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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos dezesseis dias do mês de julho 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.  
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 19ª 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 106/2007 –  Encaminha Projeto de Lei - Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 107/2007 –  Encaminha Projeto de Lei  – 
Poder Executivo. Of. Mensagem nº 108/2007 –  Encaminha Projeto de Lei  
–  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 109/2007 –  Encaminha Projeto de 
Lei  –  Poder Executivo.  Ofício Mensagem nº 110/2007 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº150/2007 - "Abre 

crédi to suplementar por saldo financeiro do exerc ício de 2006 no 
Orçamento Municipal ,no valor de R$ 33.801,58,  al tera as Leis Municipais 
nºs 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 e 
suas al terações" –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº151/2007 - 
"Abre crédi to especial  por Redução Orçamentária, no valor de R$ 500,00,  
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 O rçamentárias para o 
exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a  Lei 
Orçamentária Anual e suas al terações" –  Poder Executivo.  PROJETO DE 
LEI Nº 152/2007 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal  a efetuar doação 

de terrenos a Mitra Diocesana de Osório, e dá outras providências."  –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 153/2007 –  "Abre crédi to 

suplementar no Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 97.130,71 al tera as 
Leis Municipais nºs 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 sobr e a Lei 
Orçamentária Anual e suas al terações" –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 154/2007 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal  a efetuar 
pagamento de despesas oriundas de al imentação da Rainha, das 
Princesas e do Boneco Cachacito,  como representantes da festas 
nacional da Cachaça, Sonho, Rapadura e do Arroz."  –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 155/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento 
Municipal ,  no valor de R$ 20.350,00 al tera as Leis Municipais nºs 
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 
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a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  
Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações".  Ofício 575/2007 - Encaminha formulário  contendo a 
receita do exercício de 2006 e sol ici ta ao Legislativo que encaminhe  à 
Prefei tura  os dados referentes a despesa para serem incluídas na 
LDO/08 –  Poder Executivo. Ofício Circular nº 054/2007 - Convida a 
participar da 3ª Conferência Munic ipal  da Cidade dia 18 de julho às 19 
horas na Câmara Municipal  De SAP –  Prefei tura Municipal . Of. nº 
145/2007 - Encaminha Nota de Expediente n.509 do SIJ, publicada em 05 
de julho de 2007 –  Procuradoria Municipal . Of. 586/2007 - Em atenção a 
Indicação 045/07 de autoria dos Vereadores Flavio e Ferul io –  Poder 
Executivo. Of. ref. Nº 004573/MS/SE/FNS –  Informamos a l iberação de 
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 390,72 
–  Ministério da Saúde. Of. ref. Nº 004617/MS/SE/FNS –  Informamos a 
l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor 
de R$ 3.029,87 – Ministério da Saúde. Of. ref. Nº 002406/MS/SE/FNS –  
Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 
Saúde no valor de R$ 3.667,73 –  Ministério da Saúde.  Of. ref. Nº 
007797/MS/SE/FNS –  Informamos a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 12.500,00 –  Ministério da 
Saúde. Comunicado nº CM088337/2007 –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros a garantira execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 15.267,73 –  Ministério da 
Educação. Comunicado nº CM088335/2007 –  Informa a l iberação de 
recursos financeiros a garanti ra execução de programas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 12. 852,40 –  
Ministério da Educação. Comunicado nº CM088336/2007 –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros a garanti ra execução de programas do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 
1.359,60 –  Ministério da Educação. Ofício 048/2007 - Convite XXII 
CONGRESSO DA ABRASCOM E II ENCONTRO NACIONAL DE 
VERADORES EM RECIFE, a real izar-se de 24 a 27 de julho, sol ici tam 
também a Liberação do Servidor Elvis de Jesus Souza a participar do 
evento como representante no Conselho Municipal  de SAP –  ABRASCAM. 
Convite para Festa em Louvor a São Cristóvão que se realizará no dia 22 
de julho de 2007. Convite pata o 3º Canto da APAE que se realizará no 
dia 18 de julho no Centro Clube –  Nada Chega. INDICAÇÃO Nº 057/2007 
–  MARLON SILVA DE SOUZA- Reconstrução da ponte da local idade de 
Ribeirão e recuperação de dois acessos, l igando a ci tada local idade à 
sede do Município.  Requerimento nº 236/2007 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- Sol ici ta a extensão da rede de telefonia fixa até a Rua Francisco 
Flores Alvarez nº286. Requerimento nº 237/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Voto de Pesar João Francisco da Si lva 

ocorrido no dia 13 de julho de 2007.  Requerimento nº 238/2007 –  
SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Sol ici ta a todas as Empresas de 

Telefonia móvel, instalação de telefonia móvel na l ocal idade de Ribeirão. 
Requerimento nº 239/2007 –  BANCADA DO PMDB- Sol ici ta ao Executivo 

a realização de Projetos para construção de pontes das ruas Idel fonso S.  
Braga e Edemar Braga, bem como da localidade de Ribeirão.  
Requerimento nº 240/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Votos de 
Congratulações a Patronagem do CTG Patrulha do Rio Grande pela 
passagem dos 20 anos desta Fundação da Entidade . Requerimento nº  
241/2007 –  PODER LEGISLATIVO  -  Sol ici ta ao Prefei to rei teração da 
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Indicação 010/05 onde solici ta que o Executivo fi rme parceria com 
UNIVIAS para elaboração e execução de Projeto para adequação da 
Rotatória na RS-30 nos entroncamentos da Av.Afonso Porto Emerim e 
Rua Major  João Vi la Verde.  Requerimento nº 242/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Voto de Pesar pelo falecimento do Sr.  
Pedro Luis Santos.  Requerimento nº 243/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS- Voto de Pesar pelo falecimento da Srª Maria Bernardo da 
Si lva. Requerimento nº 244/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA, MARLON 
SILVA DE SOUZA E JACIRA CONCEIÇÃO DOS S ANTOS- Votos de 

Congratulações, ao Sr. Osvaldo Mi l ton Braga, por ter sido elei to para 
representar esta importante entidade, como Presidente do Rotary Club 
para o exercício de 2007 e 2008. Pedido de Providência nº 332/2007 –  
EDUARDO LIMA DE SOUZA- Patrolamento e ensaibramento da estrada 

que dá acesso ao Cemitério dos Alemães, na local idade de Costa da 
Miraguaia. Pedido de Providência nº 333/2007 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- Patrolamento e ensaibramento das estradas do Casqueiro, Rincão 
do Capim e Morro Grande até a Igreja.  Pedido de Providência nº 
334/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Ensaibramento da Rua Senador 
Alberto Pasqual ini  a parti r do Mercado Santa Terezinha, até o 
entroncamento com a Rua Francisco Borges de Lima . Pedido de 
Providência nº 335/2007 –  ADELINO STECANELA-  Patrolamento e 

ensaibramento da Rua Edemar Braga, após a ponte, no Bairro Jaú.  
Pedido de Providência nº 336/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Colocação de saibro na Travessa Valeriano em Passo do Sabiá.  
Pedido de Providência nº 337/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Revisão e troca de lâmpadas na Travessa Valeriano em Passo 
do Sabiá. Pedido de Providência nº 338/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Construção de um abrigo junto à  parada de ônibus 195 em 
Portão I. Pedido de Providência nº  339/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Construção de um bueiro na estrada da Localidade de Morro 
Grande nas proximidades da mangueira dos Bragas.  Pedido de 
Providência nº 340/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Revisão com troca de lâmpadas da rede de i luminação na localidade de 
Evaristo próximo ao Mercado do Cafú, em frente à  residência do Sr. 
Antônio Cunha. Pedido de Providência nº 341/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Recuperação do ponti lhão da Localidade de 
Monjolo, próximo ao Mercado Dois I rmãos. Pedido de Providência nº 
342/2007 –  ADELINO STECANELA-  Término do calçamento da Rua 
Edemar Braga após a ponte, com parceria com moradores.  Pedido de 
Providência nº 343/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Recuperação da 
Rua Nicolau K. Rocha, através do Campo do Jaú. Pedido de Providência 
nº 344/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO - Recuperação da estrada 
Cap.José Machado da Si lva  ligando a RS-474 com Esquina dos Morros.  
Pedido de Providência nº 345/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Operação tapa buracos na Av.Borges de Medeiros, Edemar S. 

Braga e rua Mal.Floriano Peixoto.  Pedido de Providência nº 346/2007 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - I luminação Públ ica na Travessa 

Ramos com revisão nas luminárias.  Pedido de Providência nº 347/2007 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Patrolamento e ensaibramento das 

estradas de Chicolumã, Tapumes, Lombas, Barrocadas, Morro Grande, 
Rincão do Capim e Esquina dos Morros.  Pedido de Providência nº 
348/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Substi tuição das 
lâmpadas de i luminação públ ica na Rua Jorge Domingues de Ol iveira.  A 
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seguir o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos Senhores 
Vereadores. Falou sobre o Expediente do Dia o Vereador MARLON 
SILVA DE SOUZA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. 

Sol ici tou, verbalmente, Votos de  Congratulações ao novo Presidente do 
Rotary Clube de Santo Antônio, Sr. Osvaldo Mi l ton Braga , que foi  
Presidente quando o Rotary comemorou 25 anos, sendo elei to novamente 
agora quando o Rotary comemora 50 anos . Disse que teve a oportunidade 
de participar da eleição deste nobre Senhor. Destacou o bri lhante 
trabalho que vem sendo efetuado por estas pessoas, onde teve a 
oportunidade, por cinco anos, de fazer parte deste grupo.  Referiu-se à 
Indicação na qual solici ta a reconstrução da ponte da localidade de 
Ribeirão e recuperação de dois acessos, l igando a ci tada local idade à 
sede do Município.  Sal ientou o Edi l  que a comunidade está sofrendo com 
a si tuação que tem que ser atendida com urgência.  Vereador FERULIO 
JOSE TEDESCO: Referiu-se à Indicação na qual rei tera a Indicação 

010/05 onde sol ici ta que o Executivo fi rme parceria com UNIVIAS para 
elaboração e execução de Projeto para adequação da Rotatória na RS -30 
nos entroncamentos da Av.Afonso Porto Emerim e Rua Major João Vi la 
Verde. Sol ici tou aos Vereadores que subscrevam este requerimento pela 
importância do mesmo. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se ao 
requerimento de autoria da Bancada do PMDB na qual sol ici tam ao 
Executivo Municipal a realização de Projetos para construção de pontes 
das ruas Idel fonso S.  Braga e Edemar Braga, bem como da localidade de 
Ribeirão. Sal ientou que a referida ponte foi  fei ta, mas a água levou, 
talvez por erro da engenharia, talvez pela fal ta de fiscalização  no 
acompanhamento da obra. Sal ientou que foi  fei to um desvio para que a 
população tenha uma al ternativa de passagem. Segundo o Vereador, não 
há condições do Poder Executivo real izar a construção de pontes sem 
dinheiro, portanto acredita na necessidade de se buscar recursos fora do 
município. Disse que ao dirigir -se ao município do Caraá, ao ler o jornal 
daquela localidade pôde veri ficar uma foto do Prefei to Nei com o Ministro 
do Desenvolvimento, bem como com o Deputado El iseu Padi lha, 
autorizando uma ponte que l iga o Rio dos Sinos ao Passo Pedra Branca, 
no valor de R$ 636.000,00. Segundo o Edi l , em conversa com o Prefei to 
Daiçon, o mesmo já determinou projetos para a construção de pontes do 
Passo dos Ramos, da Edemar da S. Braga próximo ao Jaú, bem como das 
localidades de Rio dos Sinos, gestionando junto ao Prefei to, com a 
autorização desta Casa. Indagou o Vereador o porquê da Secretaria do 
Planejamento, com o Secretário anterior, não ter efetuado nenhum projeto 
neste sentido. Disse ter sugerido o aterro entre o 2º e 3º Distri tos visando 
faci l i tar a vida daquelas pessoas, repetindo o Vereador que esta Casa 
tem que ir à busca de recursos.  Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 
Sol ici tou, verbalmente, Votos de Congratulações aos Festeiros e 
Comissão da Festa em Louvor a São Luiz Gonzaga, no Bairro Bom 
Princípio. Não havendo mais pronunciamentos o Sr. Presidente passou 
para a  ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 138/2007 –  “Insti tui , no 
Município de Santo Antônio da Patrulha, o Serviço de Entrega de Coleta 
de Pequenas Cargas Mediante Uti l ização de Motocicletas, estabelece sua 
prestação por motocicleta profissional autônomo ou por pessoa jurídica 
determina condições para a operação do Serviço” –  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado 
por unanimidade com parecer da Comissão.  PROJETO DE LEI Nº 
143/2007 –  “D ispõe sobre a reestruturação organizacional da Açúcar 
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Gaúcho S.A - Agasa. E dá outras providências”.  – Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado 
por unanimidade com parecer da Comissão.  PROJETO DE LEI 
Nº150/2007 - "Abre crédi to suplementar por saldo financeiro do exerc ício 
de 2006 no Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 33.801,58, al tera as 
Leis Municipais nºs 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 e suas al terações" –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº151/2007 - 
"Abre crédi to especial  por Redução Orçamentária, no valor de R$ 500,00, 
al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas al terações que dispõe 
sobre o Plano Plurianual do municíp io 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 e suas al terações" –  Colocado em discussão, não 
havendo mani festação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 152/2007 - 
"Autoriza o Poder Executivo Municipal  a efetuar doação de terrenos a 
Mitra Diocesana de Osório, e dá outras providências."  - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 
153/2007 –  "Abre crédi to suplementar  no Orçamento Municipal ,  no valor 

de R$ 97.130,71 al tera as Leis Municipais nºs 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 e suas al terações" – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças.  EMENDA 
ADITIVA MODIFICATIVA AO  PROJETO DE LEI Nº 154/2007 - "Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a efetuar pagamento de despesas oriundas de 
al imentação da Rainha, das Princesas e do Boneco Cachacito, como 
representantes da festas nacional da Cachaça, Sonho, Rapadura e do 
Arroz." –  Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em 
votação, foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças.  
PROJETO DE LEI Nº 154/2007 –  Colocado o projeto com a emenda em 

discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças . PROJETO DE LEI Nº 
155/2007 - "Abre crédi to suplementar  no Orçamento Municipal ,  no valor 
de R$ 20.350,00 al tera as Leis Municipais nºs 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 Diretriz es 
Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/ 2006 
que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e suas al terações".  Colocado 
em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, foi  
aprovado por unanimidade com acordo de l iderança s. A Indicação nº 
057/2007, bem como os Requerimentos nºs 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244/2007, inclusive os verbais foram colocados em bloco em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, foram 
aprovados por unanimidade com acordo de l ideranças. Não havendo 
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pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr. Presidente passou às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 
Referiu-se à votação na qual esta Casa concedeu autorização para que o 
Sr. Prefei to possa custear as despesas nas v isi tações a municípios 
vizinhos, levando o convi te da Festa da Cachaça, do Sonho e da 
Rapadura. Com relação à nominação da Festa da Cachaça, acredita o 
Edi l  que futuramente não haverá mais o nome Festa da Cachaça pela 
questão da bebida alcoól ica. Lembrou o Edi l  que a propaganda do fumo 
foi  banida, sendo efetuada, neste momento, uma campanha contra o 
álcool, onde alguns municípios já estão aderindo à lei  seca, com 
regramento de horários. Segundo Edi l existe uma proibição, por parte do 
governo, para que a Corsan não patrocine Festas que tenham o álcool 
como título. Em aparte falou o Vereador RENI GERMANO DA SILVA:  

Disse que estava presente na Corsan com o Sr. Prefei to Municipal 
quando foi informado de que não mais patrocinariam Festas que tivessem 
o fumo e a bebida alcoólica como nome das mesmas. Prosseguiu o 
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Acredita que a Administração 

deverá repensar, com criatividade e habil idade, num novo nome para a 
Festa da Cachaça, do Sonho e da Rapadura , para não perder a essência 
da Festa. Disse ter participado, na sexta-feira passada, em um evento da 
OAB/RS, representando esta Casa, bem como a OAB/SAP, com a 
presença de Deputados Estaduais, na luta contra a impunidade e a 
corrupção, levantada pela mídia. Acredita que quando a população 
mostrar a sua força haverá uma quebra neste redemoinho de corrupção. 
Em aparte falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL : Referiu-se ao 

escândalo ocorrido na Assembléia Legislativa  com relação ao Selo. 
Destacou que a seriedade dos polít icos gaúchos foi  colocada e m cheque, 
uma vez que o escândalo remonta de 2001 chegando a quatro mi lhões de 
reais. Salientou que a nível  nacional foi  desmascarado um Presidente e 
seus comparsas que, na sua maioria, hoje, apóiam o Presidente Lula, que 
levou os caras pintadas às ruas, para derrubar o Collor. Lembrou o Edi l 
que quem apoiava o Col lor era o Renan Calheiros, que hoje apóia o Lula. 
Acha muito di fícil  que a população vá para a rua, uma vez que o atual  
Presidente colocou vários recursos como o bolsa-famíl ia, o vale-gás, 
atingindo a população mais humilde, que não sairá contra o mesmo.  
Acredita o Vereador que os pol íticos que trabalham devem ganhar bem 
para não roubar.  Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO :  

agradeceu as colocações do Vereador Flávio, dizendo que este 
movimento tomará as ruas do rio Grande do Sul, bem como do Brasi l . 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA : Manifestou a sua 
preocupação com relação ao que vem ocorrendo na polít ica nacional, 
sal ientando que a população esperava por parte do Governo Federal  uma 
transparência, uma vez que esta foi  a bandeira levantada durante toda a 
campanha efetuada nas quatro vezes em que foi  candidato. Lembrou que 
quando assumiu esta Casa como Vereador, efetuou um pedido com 
objetivo de que abrangesse todo o cenário pol ít ico pat rulhense, bem 
como que mudasse o retrato pol ít ico pelo menos dentro do município, 
para que acabasse a intr iga pol ítica existente visando melhorar o 
desenvolvimento pol ít ico e social  do município. Disse não saber se o 
cenário pol ítico patrulhense está chegando lá, mas acredita que estão no 
caminho certo. Sal ientou do trabalho correto que está sendo efetuado 
nesta Casa, com o estudo dos projetos, com a intervenção do Líder de 
Governo, Vereador Ferulio, que está fazendo um bri lhante trabalho.  Com 
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relação ao projeto aprovado de reestruturação da AGASA, espera que a 
Empresa JOAP que está se estabelecendo naquele local  seja a mola 
propulsora para o desenvolvimento daquela localidade, bem como do 
município. Em aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: 
Rati f icou as palavras do Vereador, quando faz referência à forma como 
os projetos são estudados nesta Casa, bem como pela qual idade dos 
Vereadores que compõem a Comissão, assim como os demais 
Vereadores que, na sua maioria, participam da reunião.  Prosseguiu o 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que este é o 

trabalho dos Vereadores desta Casa. Sal ientou que o momento pol ít ico 
vivido em Santo Antônio é único, onde todos os partidos pol íticos estão 
de portas abertas para qualquer pessoa, independente de par tido. Em 
aparte falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse o Vereador que 

esta Casa votou, nesta data, o Projeto de número 155, oriundo do 
Executivo, fora os Projetos desta Casa, estando em torno de 200 
Projetos, demonstrando com isso a responsabi lidade do s Vereadores 
desta Casa com os compromissos assumidos , a favor ou contra, mas com 
muita responsabil idade. Cumprimentou o Presidente desta Casa pela 
conduta, pelo trabalho, pelo respeito com os colegas, bem como pelo 
andamento dos trabalhos desta Casa.  Prosseguiu o Vereador JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Com relação ao presidente, disse que 

o mesmo distr ibui a todos os erros e acertos, não puxando para si  a 
responsabil idade de nada. Disse ter trabalhado nesta Casa no ano de 
1976, onde os próprios colegas puxavam o tapete de seus parceiros, não 
ocorrendo isto nesta Casa. Com relação ao escândalo dos Selos, espera 
que os culpados sejam apontados.  Em aparte falou o Vereador FERULIO 
JOSE TEDESCO :  Disse que teve a oportunidade de conversar com o 

Deputado Alceu Moreira que passou uma informação importante, onde o 
conceito do Presidente da Assembléia cresceu muito, por ter determinado 
ao Ministério Público Estadual, bem como, a Polícia Federal , juntamente 
com uma Comissão de Funcionários, para apurar as responsabi l i dades, 
afastando qualquer Deputado Estadual de acompanhar o processo, 
demonstrando a lisura, bem como o interesse do Presidente no 
esclarecimento dos fatos. Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Agradeceu as palavras dos Vereadores.  
Vereador RENI GERMANO DA SILVA : Agradeceu as palavras dos 
Vereadores, no que se refere ao seu trabalho à frente desta Casa. 
Referiu-se às vaias recebidas pelo Presidente Lula quando da abertura 
dos Jogos Olímpicos,  sal ientando ter partido da Classe Média, que é 
quem está pagando o vale-gás, o vale-refeição, etc.  Segundo o Vereador 
o Presidente Col lor de Mello sofreu impeachment por bem menos coisas, 
também por não ter respaldo polít ico. Acredita que o povo brasi leiro tem 
que sair nas ruas em protesto pela corrupção que assola este País.  
Sal ientou que o Rio Grande do Sul, que sempre foi  o Estado mais 
poli t izado do Brasil , está sofrendo com a corrupção dentro da Assembléia 
Legislativa do Estado. Espera que sejam apurados os fatos, bem como 
que os ladrões sejam presos. Em aparte falou o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Disse que a consti tuição americana prevê o uso de armas para 
o cidadão, porque há a democracia, estando o povo pronto para desti tuir 
qualquer pol ít ico que venha a roubar, ao contrário do ocorre no Brasil , 
que quer desarmar o cidadão de bem, deixando somente o bandido 
armado. Prosseguiu o Vereador RENI GERMANO DA SILVA : Espera que 
os culpados sejam punidos. COMUNICAÇÃO DE LÍDER : Vereador 
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MARLON SILVA DE SOUZA: Convidou todas as pessoas presentes para 

participarem de um almoço promovido pelo PP Patrulhense em 
homenagem ao Deputado Federal  José Otávio Germano na q uinta-feira às 
12 horas na AABB, onde o Deputado fará uma prestação de contas na 
Presidência da Comissão de Minas e Energia no Congresso Nacional.  
Somou-se aos pronunciamentos dos Vereadores João Cezar e Flávio, 
onde demonstraram a alegria de ter o Vereador Reni como Presidente 
desta Casa, pela sua retidão de caráter, seu empreendedorismo, sua 
honestidade, sua competência, bem como pela iniciativa de enca mpar a 
idéia de fazer salas individuais para os Vereadores , deixando um legado 
para as gerações futuras. Questionou o Presidente se existe, no 
município, um espaço mais util izado do que o Plenário Euzébio Barth.  
Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente  reunião, onde lavrei  a 
presente ata que, após l ida e aprovada, segue assinada.   


