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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos treze dias 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 solici tou ao Exmo. 
Senhor Secretário que real izasse a leitura de um trecho Bíbl ico na forma 
de costume. O Senhor Presidente  colocou a Ata da 23ª 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. 674/2007 - Resposta Indicação 052/07 de 
autoria do Vereador Reni Germano –  Poder Executivo. Of. Transpetro - 
Resposta Ofício 245/07 de autoria do Vereador Feru lio José Tedesco. Of. 
060/2007 - Convocação para 216ª Reunião Ordinária do Comitê de 
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí  –  Comitê do 
Gravataí. Of. Resposta ao Ofício 277/07 do Vereador Ferul io José 
Tedesco –  ANTT. Of. 2011/2007 - Noti f ica Liberação de Recursos 
financeiros PRODESA no valor de 15.678,10, no dia 02/08/07  –  Caixa 
Federal .  Of. CT –  CRE 075 -  Resposta ofício 090/07 –  Claro. Of. CT –  
CRE 077 - Resposta  ofício 090/07 -  Claro Of. nº 000554/MS/SE/FNS –  
Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 
no valor de R$ 12.500,00. Comunicado nº CM 108713/2007 –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do Fundo  Nacional de Desenvolvimento 
da Educação no valor de R$ 1.359,60 –  Ministério da Educação. 
Comunicado nº CM 96859/2007 –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor 
de R$ 3.412,60 –  Ministério da Educação. Comunicado nº CM 
108714/2007 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 15.267,73 –  
Ministério da Educação.  INDICAÇÃO Nº 065/2007 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- “Inclua o Município de Santo Antônio da Patrulha no 
Programa Nacional de segurança Públ ica com Cidadania  –  PRONASCI” .  
Requerimento nº 271/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Votos de 
Congratulações a Sra.Terezinha de Jesus Gomes Rodrigues pela 
participação junto ao grupo da Terceira Idade no  Município. Requerimento 
nº 272/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Votos de 

Congratulações ao Bloco Nada Chega e a seus colaboradores pelo belo 
espetáculo. Requerimento nº 273/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Sol ici ta ao Senhor Mario Celso Souza,  Gerente Local da CEEE a 
revisão dos transformadores, e troca se preciso por outros de maior 
potência, na local idade de Vi la Palmeira, próximo a Escola Cândido de 
Barros. Requerimento nº 274/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Sol ici ta ao Senhor Mario Celso Souza, Gerente Local da CEEE, 
a revisão dos transformadores,  com troca se preciso por de maior 
potência, na local idade de Portão I, próximo ao Salão Independência . 
Requerimento nº 275/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a 
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UNIVIAS o alargamento do bueiro na RS-474 na estrada de acesso da 
Cíntea em Pinheirinhos.  Requerimento nº 276/2007- ADELINO 
STECANELA- Sol ici ta a Empresa Lixo Téia solici tando informações de 

quando será efetuada a distr ibuição dos contêiner es na cidade e 
substi tuição dos que estão em mau estado. Requerimento nº 277/2007 –  
ADELINO STECANELA- Sol ici ta a Brasil  Telecom a troca de lugar do 
orelhão localizado no canteiro central  da Rua Manoel Osório da Rosa, 
que é muito estrei to, para a calçada de pedestres.  Requerimento nº 
278/2007 –  PODER LEGISLATIVO- Votos de Congratulações a Diretoria, 

Organizadores e colaboradores da 21ª Festa Nacional da Cachaça,  do 
Sonho, da Rapadura e do Arroz e na 21ª Moenda da Canção.  
Requerimento nº 279/2007 –  ADELINO STECANELA- Sol ici ta a UNIVIAS 
o nivelamento do acostamento da RS-30 especialmente nas paradas de 
ônibus. Requerimento nº 280/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA E 
FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta ao Exmo. Senhor Daiçon Maciel  da Si lva, 

Prefei to Municipal , para que seja determinado à  empresa Lixotéia que 
recolha o lixo na localidade de Barro Vermelho, visto que desde o dia 5 
de agosto até a presente data não foi  recolhido o lixo desta local idade . 
Requerimento nº 281/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta ao 

Senhor Cezar José Pereira Garcia, DAER - Coordenador de Osório, a 
recuperação da Ponte sobre o Arroio do Carvalho, localizada na estrada 
Estadual que liga os Municípios de Santo Antônio da Patrulha e Caraá . 
Pedido de Providência nº 392/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- 

Revisão da rede de i luminação Públ ica na Travessa da Musa,  nº 510 em 
Evaristo. Pedido de Providência nº 393/2007 –  ADELINO STECANELA-  

Troca de luminária na Rua Dione de Jesus Souza próximo aos nºs 272 e 
298 no Bairro Jaú. Pedido de Providência nº 394/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Patrolamento e ensaibramento das Ruas que não tem 
calçamento e dão acesso ao Passo dos Ramos iniciando na Rua Arl indo 
Meregal li . Pedido de Providência nº 395/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL -  
Patrolamento e ensaibramento da estrada Remi Assis na localidade de 
Passo do Sabiá, bem como conserto dos bueiros.  Pedido de Providência 
nº 396/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Troca de lâmpadas na Rua 

Dione de Jesus Souza no Bairro Jaú.  Pedido de Providência nº 397/2007 
–  RENI GERMANO DA SILVA- Revisão de i luminação públ ica em todo o 
Município. Pedido de Providência nº 398/2007 –  SATURNINO CORREA 
DA SILVEIRA-  Recuperação das estradas de Morro da Lage, Chapada,  

Al to Ribeirão até o encontro com a estrada do Morro da AGASA.  Pedido 
de Providência nº 399/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- 

Ensaibramento e patrolamento do desvio existente na local idade de 
Ribeirão próximo a residência dos famil iares de Zé Aparício.  Pedido de 
Providência nº 400/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- 
Recuperação da estrada de Boa Vista até Sertão II, passando em frente  
às residências dos Senhores Mimo e Negão.  Pedido de Providência nº 
401/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Reconstrução das 

pontes da localidade de Ribeirão.  Pedido de Providência nº 402/2007 –  
FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da 
estrada de Palmeira do Sertão e Cantão.  Falou sobre o EXPEDIENTE DO 
DIA o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se ao recolhimento do 

l ixo, sal ientando que no dia 05 deste mês, houve a Festa da local idade de 
Barro Vermelho, onde o lixo permanece até hoje, apo drecendo por tratar-
se de restos de al imentos. Segundo o Edi l  os moradores procuraram-no, 
bem como ao Vereador Reni, reclamando do pouco caso da Empresa Lixo 
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Teia que ganha uma fortuna do Município, mas atende a contento os 
munícipes que pagam a coleta do lixo. Da mesma forma o Vereador 
Adel ino briga, seguidamente, para que seja colocado um contêiner de lixo 
no pátio da Rodoviária da Cidade Baixa, mas até o momento não foi 
atendido. Ressaltou o Vereador que, por tratar -se de saúde públ ico, 
caberia a intervenção do Ministério públ ico, pois o l ixo acumulado gera a 
proli feração de ratos, baratas e insetos de toda a ordem.  O trabalho da 
ex-vereadora Terezinha de Jesus Gomes Rodrigues à frente dos grupos 
da Terceira Idade de Santo Antônio da Patrulha mereceu dest aque por 
parte do vereador que, mesmo avesso a este tipo de proposição, disse 
que não pode fechar os olhos quando presencia o trabalho de algumas 
pessoas que engrandecem o município. De acordo com o Edi l , a 
coordenadora é uma das responsáveis pelo sucesso que a Festa da 
Cachaça, do Sonho, da Rapadura e do Arroz vem alcançando ao longo 
dos anos.  Disse que há seis anos o pontapé inicial  do evento é dado com 
o encontro de Grupos da Terceira Idade. Sal ientou o Vereador que com 
este trabalho, a ex-Vereadora mobi liza grupos de di ferentes cidades, 
sendo que este ano estavam presentes na Festa 34 comitivas, 
representando municípios de di ferentes regiões do estado. Destacou o 
Vereador que este número de pessoas, ao retornarem para seus 
municípios, divulgará as potencialidades de Santo Antônio,  
consequentemente trazendo um expressivo retorno para o comércio e 
indústria locais, bem como fomentando o turismo com a visi ta destes 
grupos. Disse o Edil que a homenagem a ex-vereadora Terezinha não se 
resume a mobi l ização na época do maior evento cul tural  e gastronômico 
de Santo Antônio, mas, através destas atividades, a coordenadora vem 
resgatando a auto-estima de centenas de pessoas que chegaram à 
chamada “melhor idade”. Conforme o Vereador, muitas destas, antes 
apresentavam doenças, como depressão, hoje estão com a auto -estima 
elevada e vivendo com qual idade de vida graças a este movimento.  
Segundo o Vereador, como aposentada, Terezinha Rodrigues poderia 
estar em sua casa aproveitando o tempo l ivre com a famíl ia, mas prefere  
dedicar-se aos outros, com determinação e garra de dar inveja. Vereador 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, que seja 
encaminhada à Concessionária Concepa, solici tação para melhoria no 
acesso com a colocação de proteção lateral  nos dois  lados da pista, bem 
como melhorias na sinalização, uma vez que os motoristas confundem-se 
na entrada do acesso por ser a sinalização muito precária. Referente ao 
pedido de colocação de contêineres de l ixo de autoria dos Vereadores 
Reni e Flávio, disse o Edi l  que todos os contratos fei tos junto à 
Administração têm por responsável um fiscal , portanto cabe ao Líder do 
Governo levar ao conhecimento do Sr. Prefei to o que vem ocorrendo. 
Sugeriu que os vigi lantes sanitários devem acompanhar os problemas que 
vêm ocorrendo no município referente ao recolhimento do l ixo. 
Parabenizou a iniciativa do Vereador Flávio em homenagear a Ex -
Vereadora Terezinha pelo trabalho que faz com os Grupos de Terceira 
Idade. Disse o Vereador ter  sido coadjuvante deste trabalho, uma vez  que 
esteve presente durante todo o evento realizado no Parque da Festa da 
Cachaça, do Sonho, da Rapadura e do Arroz. Segundo a Ex-Vereadora 
Terezinha o número de grupos da Terceira Idade é tão grande que o 
espaço do Ginásio não comporta mais, portanto vár ios grupos deixam de 
ser convidados pela fal ta de espaço. Vereador MARLON SILVA DE 
SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, Votos de Congratulações ao Sindicato 
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Rural de Santo Antônio, em nome do seu Presidente Jorge Dutra,  bem 
como ao IRGA, José Galego Tronchoni,  pela mobi l ização ocorrida no 
espaço dos arrozeiros, com a real ização de um seminário que tratou 
sobre o aumento da produtividade em Santo Antônio, o que representa a 
economia arrozeira no município, na Regi ão e no Estado. Vereador 
ADELINO STECANELA- Sol ici tou que seja efetuada uma correção no 
requerimento de sua autoria, no qual solici ta à Empresa Lixo Teia 
informações de quando será efetuada a distr ibuição dos contêiner es na 
cidade e substi tuição dos que estão em mau estado, para que seja 
encaminhado também ao Prefei to Municipal . Manifestou a sua indignação 
com esta empresa que já foi  oficiada várias vezes com relação à 
colocação de um contêiner no pátio da rodoviária da cidade baixa, uma 
vez que há três anos foi  reti rado o que existia. Da mesma forma sol ici tou 
uma melhor distribuição dos contêineres especialmente na zona 
comercial . Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Referiu-se ao pedido no 

qual sol ici ta a revisão da iluminação pública em todo o município, uma 
vez que recebe, por dia, quinze solici tações dos con tribuintes que não 
têm, muitas vezes há meses, uma lâmpada na sua rua. Espera que o 
Poder Executivo tome providências com relação a esta questão, uma vez 
que o povo está pagando a iluminação pública. Rati ficou as palavras do 
Vereador Flávio no que se refere ao recolhimento do Lixo da localidade 
de Barro Vermelho, uma vez que os mesmos foram procurados por um 
cidadão que faz parte da Comissão do Salão Comunitário reclamando que 
há um contêiner cheio de lixo da Festa ocorrido no úl timo dia 05, e mais 
l ixo dentro do salão que encheria mais dois contêineres, causando um 
mau cheiro insuportável. Acredita que esta empresa está prestando u m 
mau serviço para a comunidade, com os contêineres sucateados. Não 
havendo mais pronunciamentos o Sr.  Presidente passou para a ORDEM 
DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 167/2007 - "Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder incentivo à  Empresa Metalúrgica JOAPE Ltda."  –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com parecer da CUP.  PROJETO DE LEI Nº 
168/2007 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal  a conceder incentivo à 

Empresa Lenoi Aparecida Cardoso Falkoski ."  - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com parecer da CUP. EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 
137/2007 –  “Estabelece Normas à l icença especial  para a exploração do 

serviço de transporte público de passageiros da categoria individual - 
Taxi- , na área do Município e dá Outras Providências” –  A Vereadora 
Jacira Conceição dos Santos pediu vistas ao Projeto de Lei nº 137/2007 
conforme prevê o Regimento Interno. EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº  
141/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- “Cria e regulamenta a concessão 
de ti tulo de Cidadão Patrulhense”  –  Colocada em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovada por unanimidade com 
parecer da CUP. Colocado o Projeto com a emenda em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação f oram aprovados por  
unanimidade. Os requerimentos e a Indicação nº 065/2007 foram 
colocados em bloco em discussão, não havendo manifestação Plenária, 
em votação foram aprovados por  unanimidade.  A seguir o Sr.  Presidente 
passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL : Referiu-se à matéria veiculada na coluna do Binho, na Folh a 

Patrulhense, onde referiu-se à Comissão Única de Pareceres, elogiando o 
trabalho dos Vereadores que fazem parte da mesma. Manifestou a sua 
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alegria por ter um trabalho reconhecido, uma vez que todos os membros 
se preocupam em estudar os projetos, emendá -los se preciso, assim 
como os demais Vereadores que, mesmo não fazendo parte da Comissão, 
participam ativamente das reuniões. Sal ientou que os Projetos oriundos 
do Executivo podem ser votados a  favor ou contra, ou sofrerem emendas, 
mas os Vereadores não podem legislar sobre matéria f inanceira, sobre a 
organização do Executivo. Informou o Edil  que se, ao elaborarem o 
Projeto no Poder Executivo, a Comissão fosse consultada, muitos 
projetos não sofreriam emendas, nem correriam o risco de ser re jei tados. 
Lembrou o Edi l  que há algum tempo atrás o Vereador Reni, quando ainda 
não era Presidente, dirigiu -se até a sua casa para discuti r alguns projetos 
que mereciam uma atenção especial , demonstrando que o trabalho do 
Vereador não é fei to somente nesta Casa. Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Destacou a bri lhante Festa da cachaça, do sonho, da 
rapadura e do arroz, ocorrida neste final  de semana, juntamente com a 
Moenda que passa por di f iculdades em virtude da fal ta de incentivo do 
governo. Sal ientou que a criatividade fez com que a mesma fosse um 
sucesso, independente do pouco incentivo. Disse que na úl tima sexta-
feira o caderno da gastronomia destacou a receita do sonho de Santo 
Antônio que estaria sendo oferecido durante o evento. Pôde perceber a 
vinda de muitos turistas no município, inclusive de uma ex-colega da 
Secretaria de Habitação que ao ver a reportagem ficou sabendo da Festa 
e veio conhecer a mesma, destacando a receptividade do povo 
patrulhense. Destacou a di f iculdade que o município teve em divulgar na 
mídia do rádio estadual, uma vez que não houve uma abrangência como 
nos anos anteriores. Em aparte falou o Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Disse que neste final  de semana iniciou o 

Festival  de Gramado, não tendo como o município competir. Prosseguiu o 
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Segundo o Edi l , algumas 

considerações já foram levantadas de que a Festa, para o próximo ano 
inicie no final  de semana anterior, por que tem vida própri a, é grandiosa e 
eleva o nome do município. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Fez 
um apelo à comunidade patrulhense para que colaborem com o Censo, 
podendo l igar a cobrar para o 3662-5054, uma vez que isso impl ica no 
retorno ao município através do fundo de participação. Da mesma forma 
sol ici tou que ninguém omita o número de pessoas q ue residem em casa. 
Parabenizou os organizadores pelo sucesso que foi  a Festa da Cachaça, 
do Sonho, da Rapadura e do Arroz, com a participação maciça da 
sociedade, bem como de muitos visi tantes que elogiaram muito a 
receptividade do povo patrulhense. Em aparte falou o Vereador FERULIO 
JOSE TEDESCO: com relação ao Censo, disse que o prazo encerra no 

dia 15 de agosto, portanto solici tou à Casa que se util ize dos meios de 
comunicação para que façam o chamamento da população. Com relação à 
Festa, elogiou a part icipação dos polít icos que, mesmo não sendo ano 
elei toral  participaram em massa da Festa. Nada mais a tratar, foi  
encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, após l ida e 
aprovada, segue assinada.   


