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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos dezessete dias do mês de setembro 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, FLÁVIO VON SALTIÉL, JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, 
MARLON SILVA DE SOUZA, ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA, VALMIR 
ODONE PIRES. 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 realizasse a lei tura de um trecho Bíbl ico na forma de 
costume. O Senhor Presidente colocou a Ata da 28ª 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 131/2007 –  Encaminha Projeto 
de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 137/2007 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 185/2007 - "Abre 
crédi to suplementar no Orçamento Municipal , al tera as Leis Municipais 
nºs 4.711/2005 e suas al terações que Dispõe sobre o Plano Pluria nual 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" no valor de R$ 65.384,00 –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 186/2007 –  “Dispõe sobre a criação do Pólo Universi tário 

Santo Antônio e criação do núcleo de tecnologia Educacional Santo 
Antônio da Patrulha” –  Poder Executivo. Of. 794/2007 - Encaminha 
quadro de pessoal do úl timo semestre civil  anterior conforme Lei 
Orgânica –  Poder Executivo. Of. 797/2007 - Resposta aos Requerimentos 
267, 299 e 307/07 e a Indicação 073/07  –  Poder Executivo. Of. 762/2007 -  
Respostas às Indicações nºs 041 e 057 de autoria dos Vereadores Flávio 
Von sal tiél  e Marlon S. de Souza respectivamente –  Poder Executivo.  
PROJETO DE DECRETO LEGISL ATIVO Nº 015/2007 –  VALMIR ODONE 
PIRES- Concede Título de Cidadania Patrulhense ao Senhor WILSON 
ARNO SCHUCK. INDICAÇÃO Nº 083/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- 

Sol ici ta implantação de coleta seletiva de l ixo objetivando a inclusão 
econômica-social  de pessoas desempregadas que vivem catando 
materiais recicláveis pelas ruas, em condições desumanas INDICAÇÃO 
Nº 084/2007 –  VALMIR ODONE PIRES - Sol ici ta que seja realizada uma 

campanha junto aos proprietários de terrenos localizados às margens  
dos Arroios Pitangueiras e Passo dos Ramos, para que não sejam 
acumulados depósitos de lixos indevidos,podendo ocasionar graves 
acidentes ambientais em nosso Município.  INDICAÇÃO Nº 085/2007 –  
VALMIR ODONE PIRES- Sol ici ta que seja real izada uma Campanha com 
todos os proprietários de áreas de terras localizadas às margens do Rio 
dos Sinos e Rio Gravataí e seus afluentes,  no sentido de plantação de 
árvores objetivando a manutenção da mata ci l iar.  INDICAÇÃO Nº 
086/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Sol ici ta Construção de um Posto de 
Saúde na local idade de Morro Grande. Requerimento nº 342/2007 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a UNIVIAS colocação de placas de 
sinalização na RS-30 no trevo do Da Colônia indicando os Municípios de 
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Osório, Glorinha, Gravataí e Taquara, bem como indicando a entrada e 
saída do Município de Santo Antônio da Patrulha. Requerimento nº 
343/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Sol ici ta aos Gerentes de Agências 

Bancárias do Município ampl iação do número de funcionários no setor de 
caixas de atendimento nos dias de pagamento dos aposentados e 
pensionistas. Requerimento nº 344/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- 
Sol ici ta ao Secretário de Saúde Municipal  que sejam real izadas 
campanhas profi láticas permanentes à  saúde dos idosos.  Requerimento 
nº 345/2007 - VALMIR ODONE PIRES-  Sol ici ta ao Prefei to e ao Vice-

Governador do Estado,  sendo esta entidade Organizadora da Consulta 
Popular, com objetivo de incluir nas demandas da Consulta Popular os 
seguintes plei tos:Const rução de um Ginásio de esportes junto a Escola 
de Ensino Fundamental  Visconde do Rio Branco em Portão.  Um Projeto 
de Urbanização, com ruas laterais,  canteiros junto a Rodoviária RS-
30,aproximadamente 1 Km de extensão, em ambos os  lados da Rodovia, 
em Portão I.  Construção de um Ginásio de esportes na Escola Estadual  
de Ensino Médio Profº. Candido de Barros em Vi la Palmeira, bem como 
um Projeto de urbanização a exemplo da proposta para a local idade de 
Portão II.  Requerimento nº 346/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA-  

Sol ici ta ao Prefei to a perfuração de um poço artesiano comunitário na 
localidade de Morro Grande, melhorando a qualidade no fornecimento de 
água potável.  Requerimento nº 347/2007 –  ADELINO STECANELLA- 
Sol ici ta a UNIVIAS a pintura de faixa de segurança, próximo ao antigo 
prédio do OSOLOPES em virtude do grande fluxo de pedestres que 
transi tam devido a existência de duas paradas de ônibus neste local . 
Requerimento nº 348/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta ao 
Prefei to que interceda junto às empresas concessionárias de transportes 
Municipais, objetivando a criação de uma l inha de ônibus que faça o 
trajeto até o acesso da Free-Way com horários pela manhã e tarde 
possibil i tando aos patrulhenses que trabalham na Rs -474 o acesso ao 
trabalho. Requerimento nº 349/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Voto de Pesar pelo falecimento da Sra. Clarinda José Rost. 
Requerimento nº 350/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta ao Prefei to Municipal  o agendamento de uma reunião com os 
moradores da Rua Paraná, para que seja real izado um estudo para 
asfal tamento da referida rua.  Requerimento nº 351/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta seja real izado um estudo para 

colocação de placas indicativas com o nome das ruas do município.  
Requerimento nº 352/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Voto 

de Pesar pelo falecimento do Sr.  Guaraci  Silveira ocorrido no dia 13 de 
setembro do corrente ano.  Requerimento nº 353/2007 –  VALMIR ODONE 
PIRES- Sol ici ta ao Prefei to , bem como ao Vice-Governador do Estado, 
incluir nas demandas da Consulta Popular um Projeto de Urbanização 
com ruas laterais, canteiros junto a Rodovia RS-30 num trecho de 1,5 m 
de extensão em ambos os lados, em Portão II  e um Projeto de 
Urbanização a exemplo da proposta anterior,  para a local idade de Vila 
Palmeira nas imediações da Escola Estadual de Ensino Médio Prof. 
Cândido de Barros.  Pedido de Providência nº 474/2007 – MARLON SILVA 
DE SOUZA- Patrolamento, ensaibramento e revisão da i luminação pública 

na Travessa 15 da Rua da Antena. Pedido de Providência nº 475/2007 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Revisão da rede de i luminação 

pública com colocação de luminárias nos postes que foram trocados na 
entrada da estrada que l iga Arroio da Madeira à RS-30/07. Pedido de 
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Providência nº 476/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Conclusão da rede de esgoto na Rua Arnaldo Bier Sobrinho, com 
colocação de canos.  Pedido de Providência nº 477/2007 –  VALMIR 
ODONE PIRES- Asfal tamento  da Rua Major João Vi l l a Verde, l igando as 
Ruas Antônio Nunes Benfica com Francisco J.Lopes.  Pedido de 
Providência nº 478/2007 –  VALMIR ODONE PIRES - Construção de duas 
pontes, uma no Bairro Jaú, na Rua Edemar S.  Braga e outra na Rua 
Idel fonso S. Braga. Pedido de Providência nº 479/2007 - VALMIR ODONE 
PIRES –  Complementação das obras para abertura das Ruas laterais ao 

Arroio Passo dos Ramos, proporcionando a l igação da Rodovia RS- 474 
com a localidade de Cartucho. Pedido de Providência nº 480/2007 - 
VALMIR ODONE PIRES - Real ização das obras para o calçamento das 
ruas do Bairro Assis Brasil  e recondici onamento dos calçamentos já 
existentes. Pedido de Providência nº 481/2007 - VALMIR ODONE PIRES -  
Asfal tamento da Rua Major João Vi la Verde,  l igando as ruas Antônio 
Nunes Benfica com Francisco J.Lopes.  Pedido de Providência nº 
482/2007 - VALMIR ODONE PIRES - Sol ici ta que sejam real izadas as 

obras para a l igação da Rua João Pedroso da Luz até o encontro com a 
estrada de acesso a local idade de Sertão do Montenegro nas 
proximidades do Parque da Guarda, visto que já há área desapropriada.  
Pedido de Providência nº 483/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA -  

Patrolamento e ensaibramento da estrada Vi la Passo da Figueira até o 
Cemitério da Esquina dos Morros. Pedido de Providência nº 484/2007 –  
RENI GERMANO DA SILVA- Patrolamento e ensaibramento da estrada da 
lomba Vermelha passando pelo Sr.  Ar tidor até a localidade de Boa Vista.  
Pedido de Providência nº 485/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA E 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - I luminação pública na Rua 

Ir ineu Cardoso em Vi la Palmeira.  Pedido de Providência nº 486/2007 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- Limpeza dos esgotos com a colocação de 

encanamento na Rua Idel fonso Si lveira Braga próximo à Empresa 
COCONUT. Pedido de Providência nº 487/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS- Ensaibramento e patrolamento da Rua Urbano Mendes 
Fogaça. Pedido de Providência nº 488/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS-  Conclusão das obras de calçamento da rua Sem.Alberto 
Pascoal ini . Pedido de Providência nº 489/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS- Conserto do calçamento de todas as ruas do Lot.Vi la 
Assis Brasi l . Pedido de Providência nº 490/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS- Recuperação da camada asfál t ica das Ruas Mal.Flori ano 
Peixoto, Borges de Medeiros, Edemar S.Braga e Cel.  Vicente Gomes e 
outras que necessi tam destes reparos.  Pedido de Providência nº 
491/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Repintura das 

sinalizações horizontais em caráter de urgência.  Pedido de Providência nº 
492/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Conclusão das obras de 

calçamento da Rua Danton Pasqual i  da Rosa.  Pedido de Providência nº 
493/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Revisão e concerto dos 

brinquedos instalados junto as praças públicas da cidade.  Pedido de 
Providência nº 494/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBEGER DE SOUZA- 

Patrolamento e ensaibramento, iniciando em direção a estrada Sérgio 
Luckmann,  passando pelo Morro dos Domingos e Casemiros, em Evaristo.  
Pedido de Providência nº 495/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 
Colocação de aterro, bem como a substi tuição dos canos de esgoto que 
estão quebrados na rua São Manoel principalmente em fr ente ao nº 73 no 
Bairro Vi la Cohab. Pedido de Providência nº 496/2007 –  JOÃO CEZAR 
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FREIBERGER DE SOUZA- Patrolamento e ensaibramento iniciando na 

estrada Sérgio Luckman em Evaristo até a divisa com a local idade de 
Quebrada, divisa com o Município de Caraá.  Pedido de Providência nº 
497/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Revisão da 
i luminação pública, com troca de lâmpadas na local idade de Monjolo até 
o fim da l inha do ônibus da Empresa LM D'ÁVILA.  Pedido de Providência 
nº 498/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Colocação de 

rede de esgoto e colocação de saibro na Rua Antônio Ferreira da Luz.  
Pedido de Providência nº 499/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Colocação dos canos na Rua Caetano Tedesco Neto.  Concede 
Título de Cidadania Patrulhense ao Senhor WILSON ARNO SCHUC K. 
Pedido de Providência nº 501/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA - Colocação de canos na rede de esgoto na rua Adão Francisco 

de Farias no bairro Lomba da Páscoa.  Pedido de Providência nº 502/2007 
–  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e 

ensaibramento da estrada do Casqueiro, iniciando no viaduto até o ponto 
de ônibus próximo à propriedade do Sr. Cristino Gomes.  Pedido de 
Providência nº 503/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Sol ici ta repintura das faixas de segurança que se encon tram apagadas no 
perímetro urbano do Município. Pedido de Providência nº 504/2007 – 
ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA- Patrolamento e ensaibramento da 

estrada que l iga Montenegro e Alto Ribeirão passando por Içara.  Pedido 
de Providência nº 505/2007 –  ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA- 

Patrolamento e ensaibramento da estrada geral  que liga as localidades de 
Casqueiro a Rincão do Capim passando pela estrada do Barro Preto.  
Pedido de Providência nº 506/2007 – ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA- 
Conclusão das redes de abastecimento de água nas local idades de 
Ribeirão e Portão II . Pedido de Providência nº 507/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA E VALMIR ODONE PIRES- Revisão da rede de 

i luminação públ ica com substi tuição de lâmpadas na Rua Saul Reis nº 70 
no Loteamento Bela Portugal.  A seguir o Sr. Presidente passou para o 
EXPEDIENTE DO DIA: Vereador VALMIR ODONE PIRES: Referiu-se ao 
pedido no qual solici ta ao Prefei to e ao Vice-Governador do Estado,  
sendo esta entidade Organizadora da Consulta Popular,  com objetivo de 
incluir nas demandas da Consulta Popular os seguintes 
plei tos:Construção de um Ginásio de esportes junto a Escola de Ensino 
Fundamental  Visconde do Rio Branco em Portão.  Um Projeto de 
Urbanização, com ruas laterais,  canteiros junto a Rodovia  RS-30,  
aproximadamente 1 Km de extensão, em ambos os lados da Rodovia, em 
Portão I. Construção de um Ginásio de esportes na Escola Estadual de 
Ensino Médio Profº. Candido de Barros em Vi la Palmeira, bem como um 
Projeto de urbanização a exemplo da proposta para a local idade de 
Portão II.  Colocou esta proposta à disposição dos Edis que quiserem 
subscrevê-la. Salientou o Vereador que esta será uma oportunidade aos 
jovens do interior de participarem de eventos esportivos e cul turais que 
são, hoje, concentrados na Sede do Município. Da mesma forma sol ici tou 
ao Prefei to, bem como ao Vice-Governador do Estado, incluir nas 
demandas da Consulta Popular um Projeto de Urbanização com ruas 
laterais, canteiros junto a Rodovia RS-30 num trecho de 1,5 m de 
extensão em ambos os lados, em Portão II e um Projeto de Urbanização a 
exemplo da proposta anterior,  para a localidade de Vi la Palmeira nas 
imediações da Escola Estadual de Ensino Médio Prof.  Cândido de Barros.  
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se ao pedido no qual solici ta a 
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l impeza dos esgotos com a colocação de encanamento na Rua Idel fonso 
Si lveira Braga próximo à Empresa COCONUT. Segundo o Vereador 
mesmo com as portas e janelas fechadas os moradores da Rua Idel fonso 
Si lveira Braga não conseguem impedir que o mau -cheiro que exala de um 
esgoto a céu aberto penetre em suas casas provocando mal estar e 
desconforto. Em dias de sol  a si tuação piora, inclusive com a prol i feração 
de insetos. Salientou o Edil  que o problema que vem se arrastando há 
alguns meses, havia sido informado pelo vereador à Prefei tura. Informou 
o Edi l  que antes de encaminhar  o pedido através desta Casa esteve no 
local  comprovando a precariedade do esgoto e também irregularidades 
cometidas por uma empresa próxima, que acabam agravando ainda mais 
a si tuação. Segundo o Vereador, uma nata escura se concentra na 
superfície da água, provavelmente fruto da mistura do esgoto doméstico e 
dos resíduos despejados pela empresa sem tratamento prévio às margens 
da vala. Disse que o cheiro é insuportável, uma vez que p ermaneceu no 
local  por alguns minutos, mas não agüentou o mau cheiro, portanto a 
si tuação dos moradores que pagam seus impostos e têm que inalar 
diariamente aquela fedentina , torna-se ainda pior. Acredita que alguma 
providência deve ser tomada com urgência , por isso sol ici tou seu 
requerimento a fiscal ização da Vigilância Sanitária no local , enquanto não 
são adquiridos os canos pelos proprietários para a recuperação do 
esgoto. Disse o Vereador que a sua preocupação, além do bem estar da 
população, também se refere à saúde e ao meio ambiente, uma vez que 
se este l íquido poluído chegar a um açude poderá provocar uma 
mortandade de peixes,  assim como ocorreu em São Leopoldo . Segundo e 
Edi l  à vigilância sanitária cabe fiscal izar este problema que está atingindo 
um grande contingente de pessoas, ao invés  de multar armazéns do 
interior. Não havendo mais pronunciamentos o Sr. Presidente passou 
para a ORDEM DO DIA: Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL:  Disse que os 

dois Projetos oriundos do Poder Executivo devem ser votados uma vez 
que o Projeto de Lei nº 185/2007 abre crédi to suplementar para material  
de consumo para manter a merenda escolar, bem como para o combate a 
alguns tipos de doenças, assim como o Projeto de Lei nº 186/2007 que 
refere-se ao convênio entre a Prefei tura Municipal  com o Ministério de 
Educação, UFRGS e FURG, visando bolsas de estudos que serão 
mantidas pelo Ministério da Educação , portanto o Poder Executivo está 
se prevenindo de eventuais desistências do Ministério da Educação 
fi rmando este convênio.  Sol ici tou a aprovação dos mesmos.  PROJETO 
DE LEI Nº 185/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal , 

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"  no valor de R$ 65.384,00 – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE 
LEI Nº 186/2007 –  “Dispõe sobre a criação do Pólo Universi tário Santo 

Antônio e criação do núcleo de tecnologia Educacional Santo Antônio da 
Patrulha” –  Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, 
em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças. Os 
requerimentos nºs 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 
e 353/2007, bem como as Indicações nºs 083, 084, 085 e 086/2007 foram 
colocados em bloco em discussão, não havendo manifesta ção Plenária, 
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em votação foram aprovados por unanimidade. O Projeto de Decreto 
Legislativo nº 015/2007 baixou na Comissão Única de Pareceres. A seguir 
o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador  
VALMIR ODONE PIRES: Referiu-se à Proposta de Emenda à Lei  
Orgânica Municipal  que necessi tava da adesão de 1/3 dos Vereadores, 
mas não obteve êxi to, somente com a adesão do Vereador Orival . Fez a 
lei tura da proposta que Altera Redação do Parágrafo Ú nico do Artigo 53 
da Lei Orgânica Municipal  e Dá Outras Providências.  O texto integral 
encontra-se à disposição na Secretaria da Câmara Municipal .  Segundo o 
Edi l  esta proposta visa coibir o nepotismo no serviço públ ico municipal . 
Disse que no passado várias administrações vinham fazendo isso. Sabe 
que esta medida não é ilegal, mas acredita ser imoral . Segundo o 
Vereador existem casos em que fo i  colocada quase toda a famíl ia, 
portanto há a necessidade de acabar com este tipo de si tuação, 
oportunizando a outras pessoas que consigam trabalhar. Em aparte falou 
o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Disse que em outra oportunidade 
o Vereador Orival entrou com um Projeto semelhante o qual votou contra, 
uma vez que muitas pessoas da famíl ia são competentes, podendo 
contribuir com seu serviço. Sal ientou o Edi l  que o abu so existe, sendo 
contrário a isso. Em aparte falou o Vereador ORIVAL RODRIGUES DE 
SOUZA: Disse que em outra oportunidade entrou com o projeto 

semelhante, mas respeita a opinião dos colegas. Sal ientou que como na 
Câmara, no Poder Executivo também não há exageros de contratações de 
parentes. Prosseguiu o Vereador VALMIR ODONE PIRES:  Referiu-se à 
Energia Eól ica, ci tando o mapa do RGS com todas as áreas que contém 
vento suficiente para a instalação dos cata -ventos, sendo Santo Antônio 
um dos municípios previstos no mapa. Segundo o Edi l  há dois 
patrulhenses l igados às áreas que podem conseguir que os cata -ventos 
venham para o município. Citou o patrulhense Rogério que hoje é o 
Secretário Nacional de energia do Ministério de Minas e Energia, bem 
como o Diretor de Engenharia da Eletrobrás, Valter Cardeal , que foi quem 
ajudou a fazer o projeto dos cata -ventos. Sol ici tou aos Edis que vão ficar 
na Casa que se unam em torno deste projeto para que o mesmo ganhe 
força e seja bem sucedido. Pediu desculpas aos Vereadores se  fez 
alguma coisa de errado, em especial  ao Vereador Flávio que foi  seu 
professor, nomeando cada Vereador que contribuiu com o Vereador neste 
período. Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Esclareceu a si tuação da 

empresa ci tada pelo Vereador Flávio, em virtude do mau cheiro que os 
esgotos entupidos estão provocando na população patrulhense. Disse ter 
sido procurado pelo proprietário da empresa preocupado com a si tuação 
dos esgotos, por ter percebido que a sua empresa é a maior causadora 
do mau cheiro. Segundo o Edil o proprietário procurou os moradores  para 
veri f icar a real  si tuação, bem como na busca de uma solução. De acordo 
com o proprietário, houve algumas mudanças na fábrica o que impediu 
que o escoamento fosse desembocado na canal ização da RS -030, tendo 
que ser despejado no valo da referida rua. Segundo o Edi l  o proprietário 
sol ici tou que intercedesse junto ao Executivo para formar parceria 
objetivando a solução deste problema. Em contato com o Secretário de 
Obras o mesmo afi rmou que nesta semana os materiai s necessários para 
a solução do problema seriam enviados ao local  em parceria com a 
empresa e com os moradores. Sol ici tou que a Casa entre em contato com 
a Administração se este material  já foi  ou será enviado. Referiu-se à 
emenda de autoria do Vereador Odone, esclarecendo que não estava a 
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par da matéria, achou apenas que teria que ler a emenda e colocar em 
discussão, não tendo tempo de expressar a sua opinião. Parabenizou o 
Vereador Odone pelas proposições apresentadas, elogiando as ati tudes 
tomadas pelo mesmo. Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: 
Reportou-se sobre a emenda proposta pelo Vereador Odone, dizendo que 
pelas palavras proferidas pelo mesmo os Vereadores são favoráveis ao 
nepotismo. Disse ser contra o nepotismo, uma vez que se tiver a 
oportunidade de ter um assessor jamais colocará um parente. Por outro 
lado a matéria não foi  acei ta porque o Vereador entrou com o projeto três 
minutos antes do início desta sessão. Segundo o Vereador esta matéria 
tem que ser estudada, trabalhada, por ser uma mud ança na Lei Orgânica 
Municipal . Em aparte falou o Vereador VALMIR ODONE PIRES: Disse 
que nunca falou em nepotismo, nem obrigou ninguém a assinar, apenas 
colocou à disposição de quem quisesse assinar. Elogiou o Vereador pelo 
trabalho que fazendo nesta Casa.  Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Disse que este tipo de projeto tem que ser 
estudado, mas não foi  o que ocorreu, uma vez que três minutos antes do 
início da sessão o Vereador estava articulando votos nas Bancadas.  
Disse que se tiver a  oportunidade de estudar matéria desta natureza, 
poderá assinar, mas primeiramente tem que ler e estudar. Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Referiu-se aos acontecimentos desta úl t ima 

quarta-feira, onde os Senadores deram um atestado de burrice e 
corrupção ao manterem o mandato do Senador Renan Calheiros. Segundo 
o Vereador, o que mais o indignou forma as abstenções , que na opinião 
do Vereador é uma forma de covardia. Acredita que tudo foi  tramado 
pelos Senadores para que ninguém saísse mel indrado. Disse que os 
quarenta Senadores que votaram contrário à cassação têm o rabo preso, 
por isso que não houve cassação, manchando a pol ít ica no Brasi l , 
atingindo a todos. COMUNICADOS: lembrou a todos que no dia de 

amanhã será realizada a eleição para o Conselho Tutelar. Convidou a 
todos os patrulhenses para que compareçam às urnas. Comunicou que 
em dez dias úteis esta Casa já cadastrou 510 CPFs, gratui tamente.  
Sol ici tou aos colegas vereadores que compareçam no dia 19 de 
setembro, às 8 horas, ao hasteamento da bandeira no Cel. Chico Borges, 
que será a cargo da Câmara Municipal . Da mesma forma convidou os 
Vereadores e a comunidade a participarem da inauguração da galeria das 
ex-Vereadoras às 15 horas no átrio da Câmara Municipal . Nada mais a 
tratar, foi encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, 
após l ida e aprovada, segue assinada.   


