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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos seis do mês de agosto 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 22ª Reunião Ordinária em votação 
que foi  aprovada por unanimidade.  Fez o uso da Tribuna Livre a Srª 
Carmem Alminhana Monteiro, convidando os Vereadores a participarem 
da 21ª Moenda da Canção que ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de agosto 
no Parque Caetano Tedesco. Em ato contínuo, o Senhor Presidente 
sol ici tou ao Senhor Secretário que procedesse à lei tura do EXPEDIENTE 
DO DIA: Of. Mensagem nº104/2007 –  Encaminha Projetos de Lei - Poder 

Executivo. Of. Mensagem nº121/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº122/2007 –  Encaminha Projetos de Lei –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 167/2007 - "Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a conceder incentivo à  Empresa Metalúrgica JOAPE 
Ltda." PROJETO DE LEI Nº 168/2007 - "Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a conceder incentivo a Empresa Lenoi Aparecida Cardoso 
Falkoski ."  PROJETO DE LEI Nº 169/2007 - "Abre crédi to suplementar no 
Orçamento Municipal ,no valor de R$ 26.200,00 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 Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  
Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações".  PROJETO DE LEI Nº 170/2007 - "Abre crédi to 
suplementar no Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 10.000,00 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 
5.072/2006 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".  PROJETO DE LEI Nº 171/2007  - 
"Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 
10.000,00 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 Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 
que dispõe sobre a Lei Orçamentár ia Anual e suas al terações".  Of. 
026/2007 - Assembléia geral  da ASCAL dia 11 de agosto no Parque de 
Eventos Caetano Tedesco –  ASCAL. Of. GS 826/2007 - Informa Ordem de 
Serviço para o início da execução  das obras de reforma no I.E.E.  Santo 
Antônio no valor de R$ 9.500,00. Of. Conselheira Zilma M. Chaves 
CMSPDH –  Sol ici tação de Tribuna Livre. Of. nº ref. 001323/MS/SE/FNS –  
Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 
no valor de R$ 750,00 –  Ministério da Saúde. Of. nº ref.  
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0013292/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 9.500,00 –  Ministério da Saúde. 
Of. nº ref.  008781/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 48.522,50 –  
Ministério da Saúde. Of. nº ref.  001633/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação 
de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 
16.200,00 –  Ministério da Saúde.  Of. Resposta nº 051/2007 - Resposta 
Requerimento nº 230/07 de autoria do Vereador Adel ino Stecanela.  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 014/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Concede Título de Cidadão Eméri to de SAP ao Senhor 
Valdeci  Lino da Cunha. INDICAÇÃO Nº 061/2007 –  ADELINO 
STECANELA- “So l ici ta que o Executivo fi rme Convênio com os Correios 
através dos serviços de agência de correio Comunitária visando 
beneficiar as Localidades de Pinheirinhos, Catanduva Grande, 
Barrocadas e Costa da Miraguaia”.  INDICAÇÃO Nº 062/2007 –  FLÁVIO 
VON SALTIÉL- “Seja efetuada a contratação de um Geólogo e de um 
Engenheiro Agrônomo”. INDICAÇÃO Nº 063/2007 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- “Reedição da Lei que proporciona a Isenção ou redução de 
multas e juros aos contribuintes em débito com o Município ” . INDICAÇÃO 
Nº 064/2007- FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta regulamentação da Lei 
5.116/05 que disciplinou a instalação  de Rádio Base neste município. 
Requerimento nº 257/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Voto de Pesar  
pelo falecimento da Srª I lda Guimarães Machado. Requerimento nº 
258/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA, FLÁVIO VON SALTIÉL, JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, FERULIO JOSE TEDESCO - Votos de 

Congratulações aos Festeiros da Festa em louvor ao Senhor Bom Jesus 
ocorrida em 05 de agosto de 2007.  Requerimento nº 259/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA - Sol ici ta ao Comandante da Brigada Mi l i tar que 
intensi fique o Patrulhamento próximo aos Bancos nos dias de 
pagamentos aos idosos para coibir os assaltos que v êm ocorrendo nos 
dias dos pagamentos do INSS.  Requerimento nº 260/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Sol ici ta a CEEE melhorias da rede elétrica com troca do 
transformador por um de maior potência , na rua Elesbão em Vi la 
Palmeira. Requerimento nº 261/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Sol ici ta ao Prefei to Municipal , que seja remetido ao Legislativ o 

Municipal , cópia da Lici tação do Projeto Reluz, bem como cópia do  
contrato com a Empresa Vencedora desta Lici tação . Requerimento nº 
262/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta informações 
de qual a previsão para o encaminhamento para o Legislativ o Municipal 
da resposta ao Pedido de Informações 018/07 . Requerimento nº 263/2007 
–  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta informações de qual a 

previsão para o encaminhamento  para o Legislativo Municipal  da resposta 
ao Requerimento nº147/07. Requerimento nº 264/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Mil ton Didácio dos 
Santos Borba. Requerimento nº 265/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 

Sol ici ta a Gerência Regional da CEEE a prioridade no atendimento do 
Projeto e execução do EI 14754/06. Requerimento nº 266/2007 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- Voto de Pesar pelo falecimento do Sr.  
Gi lberto Francisco da Silveira.  Requerimento nº 267/2007 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a UNIVIAS conserto dos canos da rede de 
água potável na parada 180 em L omba Vermelha. Requerimento nº 
268/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Reativação do relógio 
digi tal  existente na rótula de Pitangueiras.  Requerimento nº 269/2007 –  
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EDUARDO LIMA DE SOUZA- Voto de Pesar pelo falecimento do Sr.  

Emerson Fernando dos Santos ocorrido em 02/08/07.  Requerimento nº 
270/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a Metrovias, 

recuperação da lateral  da estrada RS-30 a parti r de Miraguaia até a 
AGASA. Pedido de Providência nº 378/2007 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- Ensaibramento do trecho sem calçamento da Rua Isidoro 
Barcelos. Pedido de Providência nº 379/2007 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- Patrolamento e ensaibramento da Rua Idel fonso S.  Braga depois 
da ponte até a RS-30. Pedido de Providência nº 380/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Patrolamento e ensaibramento da estrada de 
Morro do Púlpi to. Pedido de Providência nº 381/2007 –  RENI GERMANO 
DA SILVA- Revisão geral  da i luminação públ ica em todas as ruas da 
cidade. Pedido de Providência nº 382/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 

Conserto com colocação de material  no encontro das ruas dos 
Loteamentos Alvorada e Pindorama.  Pedido de Providência nº 383/2007 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- Recuperação da camada asfál t ica da 
Av.Borges de Medeiros e Edemar da Si lva Braga até a rótula bem como 
do início da Rua João Pedroso da Luz. Pedido de Providência nº 
384/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta o 

patrolamento da estrada Santo Antônio/Evaristo, que devido às chuvas se 
encontra em estado precário . Pedido de Providência nº 385/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA E EDUARDO LIMA DE SOUZA- 
Patrolamento da estrada de Catanduvinha, Miraguaia e Costa da 
Miraguaia. Requerimento nº 386/2007 –  ADELINO STECANELA- Troca de 
lâmpadas na estrada Remi Assis em Passo do Sabia bem como 
patrolamento e ensaibramento da mesma.  Requerimento nº 387/2007 –  
SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Patrolamento e ensaibramento da 

estrada da localidade de Ribeirão.  Requerimento nº 388/2007 –  
SATURNINO CORREA DA SILVERIA- Patrolamento e ensaibramento das 

estradas das localidades de Sertão e Alto Chapad a, bem como as que 
fazem parte da Rota da Cachaça.  Requerimento nº 389/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Patrolamento e ensaibramento da Rua Adão 
Barbosa, Danton Pascoal i  da Rosa e Edemar Braga.  Requerimento nº 
390/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Patrolamento e 
ensaibramento das estradas de Chicolomã, Tapumes, Lombas,  Rincão do 
Capim, Barrocadas e Morro Grande.  Pedido de Providência nº 391/2007 – 
FERULIO JOSE TEDESCO- Colocação de um contêiner de recolhimento 

de lixo na Rua dos Imigrantes  nas proximi dades da Vi la Assis Brasil .  
Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Referiu-se à indicação na qual solici ta regulamentação da Lei  
5.116/05 que disciplinou a instalação  de Rádio Base neste município . 
Acredita que esta regulamentação  seja efetuada através de decreto, 
adequando e condicionando o procedimento para que as empresas 
possam, ao instalar novas antenas, obedecer aos cri térios, dentro do 
ordenamento legal. Disse ter recebido muitas reclamações de pessoas 
que moram próximas às antenas, de interferências que ocorrem nos seus 
televisores, portanto há a necessidade de se fazer uma medição 
veri f icando o nível  de interferência, bem como se estes equipamentos são 
prejudiciais à saúde do ser humano. Da mesma forma sol ici tou, através 
de indicação a reedição da Lei que proporciona a Isenção ou redução de 
multas e juros aos contribuintes em débito com o Município . Ressaltou o 
Edi l  que a procuradoria está fazendo um estudo que, segundo o 
Secretário de Administração, está bem encaminhado. Re forçou o pedido, 
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sol ici tando que o Projeto não deixe de contemplar aquela si tuação em 
que o contribuinte não possa quitar o débito à vista, que consiga um 
parcelamento com desconto, como incentivo de incremento da receita. 
Destacou o Edi l  que as pessoas têm interesse em quitar seus débitos, 
mas há a necessidade do Poder Executivo facil i tar esta negociação, com 
a isenção de juros e multas, ou renegociação com desconto, prestigiando 
aqueles que desejam quitar seus débitos. Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Com relação as palavras do Vereador Ferulio, disse que ao 
conversar com o Prefei to Daiçon, o mesmo informou -o de que estaria 
estudando o parcelamento concedido pela cidade de Novo Hamburgo, 
objetivando enviar a resposta ao Edi l , que havia sol ici tado o mesmo 
pedido, hoje, fei to pelo Vereador Ferul io. Segundo o Prefei to Daiçon não 
adianta perdoar juros e multas, para pagamento à vista, necessi tando 
haver também um parcelamento com desconto. Acredita o Edi l que o 
Poder Executivo deve faci l i tar o pagamento aos cidadão s, aumentando 
desta forma a receita do município. Referiu-se à indicação na qual 
sol ici ta a contratação de um geólogo e de um Engenheiro Agrônomo, 
visando a legalização das mineradoras do município. Salientou que 
muitas pedreiras não conseguem se legalizar , primeiro porque esta 
legal ização é muita cara, por outro lado a grande maioria gostaria de 
assinar a carteira, mas não conseguem por estarem i legais. Destacou o 
Vereador que, com a contratação de um geólogo e de um Engenheiro 
Agrônomo, esta legal ização f icaria mais acessível  aos proprietários de 
pedreiras que acabariam com a informal idade, consequentemente 
emiti riam notas contribuindo, desta forma, com o município. Disse que 
tentará uma audiência com o Sr. Prefei to e com a Associação dos 
Mineradores. Reportou-se à si tuação dos Caminhos da Fé, fazendo a 
lei tura de um requerimento encaminhado por algumas pessoas que 
anexaram uma l ista com os ataques ocorridos nos Caminhos da Fé  nos 
úl t imos três anos, entre eles todas as capel inhas, com a destruição de 
imagens, derrubada de pedestais, placas quebradas, suportes 
amassados, roubo de fiação elétr ica, total izando dezoito ataques. 
Manifestou o Edi l  a sua indignação com relação aos ataques ocorridos 
nos Caminhos da Fé. Da mesma forma disse que não sugerirá mais nada  
ao executivo com relação aos Caminhos da Fé, uma vez que já sol ici tou 
policiamento, cercamento, colocação de câmeras fi lmadoras, mas até o 
presente momento nada foi  fei to. Disse que cabe aceitar a sugestão 
destas pessoas para que haja uma articulação entr e os poderes 
consti tuídos, o Pároco, a Polícia Mili tar e a Polícia Civil  com objetivo de 
encontrar uma solução. Sal ientou o Edi l  a sua convicção de que são os 
mesmos vândalos, portanto acredita que se houver um trabalho em 
conjunto esses elementos serão pegos. Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Parabenizou o Presidente da Casa pela 

sol ici tação efetuada ao comandante da Brigada Mi l i tar para que proceda 
ao patrulhamento nos dias de pagamento do INSS. Lembrou o tempo em 
que os soldados da brigada mi l i tar  faziam seu patrulhamento a pé ou de 
moto, deixando as pessoas mais tranqüilas com relação à segurança. 
Disse que isso vai  ao encontro com as palavras do Vereador Flávio, de 
que se houvesse um patrulhamento dos PMs na madrugada, estes 
vandal ismos seriam coibidos. Referiu-se ao pedido de informações na 
qual solici ta a cópia da lici tação, bem como do contrato da empresa 
vencedora do Projeto Reluz. Ressaltou o Edil  que este projeto em outros 
municípios, o contrato da manutenção que a empresa vencedora tem com 
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o município gira em torno de oi to anos. Segundo o Vereador este contrato 
foi  efetuado em Santo Antônio por seis meses. Espera que a resposta não 
demore a vir para esta Casa. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: 

Referiu-se ao requerimento no qual sol ici ta ao Poder Executivo a 
recuperação da camada asfál t ica na Av. Borges de Medeiros, com a Rua 
Edemar da S. Braga, e o início da Rua João P. da Luz,  pela si tuação 
calamitosa que se encontra. Disse o Edi l  ter recebido muitas reclamações  
dos usuários destas vias. Em aparte falou o Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Disse que a si tuação está muito ruim, mas informou o  

Vereador que em trinta dias a Prefeitura fez reparos com o asfal to fr io 
duas vezes, mas em função das constantes chuvas o asfal to não segura, 
uma vez que o per íodo de cura é di ferente do asfal to quente. Segundo 
informações a Prefei tura estaria comprando o asfal to quente como forma 
de uma solução mais prolongada. Prosseguiu o Vereador MARLON SILVA 
DE SOUZA: Agradeceu as palavras do Vereador, sol ici tando que a 

recuperação seja efetuada antes da Festa da Cachaça. Vereador 
EDUARDO LIMA DE SOUZA : Parabenizou o Vereador Flávio pela 

proposição ao Poder Executivo em contratar um Geólogo e um 
Engenheiro Agrônomo visando regularizar a si tuação das pedreiras. Da 
mesma forma parabenizou o Vereador Adel ino pela indicação  ao 
Executivo que fi rme Convênio com os Correios através dos serviços de 
agência de correio Comunitária visando beneficiar as Localidades de 
Pinheirinhos, Catanduva Grande, Barrocadas e Costa da Miraguaia . 
Referiu-se ao pedido no qual solici ta, juntamente com o Vereador João 
Cezar, o patrolamento da estrada de Catanduvinha, Miraguaia e Costa da 
Miraguaia, em virtude da precariedade das mesmas. Deixou um aviso à 
Administração que se não deixar as máquinas nas loc al idades do 2º 
distr i to nesta semana, tomará uma ati tude, ainda não sabe qual, mas será 
drástica. A seguir o Sr.  Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 169/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento 
Municipal ,no valor de R$ 26.200,00 a l 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. PROJETO DE LEI Nº 170/2007 - "Abre crédi to suplementar no 
Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 10.000,00 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 5 .072/2006 que dispõe 
sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercíci o de 2007, e Lei 
Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçame ntária 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 Nº 171/2007  - "Abre crédi to suplementar no 
Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 10.000,00 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 Di retrizes 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 
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l ideranças. As Indicações nºs 061, 062, 063 e 064, bem como os  
Requerimentos,  foram colocados em bloco em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foram aprovados por unanimidade. O 
Projeto de Decreto Legislativo nº 014/2007 baixou na CUP. Não havendo 
mais pronunciamentos o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Manifestou-se à 
respeito da Ascal, sal ientando a importância dos vereadores na reunião 
que ocorrerá no dia 11 de agosto, para o fortaleciment o das Câmaras 
Municipais. Com relação ao que foi  di to pelo Vereador Eduardo, disse que 
o Poder Executivo, com o maquinário existente, tem fei to o possível  para 
atender as demandas, mas esta semana, em função da Festa, o Poder 
Executivo concentrou suas ativ idades na sede. Em aparte falou o 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Disse ter representado a Câmara 

em Capivari  do Sul, na Expofeira, veri f icando a presença de 14 prefei tos, 
inclusive o Prefei to Daiçon, demonstrando a grande importância de se 
prestigiar os outros municípios para que o de Santo Antônio também seja 
prestigiado. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 

Agradeceu as palavras do Vereador, rati f icando o que disse 
anteriormente sobre o que vem ocorrendo com as estradas do interior. 
Disse que a Prefei tura está encaminhando a busca de soluções para o 
conserto dos equipamentos objetivando atender as local idades do 
interior. Colocou-se à disposição do Vereador Eduardo para auxi l iá - lo 
junto ao Executivo com objetivo de que seja efetuado um trabalho em 
regime emergencial , em parceria com a comunidade, para que o problema 
das estradas do interior do 2º Distr i to seja solucionado. Salientou que em 
conversa com os recenseadores do IBGE, foi  informado de que fal ta m os 
indicadores para que o município mantenha  os mesmos números que 
tinha antigamente, em virtude da fuga da população para os grandes 
centros. Sal ientou o Edi l  que a questão de Osório ainda é mais acentuada 
do que a de Santo Antônio. Ressaltou o Vereador que a Prefei tura 
deveria auxi liar os recenseadores para o término do serviço, uma vez que 
isso impl ica em retorno para o município. Vereador  RENI GERMANO DA 
SILVA: Referiu-se ao pedido efetuado, juntamente com o  vereador 

Ferulio referente à reti rada de juros e multas de impostos atrasados, 
sal ientando que tem muita gente que realmente quer pagar, mas não tem 
condições destacando que os juros da cobrança de um IPTU de R$ 
1.000,00 vem para R$ 500,00, portanto se o cidadão não pagou até agora 
é porque não teve condições. Espera o Edi l  que, realmente, neste mês de 
agosto o Sr. Prefei to mande o projeto para esta casa. Com relação à 
i luminação pública em Santo Antônio da Patrulha , o Vereador foi  
contundente ao afi rmar que a si tuação chegou a um ponto l imite. De 
acordo com Edi l , é grande o número de pessoas que o procuram 
reclamando que pagam a taxa pelo serviço, mas, no entanto, não o 
recebem de forma satisfatória é considerável, uma vez que estão há mais 
de um ano com a lâmpada do poste em frente a sua residência queimada . 
Afi rmou que em outros municípios do Estado, estão entrando na justiça 
pedindo a inconsti tucionalidade desta Lei , portanto sugere o Edil  que, 
para evi tar uma demanda na justiça , o Poder Executivo deveria, pelo 
menos, colocar as lâmpadas onde fal ta.  Outro assunto abordado pelo 
Vereador diz respeito à cobrança da conta de água no valor de R$ 38 
reais de uma senhora que tinha R$ 40,00  em casa para comprar comida 
para seus fi lhos, mas tinha que pagar R$ 38,00 de água. Sal ientou o Edi l 
que a taxa mínima da corsan é R$ 12,44, mas a Corsan não coloca o 
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relógio para usurpar o dinheiro do povo pobre. Cobrando sem relógio 
daquelas casa que sabem que não gastam isso. Segundo o Vereador a 
corsan é estadual, mas a necessidade de se fazer algo. COMUNICAÇÃO 
DE LÍDER: Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Convidou a 
comunidade, funcionários e vereadores para participarem, no dia 11 de 
agosto de 2007, da Convenção do PP –  Partido Progressista,  para eleição 
de seu diretório para o biênio 2007/2009, que ocorrerá a parti r das 9h, na 
sede do partido até ás 17h, na Avenida João Pedroso da Luz, 474.  
Sal ientou a importância do PP no Rio Grande do Sul que está 
representada na eleição de 10 deputados estaduais, 137 Prefei tos, 123 
vice-prefei tos e 1.206 vereadores. Neste município o PP tem um terço 
dos integrantes desta Casa, sendo um dos partidos com maior 
representatividade nesta comunidade.  Destacou a Edi l  que, d iante da 
relevância do Partido Progressista neste município, assim como a 
proximidade das eleições, a divulgação desta data é de grande 
importância dentro do cenário pol ít ico municipal . Espera que a 
comunidade prestigie este evento. Convidou ainda para eleição da 
Associação de moradores da localidade de  Evaristo a realizar-se no dia 
18 de agosto de 2007 às 14h30 no salão paroquial  de Evaristo. Nada 
mais a tratar , foi  encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata 
que, após l ida e aprovada, segue assinada.   


