móvel as urgências –  
SAMU 192 (MAC) comp. 04/2007 –  R$ 12.500,00- Ministério da Saúde. 
Comunicado nº CM052472/2007 –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros destinados a garanti r a execução de programas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 12.852,40 – 
Ministério da Educação. Comunicado nº CM052473/2007 –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros destinados a garanti r a execução de 
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no 
valor de R$ 1.359,60 –  Ministério da Educação. Comunicado nº 
CM052474/2007 –  Informa a liberação de recursos financeiros 
destinados a garanti r a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 15.267,73 –  Ministério da 
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Educação. Of. 125/2007 - Resposta ofício 106/07 sobre o Req.  104/07 
de autoria do Vereador Reni Germano da Si lva  –  Cartório Elei toral . 
DRLN/SEC/078 - Resposta ofício 093/07 da Vereadora Jacira Santos .  
DRLN/SEC/079 - Resposta of ício 047/07 do Vereador Ferúlio José 
Tedesco. DI 024/2007 - Resposta ao requerimento 126/07 no qual 
sol ici ta o nivelamento das tampas dos pontos de  inspeção da rede de 
telefonia localizados na Rua João P. da Luz.  PROJETO DE LEI Nº 
088/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “Dá Denominação 
a uma Praça nesta Cidade e dá outras providências” - Praça 
Hi ldebrando José dos Santos . INDICAÇÃO Nº 032/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- “Aquisição de área de terra para a ampl iação do Cemitério 
Municipal , e/ou a construção de novos nichos”.  INDICAÇÃO Nº 
033/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Sol ici ta instalação 

de um banheiro junto à  residência nº 1256, de acordo com a legislação 
vigente, conforme regulamento da Assistência Social ” . INDICAÇÃO Nº 
034/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- “Agendamento da 
unidade móvel de saúde para atendimento na localidade de Ribeirão do 
Meio junto a Escola Vitorino Correa da Silveira ” . Requerimento nº 
153/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA-  Voto de Pesar Ana Lúcia 

Agl iardi  da Si lva ocorrido no dia 11 de maio de 2007. Requerimento nº 
154/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta ao Prefei to seja 

colocada uma placa em frente à  Capela Mortuária Municipal , constando 
o nome do plantonista, ou que seja deixada uma có pia da chave em 
cada funerária da cidade. Requerimento nº 155/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta ao Prefei to, através do Secretário da 

Saúde, que seja remetida cópia das Atas do Conselho Municipal  da 
Saúde de 2007. Requerimento nº 156/2007 –  EDUARDO LIMA DE 
SOUZA- Sol ici ta a CEEE,  estudo da possibil idade do desvio da rede de 
energia elétr ica que está sendo instalada na Rua 55 nº 185/07.  
Requerimento nº 157/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Sol ici ta ao DAER agendamento de uma audiência pública para tratar 
sobre a colocação de lombadas eletrô nicas ou redutores de velocidade 
e sinal ização em Vi la Palmeira.  Requerimento nº 158/2007 - - JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, FLÁVIO VON SALTIEL, FERULIO 
JOSÉ TEDESCO E RENI GERMANO DA SILVA - Sol ici tam a Metrovias 

melhorias no acostamento da RS-030 no perímetro urbano entre a 
Cardoso Marques e a Ponte Porto Ramos. Requerimento nº 159/2007 –  
RENI GERMANO DA SILVA E JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 
Voto de Pesar pelo falecimento do Sr.  Assis Pereira dos Santos 
ocorrido no dia 13 de maio de 2007. Requerimento nº 160/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA E JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Voto de 

Pesar pelo falecimento da Srª Ana Lúcia Agl iardi  da Silva ocorrido no 
dia 11 de maio de 2007. Requerimento nº 161/2007 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- Reitera Requerimento 208/2005 de autoria do Vereador 
Ferulio José  Tedesco, ao Diretor do DAER. Requerimento nº 162/2007 –  
ADELINO STECANELA- Sol ici ta a Metrovias repintura das faixas de 
segurança existentes na RS-030. Requerimento nº 163/2007 - JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS –  “Solici ta a Brasil  Telecom instalação de 
TUP próximo ao Mercado Sabiá em Passo do Sabiá”.  Requerimento nº 
164/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Voto de 
Congratulações à Comissão Organizadora e Festeiros da Festa em 
Louvor a Nossa Senhora Aparecida. Requerimento nº 165/2007 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Pedido de Informações ao 
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Prefei to sobre quais as medidas adotadas em relação ao Pedido de 
Providência nº 070/07 e ao Requerimento 111/07 referentes a Rua João 
Pedroso da Luz da Vereadora Jacira Santos . Requerimento nº 166/2007 
–  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta informações se há novo 
convênio ou previsão para celebração de convênio junto a Caixa 
Federal  objetivando a construção de casas populares no Município.  
Requerimento nº 167/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 

Sol ici ta informações de qual o número de famíl ias cadastradas na 
Secretaria de Planejamento para aquisição de moradia própria. Pedido 
de Providência nº 173/2007 – FLÁVIO VON SALTIÉL- Revisão da 
i luminação públ ica na localidade de Tapumes, principalmente, próximo 
à Igreja desta localidade, tendo em vista a festa a ser realizada  no dia 
27 de maio do presente ano. Pedido de Providência nº 174/2007 – 
FLÁVIO VON SALTIÉL- Patrolamento e ensaibramento da estrada de 
Santo Antônio da Patrulha passando por Chicolumã, Tapumes até a 
divisa com Viamão, bem como conserto de um buraco (borrachudo) que 
está di f icul tando o trânsi to no meio da pista na subida antes da  
residência do apresentador de televisão Nico Fagundes, tendo em vista 
a festa a ser real izada no dia 27 de maio do presente ano na localidade 
de Tapumes. Pedido de Providência nº 175/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Patrolamento e ensaibramento da estrada de Lagoa dos 

Barros até a divisa com Passinhos.  Pedido de Providência nº 176/2007 
–  FLÁVIO VON SALTIÉL- Patrolamento e ensaibramento e 

envaletamento das estradas da local idade de Casqueiro.  Pedido de 
Providência nº 177/2007 – FLÁVIO VON SALTIÉL- Ensaibramento e  

patrolamento das Ruas de Portão I.  Pedido de Providência nº 178/2007 
–  FLÁVIO VON SALTIÉL- Ensaibramento, patrolamento envaletamento 

e roçada das laterais da estrada de Morro grande e Rincão do Capim.  
Pedido de Providência nº 179/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 

Conclusão das obras para instalação da rede de distribuição d’água na 
localidade de Arroio da Madeira, tendo em vista que o poço já foi  
perfurado, sendo de vi tal  importância para a comunidade a conclusão 
desta rede d’água.  Pedido de Providência nº 180/2007 – FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Conclusão das obras para instalação da rede de distribuição 
d’água na local idade de Serraria Velha, tendo em vista que o poço já foi  
perfurado, sendo de vi tal  importância para a comunidade a conclusão 
desta rede d’água . Pedido de Providência nº 181/2007 – FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Patrolamento e ensaibramento da Rua Fernando Ferrari , 
loteamento Cidade Nova.  Pedido de Providência nº 182/2007 –  FLÁVIO 
VON SALTIÉL- Patrolamento e ensaibramento iniciando na Rua Cap. 
José Machado em Vi la Passo da Figueira até a localidade de Esquina 
dos Morros. Pedido de Providência nº 183/2007 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- Patrolamento e ensaibramento da estrada do Morro do Púlpi to 

passando pela estrada Pedro Gabriel Flor . Pedido de Providência nº 
184/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Revisão da i luminação pública 

em todas as ruas da cidade.  Pedido de Providência nº 185/2007 – 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a sinalização 

horizontal  e vertica l  de uma faixa de segurança na Rua João Pedroso 
da Luz em frente ao Jardim das Festas.  Pedido de Providência nº 
186/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Patrolamento e ensaibramento 
da estrada da localidade de Costa da Miraguaia.  Pedido de Providência 
nº 187/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Colocação de canos de 
esgoto na Travessa 2 da Travessa Ramos. Pedido de Providência nº 
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188/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Troca de duas lâmpadas na 

Rua Francisco Flores Alvarez, em frente ao nº 469. Pedido de 
Providência nº 189/2007 –  ADELINO STECANELA- Revisão da rede de 

i luminação públ ica com troca de lâmpadas na localidade de Barrocadas.  
Pedido de Providência nº 190/2007 – JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Limpeza do entroncamento da Rua Espíri to Santo com a Rua 
Francisco J. Lopes, que devido ao acumulo de material  torna -se 
intransi tável  no sentido Santo Antônio –  Osório a esquerda desta via . 
Pedido de Providência nº 191/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Recuperação da estrada iniciando na localidade de Morro da 
Laje até a estrada da local idade de AGASA. Pedido de Providência nº 
192/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Substi tuição das 
lâmpadas das luminárias da localidade de Passo do Sabiá.  Pedido de 
Providência nº 193/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Instalação de um Container de l ixo nas proximidades do Mercado Sabiá.  
Pedido de Providência nº 194/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Substi tuição das lâmpadas na Rua Danton Pasquali  da Rosa 

e patrolamento da mesma rua.  Pedido de Providência nº 195/2007 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Colocação de luminárias públicas 

na Rua Otávio Luis da Si lveira nº 235. Pedido de Providência nº 
196/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- I luminação pública na 

localidade de Serraria Velha e Instalação de um poço artesiano na 
localidade de Serraria Velha.  Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Referiu-se ao 
problema do acostamento na RS-030 na parte urbana na local idade de 
Vi la Palmeira, sugerindo que a Casa agende uma Audiência Pública 
com a Metrovias e DAER, com objetivo de resolver este problema. 
Sal ientou o Edil  que todos os Vereadores já sol ici taram providências 
neste sentido, mas até o presente momento nada foi  resolvido. 
Ressaltou que com a ida do CRVA para àquela localidade, o trânsi to 
aumentou ainda mais, necessi tando que o acostamento esteja em boas 
condições evi tando desta forma acidentes que possam ocorrer. 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Cumprimentou as pessoas 

presentes no Plenário. Referiu-se a um e-mai l  recebido de um morador 
da Região de Guarda Velha, Serraria Velha, Taquaral , Catanduva, Porto 
Ramos, Data, Al to Data e Macegão, parabenizando o Edi l  por ter 
sol ici tado o patrolamento e ensaibramento das estradas que se 
interl igam, mas sol ici tando que também seja efetuado o patrolamento e 
ensaibramento da estrada que liga a RS-474 em Pinheirinhos a 
localidade de Catanduva, portanto sol ici ta este úl timo pedido 
verbalmente. Lamentou que o Plenário não tivesse  um número 
signi ficativo de pessoas assistindo ao trabalho dos Vereadores, que 
tem sido muito intenso, por parte de todos os Vereadores que se 
empenham na busca de soluções aos anse ios da comunidade. 
Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Referiu-se ao 

requerimento no qual solici ta ao Secretário do Planejamento que 
informa a esta Casa o número de pessoas cadastradas para a aquisição 
de casa própria. Da mesma forma sol ici ta informaçõe s se há empenho, 
por parte do Executivo, na aquisição de moradias, devido a grande 
demanda de pessoas que procuram os Vereadores com o obje tivo de 
adquiri rem a sua casa própria. Com relação à entrega das casas 
próprias, manifestou a sua satisfação pelo problema com a CEEE ter  
sido resolvido, uma vez que as mesmas serão entregues na próxima 
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semana. Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Sol ici tou, verbalmente,  

que o Poder Executivo, ao enviar as informações a esta Casa, que 
encaminhe o tempo previsto para o atendimento aos pedidos dos 
Vereadores. Referiu-se ao pedido no qual solici ta o patrolamento e 
ensaibramento da estrada da local idade de Costa da Miraguaia, em 
virtude de que a mesma encontra -se em péssimo estado de 
trafegabil idade, assim como as demais. Sal ientou que pessoas do 
Governo do Estado estiveram em visi ta àquela localidade,  portanto, em 
virtude do potencial  que o segundo distr i to tem, com suas empresas no 
ramo de rapaduras e calçado, necessi ta de uma maior atenção por 
parte do Poder Executivo. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se  

À Indicação na qual sugere ao Poder Executivo a aquisição de área de 
terra para a ampl iação do Cemitério Municipal , e/ou a construção de 
novos nichos. Disse o Edi l que em Santo Antônio o cidadão não tem o 
direto de morrer e ser enterrado. Na mesma l inha disse entender o lado 
do Prefei to Daiçon, que recebeu de herança do ex-prefei to desafios 
compl icados de serem resolvidos. Porém,  afi rmou que é iminente a 
compra de uma nova área de terra, onde seja viabi l izada uma infra -
estrutura adequada para atender a de manda futura. Conforme o 
vereador a restrição de espaço vem provocando um comércio extorsivo  
de nichos, onde as famíl ias estão à mercê de pessoas que adquirem 
nichos para fins comerciais, que se aproveitam do momento de dor e 
desespero para lucrarem, vendendo os espaços a valores abusivos . A 
denúncia foi  fei ta pelo Vereador depois de ter presenciado, neste final 
de semana, o drama de uma famíl ia para conseguir enterrar um ente no 
cemitério local . De acordo com Flávio, eles prec isaram desembolsar um 
valor elevado para realizar o desejo do famil iar, que queria ser 
enterrado próximo ao túmulo de seu pai. Em aparte falou o Vereador 
RENI GERMANO DA SILVA: Lembrou que no ano passado o então 

Presidente, Clóvis Salazar, l iberou verba no  valor de R$ 40.000,00 para 
a construção de novos nichos. Em aparte falou o Vereador FERULIO 
JOSE TEDESCO: Disse que a l iberação dos R$ 40.000,00 foi  uma 
decisão de todos os Vereadores proporcionando a abertura do processo 
de l ici tação que, segundo informações do Secretário da Administração, 
as obras estarão dando início a parti r desta data. Prosseguiu o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL  dizendo que juntamente com a 
construção dos nichos há a necessidade da aquisição de uma área de 
terras, bem como a organização do cemitério com a identi f icação, bem 
como com a numeração que já foi  efetuada há alguns anos atrás. 
Sal ientou que conhece muito bem a pessoa que fez este cadastro que 
foi  enviada para efetuar este serviço, sendo exonerada posteriormente,  
por ter o Edi l  votado contra um projeto.  Outro assunto abordado pelo 
Vereador foi  a solici tação da conclusão das obras de instalação  da rede 
de distr ibuição de água na local idade de Serraria Velha, tendo em vista 
que o poço já foi  perfurado, sendo de vi tal  importância para  a 
comunidade a conclusão desta rede de água. Sal ientou o Edil  que seria 
melhor que a pessoa encarregada, ao invés de fica r fazendo política em 
cima de perfurações de poços artesianos , ou de tentar cassar o 
mandato do Vereador Dudu, que se empenhasse, real mente, em 
concluir estas obras de instalação  da rede de distr ibuição de água. Com 
relação ao pedido da Vereadora Jacira no que se refere às casas 
populares, disse que se todos os Prefei tos que passaram por Santo 
Antônio, t ivessem pensado da mesma forma que  o Ex-Prefei to Ferul io, 
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bem como o Zezo e o Daiçon, a necessidade de casas próprias seria 
reduzida atualmente. Lembrou as casas da Cohab, onde as pessoas 
terminaram por pagar preços reduzidíssimos estando de posse das 
mesmas. Da mesma forma ocorre hoje com as casas populares, que 
estão sendo uma preocupação da atual  administração, que prometeu no 
seu programa de governo. Em aparte falou a Vereadora JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Disse que pelos motivos apresentados 

esta Casa deve batalhar para que as pessoas tenham acesso à casa 
própria. Em aparte falou o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Disse concordar com os Vereadores que o antecederam, mas 
lembrou que as casas de madeira da Vi la Assis Brasil  foram fei tas na  
gestão do Dr. Gelso Bier. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL dizendo que, posteriormente, foram fei tas casas de alvenaria 

na gestão do Dr. Ferulio Tedesco. Disse não estar cri t icando, apenas 
acredita ser esta uma questão de consideração com as pessoas que 
pensam nos mais pobres, nos sem tet o. Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Referiu-se ao pedido no qual sol ici ta que seja colocado, na 

capela mortuária, o nome, endereço e telefone do plantonista para que 
as pessoas que necessi tam dos serviços da capela mortuária possam 
localizar o mesmo. Sal ientou que na úl t ima sexta-feira foi  procurado, às 
cinco horas da manhã, por um senhor em prantos, que havia perdido 
sua esposa, estando há duas horas com o corpo em frente à capela, 
mas não conseguia localizar o plantonista. Acredita na necessidade de 
que tenha a identi ficação do plantonista para que não ocorra m mais 
transtornos desta natureza. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 
087/2007 - "Abre crédi to especial  por redução orçamentária, no valor de 
R$ 24.000,00, 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" –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de lideranças. Os Requerimentos, inclusive os 
verbais, e as indicações foram colocados em bloco em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foram aprovados por 
unanimidade. O Projeto de Lei nº 088/2007 baixou na CUP.  Não 
havendo mais pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr. Presidente 
passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Referiu-se às diversas atividades que os Vereadores têm 

participado buscando recursos e melhorias para o município. Como 
exemplo, o Edi l  ci tou uma reunião ocorrida com o Tenente -Coronel da 
Polícia Rodoviária que, juntamente com representantes da Associação 
dos Caminhoneiros, prestando contas da saída das carretas da RS-030, 
dentro do perímetro urbano do município, que se desviam do pedágio. 
Da mesma forma participaram de uma reunião, no mesmo dia, com a 
Direção do Insti tuto Hospitalar, onde foi  discutida a si tuação do mesmo. 
Sal ientou que algumas pessoas, mal intencionadas, dizem que o 
Vereador não trabalha, portanto exempl i f icou alguns dos trabalhos 
efetuados pelos Vereadores que estão, permanentemente, nesta Casa, 
trabalhando em prol  do município. Cumprimentou os Vereadores e 
funcionários pelo brilhante trabalho que vem efetuando nesta Casa. 
Vereador ADELINO STECANELA: Anunciou o Edi l  que a emenda 
parlamentar de autoria do Deputado Federal  Onyx Lorenzoni (Dem),  
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atendendo Santo Antônio da Patrulha com R$ 300 mi l , foi  l iberada pelo 
Ministério das Cidades e o valor já se encontra depositado na conta 
bancária da Prefei tura. De acordo com o vereador, o recurso, a pedido 
do ex-prefei to José Francisco Ferreira da Luz, será aplicado na 
execução da pavimentação das ruas do bairro Vi la Rica, devendo 
atender mais de 100 famíl ias locais. Disse que o início das obras está 
previsto para meados de julho, bem como que o processo de 
elaboração do projeto encontra -se em fase de conclusão, devendo, a 
seguir, ser encaminhado ao setor de lici tação. O vereador comentou 
ainda que quando esteve em Brasíl ia, em abri l  deste ano, conversou 
diretamente com Onyx, para que buscasse junto ao Ministério a 
l iberação dos recursos, tendo em vista a expectativa da comunidade. 
Sal ientou o Edil  ter reforçado, junto ao Deputado, o pedido do 
Executivo para que a verba, que já havia sido aprovada junto ao 
Orçamento Geral  da União, fosse encaminhada atendendo assim a 
demanda dos patrulhenses, pedido este prontamente atendido pelo 
Deputado Onyx Lorenzoni. Sal ientou o Vereador que, além da atuação  
direta do ex-prefei to Zezo para a conquista desta emenda para o bairro 
Vi la Rica, houve esforços despendidos pela bancada estadual dos 
Democratas, do ex-secretário municipal  de Planejamento, Marco Aurél io 
Alves, e do atual  secretário da pasta, Clóvis  Salazar. Vereador 
MARLON SILVA DE SOUZA: Cumprimentou o Vereador Adelino pelo 
brilhante pronunciamento. Com relação à emenda parlamentar oriunda 
do Gabinete do Deputado Federal Onyx Lorenzoni, disse que , a pedido 
do Secretário José Alfredo, os Vereadores que e stiveram em Brasíl ia 
visi taram o Ministério das Cidades, entre tantas outras atividades, 
conversando com o Chefe da Assessoria Parlamentar, Dr. Alcindo, com 
o intui to buscar informações sobre o referido recurso. Na ocasião foram 
informados de que o referido, na época, ainda não havia sido liberado, 
portanto entraram em contato com o Secretário da Administração do 
Município, que solici tou aos Edis que tentassem qualquer outro recurso 
que beneficiasse o município. Ressaltou que em conversa com o 
Deputado José Otávio sobre este recurso, o mesmo colocou -se à 
disposição do município com intui to de liberar esta verba. Disse que já 
estava sabendo que este recurso  havia sido liberado ao ouvir entrevista 
do Ex-Prefei to Zezo que se empenhou muito para a l iberação do 
mesmo. Parabenizou as pessoas que se empenharam para conseguir 
essa l iberação, dizendo que entrará em contato com o Deputado José 
Otávio Germano com objetivo de l iberar emenda parlamentar no valor 
de R$ 100.000,00. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Manifestou-se 
a respeito da matéria veiculada na coluna do Dr. Lauro Ramos, a quem 
dedica grande respeito, de que a Câmara havia emprestado, em cessão 
de comodato,  uma máquina fotográfica digi tal  quebrada à delegacia de 
polícia. Salientou o Edi l  que a máquina foi  le vada pelo Delegado 
Jul iano em condições de uso, mas se a pessoa que ficou encarregada 
de manuseá-la na delegacia não tinha conhecimento, a Câmara não tem 
culpa, uma vez que ao retornar a máquina para esta Casa, a Assessoria 
de Imprensa veri f icou que o problema da máquina eram as pi lhas que 
deveriam ter  sido recarregadas. Ressaltou que este tipo de informação 
tem por objetivo desmoral izar, não somente o Presidente, mas o Poder 
Legislativo. Disse ter ouvido comentários na rua de que a Sessão da 
Câmara havia durado somente uma hora na úl tima segunda-feira. 
Informou que os Vereadores sol ici tam pedidos de providências, 
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Indicações, Requerimentos, pedidos de informações, bem como votam 
os Projetos oriundos do Poder Executivo. Sal ientou que muitas vezes o 
Poder Executivo encaminha poucos projetos,  por tanto a sessão segue 
mais rápida, mas alegou o Edi l  que muitas vezes esta casa  votou 
dezenove projetos juntos, tendo a sessão sido encerrada às 23 horas. 
Em aparte falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL : Disse que nesta 
Sessão foi  votado somente um projeto, mas existem muitos projetos em 
Comissão que estão no aguardo das informações sol ici tadas pela CUP , 
assim como são estudados, fei tas correções, al terações, pelo bem da 
comunidade patrulhense. Prosseguiu o Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Concordou com as palavras do Vereador Flávio de que os 

projetos são bem estudados, uma vez que todos os Vereadores são 
muito responsáveis pelo que fazem. COMUNICADOS : Convidou os 

Vereadores a participarem do Seminár io de Turismo que ocorr erá no dia 
23 de maio às 8h 30min. Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente 
reunião, onde lavrei  a presente ata que, após l ida e aprovada, segue 
assinada.  


