
 1 

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos oi to dias do mês de outubro 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, JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA, MARLON SILVA DE SOUZA,  ORIVAL 
RODRIGUES 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 realizasse a 
lei tura de um trecho Bíbl ico na forma de costume. O Senhor Presidente 
colocou a Ata da 31ª Reunião Ordinária em votação que foi  aprovada por 
unanimidade. O Presidente colocou em apreciação do Plenário a fal ta 
justi f icada do Vereador Flávio Von Saltiél , que por motivo de doença não 
pôde comparecer à Reunião, que foi  aprovada por unanimidad e. Em ato 
contínuo, o Senhor Presidente solici tou ao Senhor Secretário que 
procedesse à lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 
150/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem 
nº 151/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of.  
Mensagem nº 152/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
Of. Mensagem nº 153/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 201/2007 - "Abre Crédito Suplementar Por 

Excesso de Arrecadação ao Recurso do Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte Escolar - PNATE-FNDE, no Valor de R$ 35.546,21 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 
5072/2005, 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" –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 202/2007 - "Abre Crédito Suplementar Por Excesso de 

Arrecadação ao Recurso do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar - PNATE - FNDE, no Valor de R$ 12.066,61 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 5072/2005, 
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"  –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
203/2007 - "Abre crédi to especial  por redução,Orçamentária, no valor  de 

R$ 60.935,00, 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 5072/2005, que dispõe sobre a Lei  de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  Mu nicipal  nº 5103/2006 
que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e suas al terações" –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 204/2007 - "Autoriza os servidores da 

Unidade Central  de Controle Interno, a conduzirem veículos de 
propriedade do município, e dá outras  providências." –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 205/2007 - "Abre crédi to especial  por redução 
Orçamentária, 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 5072/2005, que dispõe sobre a Lei  de Diretrizes 
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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 151.870,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 206/2007 - "Abre 

crédi to especial  por saldo Financeiro do exercício de 2006, referente o 
recurso do Programa Santo Antônio Sem Fome e Com Dignidade, al tera 
as Leis Municipais nº 4.711/2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5072/2005, 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$ 675,00 –  Poder Executivo. Of. 870/2007 
- Resposta Requerimento nº 317/07 do Vereador Odone Pires  –  Poder 
Executivo. Of. 869/2007 –  Resposta aos Pedidos de providência nºs 488 e 
506/2007 e o Requerimento nº  345 e nº 353/07 –  Poder Executivo. Of.  
agradecimento pela participação nas Comemorações da Semana da 
Pátria –  Poder Executivo. Sol ici tação de espaço na Tribuna Livre para 
discuti r assuntos referentes à  instalação de uma agência do 
Departamento e Agricul tura do Li toral  com sede em SAP, para dia 
08/10/2007 –  Antônio Tadeu das Neves. Of. Conselho de Segurança 
Públ ica e Direi tos Humanos -  Informa Atividades do Conselho até a 
presente data.  Of. circular 643/2007 - Informa que a parti r do dia 1º de 
outubro assumiu a Coordenadoria deste órgão a Conselh eira Lizete 
Terezinha Barcellos – Conselho Tutelar. Of. nº 002371/MS/SE/FNS –  
Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 
no valor de R$ 3.667,73 –  Ministério da Saúde. Of. nº 007273/MS/SE/FNS 
–  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 
Saúde no valor de R$ 1.166,02 –  Ministério da Saúde. Of. nº 
005051/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 1.166,02 –  Ministério da Saúde. 
Of. encaminha execução orçamentár ia da Câmara dos Deputados em 
favor do município de SAP. Ofício Circular 018/2007 - Convite para 
Audiência Públ ica no dia 16 de outubro no GAO- GRÊMIO ATLÉTICO 
OSORIENSE, onde serão apresentados debate os cursos a ser ofertados 
na UNED de Osório.  Of. 03-017/2007 - Resposta ofício da Câmara  
informando que atualmente não possu i  distr ibuição domici l iária de 
correspondência neste Bairro –  Correio SAP. Of. ASCAL - Convida para 
assembléia Geral  nos dias 19 e 20 de outubro de 2007 na Câmara de 
Vereadores no Município de Caraá.  Ofício CONDIM - Convida os 
Vereadores a participarem da Conferência Municipal  dos Direi tos da 
Mulher no dia 10 de outubro a parti r das 14 horas.  Of.  ACISAP 
encaminhando pauta da Reunião ocorrida no dia 27 de setembro de 2007, 
bem como a agenda da diretoria 2007 e as palestras empresariais 
promovidas por esta entidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
016/2007  -  ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA- Concede Título de 

Cidadania Patrulhense ao Senhor Gui lherme Schimidt dos Santos .  
INDICAÇÃO Nº 092/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- “Construção de 

um ponti lhão sobre o Arroio Passo  dos Ramos, l igando a porção final  da 
Rua Francelino P.de Morais até a RS-30” . PROJETO DE LEI Nº 207/2007 
–  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “Dá Denominação a Uma Rua 
Nesta Cidade e Dá Outras Providências” - Jorgelino Lopes. PROJETO DE 
LEI Nº 208/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “Dá 
Denominação a Uma Estada Nesta Cidade e Dá Outras Providências”  - 
Adão Maria D´avi la. PROJETO DE LEI Nº 209/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- “Dá Denominação a Uma Estrada Nesta 
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Cidade e Dá Outras Providências” - Hipóli to Falkoski . Requerimento nº 
372/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a Brasi l 
Telecom instalação de um Telefone público próximo ao NEJA, NA 
Av.Paulo Maciel  de Moraes, 147.  Requerimento nº 373/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Votos de Congratulações aos 

professores da rede Estadual de Municipal  de Ensino,  bem como as 
Escolas particulares pela passagem do dia do Professor que ocorrerá no 
dia 15 de outubro p.v.  Requerimento nº 374/2007 –  
ADELINOSTECANELA- Sol ici ta a Metrovias a construção de  acostamento 

na RS 474, principalmente nas paradas de ônibus, bem como construção 
de recuo nas laterais que dão acesso a entradas de local idades do 
interior do Município. Requerimento nº 375/2007 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- Encaminha ao Prefei to  Municipal  abaixo assinado de autoria dos 

moradores da local idade de Pinheirinhos  sol ici tando que a empresa Citral 
vol te a fazer a linha da mencionada localidade.  Requerimento nº 
376/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Voto de Pesar Celestino 
Cunha Borba ocorrido recentemente. Requerimento nº 377/2007 – 
ADELINO STECANELA- Prefei to Municipal , com objetivo solici tar uma 
solução junto a Secretaria Municipal  de Saúde, visando desburocratizar o 
serviço de recolhimento de animais sol tos nas ruas, bem como sugerimos 
a implantação de um plantão durante os finais de semana e feriados 
através da colocação de um telefone a disposição da comunidade para 
requisi tar o serviço.  Requerimento nº 378/2007 –  RENI GERMANO DA 
SILVA, MARLON SILVA DE SOUZA, ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA- 
Sol ici tam um acréscimo de recursos à dotação correspondente a extensão 
rural  da Emater.  Pedido de Providência nº 536/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Patrolamento e ensaibramento da estrada de 

Campestre Velho, iniciando antes do pedágio passando pela Igreja 
Adventista até a divisa com Rolante. Pedido de Providência nº 537/2007 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- I luminação pública na Rua Antônio de Mel lo 
Albuquerque próximo ao número 342 . Pedido de Providência nº 538/2007 
–  FLÁVIO VON SALTIÉL- Melhorias com colocação de calçamento na 
Rua Donato José Ourique.  Pedido de Providência nº 539/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Patrolamento e ensaibramento da Rua 
Pedro Elesbão, passando em frente da casa da Tia Maria e Bernardino.  
Pedido de Providência nº 540/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Patrolamento e ensaibramento com possível  pavimentação da 

Rua Oscar Ferreira Jesus com colocação placas indicativas de acesso ao 
bairro. Pedido de Providência nº 541/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Patrolamento com colocação de saibro nas  estradas de 
Esquina dos Morros, Chicolumã, Tapumes e Lombas . Pedido de 
Providência nº 542/2007 – ADELINO STECANELA - Patrolamento e 
ensaibramento da estrada que dá  acesso as local idades de Morro 
Grande, Barrocadas, Chicolomã, e Tapumes.  Pedido de Providência nº 
543/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - Patrolamento e 

ensaibramento da Rua João Candido Ferreira da Rosa, Travessa 7 de 
Setembro. Pedido de Providência nº 544/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS- Concerto e l impeza da Rua Sete de Setembro, bem como 
das Ruas da Vi la Assis Brasil ; Limpeza geral do cordão das ruas, capina 
e l impeza dos bueiros de toda a cidade.  Pedido de Providência nº 
545/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Colocação de contêiner 

na localidade de Passo do Sabiá e frente ao Mercado Passo do Sabiá. 
Pedido de Providência nº 546/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
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SANTOS-  Patrolamento e ensaibramento da estrada em frente ao 

Mercado Cafu na local idade de Evaristo.  Pedido de Providência nº 
547/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Concerto, em caráter de 

urgência, de um bueiro na localidade de Chicolumã, logo após a Igreja em 
direção a local idade de Tapumes.  Pedido de Providência nº 548/2007 – 
RENI GERMANO DA SILVA - Colocação de um Contêiner na localidade 
de Passo da Forqui lha,  próximo a residência do Sr.José Coelho Muniz. 
Pedido de Providência nº 549/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Patrolamento e ensaibramento da estrada que i nicia nas 

proximidades do Cemitério da local idade de Ribeirão até o encontro com 
a estrada da localidade de Chapada.  Pedido de Providência nº 550/2007 
–  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Colocação de um contêiner de 
l ixo em frente ao Atacado Andrade na Av.Francisco J.Lopes.  Pedido de 
Providência nº 551/2007 –  ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA- Limpeza da 
rede de esgoto da Vila Agasa.  Pedido de Providência nº 552/2007 – 
SATURNINO CORREA DA SILVEIRA-  Conclusão do calçamento da Rua 
Felicíssimo de Jesus Lopes.  Pedido de Providência nº 553/2007 – 
SATURNINO CORREA DA SILVEIRA-  Conclusão do Calçamento da Rua 
Danton Pasqual i  da Rosa.  Pedido de Providência nº 554/2007 –  ORIVAL 
RODRIGUES DE SOUZA- Real ização de melhorias na infra -estrutura do 
camping Lagoa dos Barros, visto a proximidade do verão.  Pedido de 
Providência nº 555/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Troca 
de lâmpadas em frente ao nº 299 da Rua Felicíssimo de Jesus Lopes; 
Troca de lâmpadas na Rua da Escola Estadual Antônio Carlos  em frente 
ao nº 345, na Rua Professora Veneza nº 165, bem como na parada 147 e 
148 de Miraguaia.  Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA O Vereador JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, revisão na 

i luminação pública com a colocação de luminárias  na Rua Ir ineu Cardoso, 
bem como em suas Travessas, na local idade de Vila Palmeira . Segundo o 
Edi l  este pedido foi  efetuado em setembro do ano passado, mas at é o 
presente momento nada foi  fei to. Referiu-se aos Votos de Congratulações 
aos Professores Estaduais, Municipais e de Escolas Particulares, pela 
bravura e dedicação com que trabalham com os alunos. Segundo o Edil 
esta categoria que vem sendo sacri f icada e m seus salários, tendo tido 
seu úl timo aumento há vinte anos. Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: 

Sol ici tou, verbalmente, Votos de Congratulações  à Cabanha RV que 
promoveu a 1ª Seleção de ginetes da Raça Crioula para concorrer à 
semifinal  do Freio de Ouro, na local idade de Catanduvinha.  Parabenizou 
o Sr. Vi tor, proprietário da Cabanha RV pela real ização deste grandioso 
evento. Registrou a presença do Vereador Ferulio, bem como do 
Secretário Manoel Adam que estavam acompanhando o Deputado Alceu 
Moreira no evento. Não havendo mais pronunciamentos,  o Sr. Presidente 
passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 201/2007 - "Abre 

Crédito Suplementar Por Excesso de Arrecadação ao Recurso do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE-FNDE, no 
Valor de R$ 35.546,21 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 5072/2005, 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 lideranças . PROJETO DE 
LEI Nº 202/2007 - "Abre Crédito Suplementar Por Excesso de 



 5 

Arrecadação ao Recurso do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar-PNATE-FNDE, no Valor de R$ 12.066,61 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  Muni cipal  nº 5072/2005, 
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 Nº 203/2007 - "Abre crédi to 

especial  por redução Orçamentária, no valor de R$ 60.935,00, 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 
5072/2005, 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 Nº 206/2007 - 

"Abre crédi to especial  por saldo Financeiro do exercício de 2006, 
referente o recurso do Programa Santo Antônio Sem Fome e Com 
Dignidade, al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei  Municipal nº 
5072/2005, que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o 
exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que disp õe sobre a Lei 
Orçamentária Anual e suas al terações" No valor de R$ 675,00 –  Colocado 
em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  
aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças. Os Projetos de Lei  
nºs 204, 205, 207, 208 e 209/2007, bem como o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 016/2007 baixaram na Comissão Única de Pareceres. A 
Indicação nº 092/2007, bem como os Requerimentos  nºs 372, 373, 374, 
375, 376, 377 e 378/2007, inclusive os verbais, foram colocados em bloco 
em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foram 
aprovados por unanimidade. Não havendo pronunciamentos,  o Sr.  
Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador 
MARLON SILVA DE SOUZA: Manifestou o seu agradecimento ao Prefei to 
Municipal , Daiçon Maciel  da Silva, bem como ao Presidente do Legislativo 
Municipal , Vereador Reni Germano da Si lva pela oportunidade que teve 
em presidir a Câmara Municipal  pelo período de dez dias. Salientou o 
orgulho que sente ao fazer parte desta Casa, bem como a emoção que 
teve ao presidir a mesma. Ressaltou que este momento ficará marcado 
em sua vida. Segundo o Edi l , pôde colocar a foto de seu pai, Onildo 
Rafael li , na galeria de ex-presidentes, por ter presidido a Câmara no ano 
de 1971. Manifestou a certeza de que esta emoção  é comparti lhada pelo 
Presidente da Casa, Reni Germano, por ter assumido a Prefei tura por dez 
dias. Registrou o trabalho efetuado pelo Vereador Pedro Renato no 
período em que esteve nesta Casa.  Agradeceu a confiança dos colegas 
Vereadores, bem como o apoio  dos funcionários que não mediram 
esforços para que o seu trabalho fosse real izado.  Agradeceu à Imprensa 
escri ta e falada pela cobertura que deram ao seu trabalho à frente desta 
Casa. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Cumprimentou as pessoas 

presentes no Plenário, agradecendo a presença de todos. Manifestou o 
seu agradecimento ao Prefei to Municipal por oportunizá -lo, como 
Presidente da Câmara Municipal , a assumir o cargo de Prefei to Mun icipal  
pelo período de dez dias, dando margem para que o seu vice assumiss e a 
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Presidência da Câmara, assim como o suplente de Vereador Pedro 
Renato assumisse uma cadeira nesta Casa. Parabenizou o trabalho 
efetuado pelo Vereador Marlon, bem como o trabalho efetuado pelo 
Vereador Pedro Renato. Sal ientou que nestes dez dias tiveram 
oportunidade de participar de uma audiência com o Deputado Frederico 
Antunes, Presidente da Assembléia Legislativa, assim como com o  
Secretário Celso Bernardi  que prometeram interceder junto à 
Governadora do Estado para que os Vereadores e Prefei to sejam 
recebidos a fim de tratar sobre a l iberação do dinheiro para a instalação 
da FURGS em Santo Antônio. Da mesma forma sal ientou a visi ta ao 
gabinete do Dr. Pedro Rodrigues, Chefe da Polícia Civil  no Estado, onde 
acenou com a possibi l idade da vinda de mais efetivos e uma viatura para 
a Delegacia de Polícia de Santo Antônio. Destacou o seu trabalho como 
Prefei to, manifestando o prazer que teve em assinar o projeto de 
incentivo à Empresa Kunzler que trará muitos benefícios para o 
município. Disse que uma das suas medidas enquanto Prefei to foi  
sol ici tar aos funcionários que dessem prioridade à iluminação pública no 
município. Agradeceu a genti leza dos funcionários da Prefei tura, que 
sanaram muitas dúvidas. Segundo o Vereador, este período foi  muito 
grati ficante uma vez que na sua polít ica já foi  três vezes Presidente desta 
Casa e duas vezes Prefei to Municipal , sendo uma vez na época do Dr.  
Ferulio e a outra nesta semana que passou. Sal ientou o Edil  ter recebido 
muitas l igações de amigos e elei tores manifestando a s ua alegria por este 
período em que esteve à frente da Prefei tura Municipal . Destacou a sua 
participação na aula inaugural  do Curso de Pós -Graduação de Educação 
Ambiental  ocorrido na semana que passou na Escola Barão do Cahy. 
Segundo o Vereador tem alunos o riundos de toda a região, inclusive 
Porto Alegre. Disse ter solici tado em seu pronunciamento aos alunos de 
fora, que tomassem a água da fonte para vir morar em Santo Antônio. 
Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde lavrei  a 
presente ata que, após l ida e aprovada, segue assinada.   


