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ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos quinze 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, FLÁVIO VON SALTIÉL, 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 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 32ª 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 154/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 155/2007 –  Encaminha Projeto de Lei – 
Poder Executivo. Of. Mensagem nº 157/2007 –  Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 158/2007 –  Encaminha Projeto de 
Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 210/2007 – “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 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 5.000,00. PROJETO DE LEI Nº 211/2007  –  “Dá Nova 
Redação a Alínea "b" do Art.1º da Lei  Municipal  nº 5.256,de 17 de julho 
de 2007 que Autoriza o Poder Execut ivo Municipal  a Efetuar doação de 
Terrenos a Mitra Diocesana de Osório, e dá Outras Providências ” . 
PROJETO DE LEI Nº 212/2007 –  “Autoriza Contratação de Excepcional 
Interesse Públ ico, e Dá Outras Providências”.  PROJETO DE LEI Nº 
213/2007 - "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 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" No valor de 7.400,00 . Of.  
887/2007 - Respostas ao pedidos de providência nº 460/2007 de autoria 
do Vereador Valmir Odone Pires e Requerimento nº 357/07 de autoria do 
Vereador João C.Souza –  Poder Executivo.  Of. 196/2007 - Contrato de 
Repasse de Recurs0,os do Orçamento da União –  Caixa Federal . 
INDICAÇÃO Nº 093/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - "Seja 
estudada a possibil idade de o  Poder Executivo Municipal  conceder um dia 
de folga ao Servidor Público no dia do aniversário".  INDICAÇÃO Nº 
094/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “Locação de imóvel  

para instalação de um Posto de Saúde na localidade de Evaristo ” . 
INDICAÇÃO Nº 095/2007 –  ADELINO STECANELA- “Seja real izado um 

estudo na tentativa de viabi lizar um reajuste no quadro do magistério 
municipal”. Requerimento nº 379/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 

Sol ici ta ao Dep. José Otávio Germano, Deputado Federal , um estudo da 
possibil idade de aumentar a tara da uma pesagem para os caminhões 
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Boiadeiros com a carroceria carregada em função de que os três pesos 
de carrocerias deste tipo são muito pesadas.  Requerimento nº 380/2007 –  
RENI GERMANO DA SILVA E JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 

Votos de Congratulações pela Bri lhante Festa em Louvor Nossa Senhora 
Aparecida real izada na Localidade de Cancela Preta.  Requerimento nº 
381/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta ao Prefei to providências a 
respeito do som al to na cidade provocado por carros de som, b em como o 
cumprimento do horário estabelecido. Requerimento nº 382/2007 –  
MARLON SILVA DE SOUZA E RENI GERMANO DA SILVA- Votos de 

Congratulações às empresas Guimarães, Da Colônia, Santo Antônio e 
Puxa-Puxa pela produção de doces que vem colocando o municíp io em 
posição de destaque no Estado.  Requerimento nº 383/2007 –  EDUARDO 
LIMA DE SOUZA- Votos de Congratulações aos Festeiros, à Comissão 

Organizadora, ao Pároco e à comunidade da localidade de Alto Data pela 
brilhante Festa em Louvor a Nossa Senhora Aparec ida ocorrida em 14 de 
outubro de 2007. Requerimento nº 384/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Votos de Congratulações aos Festeiros, à 

Comissão Organizadora, ao Pároco e à comunidade da localidade de 
Furnas pela brilhante Festa em Louvor a Nossa Senhor a Aparecida 
ocorrida em 14 de outubro de 2007 . Requerimento nº 385/2007 –  FLÁVIO 
VON SALTIÉL- Votos de Congratulações ao Diretor da Escola Estadual 

Santos Dumont da local idade de Morro Grande, ao Profº José Antônio 
Machado da Escola Estadual Afonso José Nunes Santana da localidade 
de Barrocadas, Profª Teresinha Cardoso Pinto, bem como os respectivos 
Presidentes de CPMs Zi lane Rodrigues dos Santos e Andréa Ferreira 
referente ao Encontro promovido por estes dois educandários referente 
ao Dia da Criança.  Requerimento nº 386/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a Brasi l  Telecom, a extensão da rede 
de telefonia fixa em Evaristo,  prefixo (051) 3602, um trecho de 1.500 
metros para aproximadamente 25 famíl ias. Requerimento nº 387/2007 –  
MARLON SILVA DE SOUZA E RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta ao 

Prefei to a revogação do Decreto que impede a população de usufruir dos 
Serviços da Empresa de Transporte Coletivo CITRAL, que há mais de 40 
anos prestava serviço no 3º Distr i to de SAP.  Requerimento nº 388/2007 –  
MARLON SILVA DE SOUZA E RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta ao 

Diretor Presidente da CITRAL que agende uma audiência com o Prefei to 
Daiçon Maciel  da Silva para tratar da revogação do Decreto que impede a 
população de usufruir dos serviços da referida empresa.  Requerimento nº 
389/2007 –  ADELINO STECANELA- Sol ici ta ao Prefei to um estudo da 

possibil idade de revisão nos vencimentos pagos aos professores da rede 
de ensino Municipal .  Requerimento nº 390/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Sol ici ta ao Exmo. Senhor José Otávio Germano, Deputado 
Federal , para que interceda junto ao Ministério de Tele Comunicações do 
Governo Federal , sol ici tando a agi lização da liberação de Recursos para 
a instalação de uma antena para uso da internet, na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental  José Afonso Nunes Santana, na local idade de 
Barrocadas em Santo Antônio da Patrulha –  RS. Requerimento nº 
391/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Sol ici ta a Metrovias 
recuperação de trechos da lateral  da RS-30. Requerimento nº 392/2007 –  
PODER LEGISLATIVO- Votos de Congratulações aos Professores 
Estaduais e Municipais pela comemoração do dia do Professor ocorrido 
no dia 15 de outubro.  Pedido de Providência nº 556/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Perfuração de um poço artesiano na Fazenda 
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Fleck local izada no 4º Dis tr i to. Pedido de Providência nº 557/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Desentupimento de bueiro no entroncamento das 
ruas Antônio Francisco de Souza, Alcebíades de Ol iveira e Mal.Floriano 
Peixoto. Pedido de Providência nº 558/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Revisão da iluminação pública com troca de lâmpadas em frente 
a Igreja de Alto Ribeirão.  Pedido de Providência nº 559/2007 – MARLON 
SILVA DE SOUZA- Patrolamento e ensaibramento da estrada que l iga as 

localidades de Montenegro e Alto Ribeirão.  Pedido de Providência nº 
560/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Patrolamento e ensaibramento 

da estrada que l iga a local idade de Passo das Moças. Pedido de 
Providência nº 561/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL - Revisão na i luminação 

pública na Rua Antônio Nunes Bemfica próximo à Brigada Mi li tar.  Pedido 
de Providência nº 562/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Melhorias no 

calçamento da Rua Marcol ino De Carl i .  Pedido de Providência nº 
563/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Patrolamento e 

ensaibramento da estrada que l iga a Sede de Santo Antônio  à localidade 
de Evaristo.  Pedido de Providência nº 564/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Patrolamento e ensaibramento da estrada 
principal  de Evaristo (Estrada Sérgio Luckmann) até Morro do Casemiro.  
Pedido de Providência nº 565/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Colocação de luminárias na Rua Alberto Pasqualini  ao encontro 

com a Rua Francisco B. de Lima próximo à Sanga.  Pedido de Providência 
nº 566/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA-  Revisão de 

i luminação pública com troca de lâmpadas queimada s na local idade de 
Evaristo, próximo a propriedade do Sr.  João Gi l  e próximo ao Engenho do 
Sr. Ademar Portal .  Pedido de Providência nº 567/2007 –  ADELINO 
STECANELA - Patrolamento e ensaibramento das ruas do Loteamento 

Campos dos Casais na local idade de Por tão I. Pedido de Providência nº 
568/2007 –  ADELINO STECANELA- Colocação de saibro na Rua Arl indo 

M. de Azevedo no Bairro Menino Deus.  Pedido de Providência nº 
569/2007 –  ADELINO STECANELA- Colocação de luminárias na Rua 

Justino Alves de Ol iveira próximo ao nº 224. Pedido de Providência nº 
570/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Substi tuição de 

lâmpadas queimadas, bem como substi tuição das luminárias na 
localidade de Ribeirão.  Pedido de Providência nº 571/2007 –  SATURNINO 
CORREA DA SILVEIRA-  Ensaibramento e patrolamento da estrada de 
Rincão do Herval .  Pedido de Providência nº 572/2007 –  SATURNINO 
CORREA DA SILVEIRA- Ensaibramento e patrolamento da estrada 
iniciando na localidade de Saibreira, passando por Morro do Púlpi to até a 
localidade de Cartucho. Pedido de Providência nº 573/2007 – 
SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Conclusão das obras de 

calçamento da rua Rio de Janeiro.  Pedido de Providência nº 574/2007 – 
SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Ensaibramento e patrolamento da 

estrada Júlio Brunelli , na localidade de Lagoa dos Barros.  Pedido de 
Providência nº 575/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Patrolamento e 

ensaibramento das estradas de Macegão, Aldeia Velha, Taquaral , Morro 
Grande, Serraria Velha, Porto Ramos, Catanduva Grande, Data e Alto 
Data. Pedido de Providência nº 576/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 
Patrolamento e ensaibramento das estradas que l igam as local idades de 
Morro Grande, Rincão do Capim,  Barrocadas, Tapumes, Lombas,  
Chicolomã e Esquina dos Morros.  Pedido de Providência nº 577/2007 – 
MARLON SILVA DE SOUZA- Patrolamento e ensaibramento das estradas 
que l igam as local idades de Catanduvinha, Roça Grande e Morro Agudo.  
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Pedido de Providência nº 578/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 

Patrolamento e ensaibramento da estrada da local idade de Boa Vista e 
Cantão da Lomba Vermelha. Pedido de Providência nº 579/2007 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Recuperação da Rua Marcol ino De 
Carl i .  Pedido de Providência nº 580/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Recuperação da Rua Tomas Bento Cardoso em frente a Escola 
Nossa Senhora de Fátima. Pedido de Providência nº 581/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Recuperação das ruas João Pedroso da Luz 
e Imigrantes até a divisa com o Município de Caraá.  Pedido de 
Providência nº 582/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Real ização de mutirão para  a troca de lâmpadas e instalação de 
luminárias nas localidades onde ainda não existe i luminação públ ica.  
Pedido de Providência nº 583/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Patrolamento, ensaibramento e l impeza das valetas da estrada 
do Ispi t até o Sr.  Adegi ldo. Pedido de Providência nº 584/2007 –  
EDUARDO LIMA DE SOUZA- Revisão da iluminação pública na estrada 
João Tomoaki Iguchi na localidade de Miraguaia.  Pedido de Providência 
nº 585/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Patrolamento e  
ensaibramento da rua Capitão José Machado da Si lva e as estradas de 
Chicolomã, Tapumes Lomas, Rincão do Capim,  Barrocadas, Esquina dos 
Morros e Roça Grande.  Pedido de Providência nº 586/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Revisão da rede de iluminação pública na Rua 
Edemar da Si lva Braga, com troca de lâmpadas queimadas e conserto de 
luminárias. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Referiu-se ao número de pedidos oriundos da Casa referentes 

à i luminação públ ica. Segundo informações o material  do Projeto Reluz já 
está no município, portanto o transtorno causado à população com 
relação à i luminação públ ica se deu em virtude de que não havia a 
garantia da empresa fornecedora de material  de que as luminárias, bem 
como as lâmpadas seriam trocadas. Segundo o Edil , existem duas 
viaturas, bem como uma pessoa encarregada que dará início às tr ocas da 
i luminação no município, oferecendo maior segurança à população 
patrulhense. Manifestou-se a respeito do requerimento nº 385/2007 no 
qual solici ta Votos de Congratulações ao Diretor da Escola Estadual 
Santos Dumont da local idade de Morro Grande, ao Profº José Antônio 
Machado da Escola Estadual Afonso José Nunes Santana da localidade 
de Barrocadas, Profª Teresinha Cardoso Pinto, bem como os respectivos 
Presidentes de CPMs Zi lane Rodrigues dos Santos e Andréa Ferreira 
referente ao Encontro promovido por estes dois educandários referente 
ao Dia da Criança. Segundo o Vereador foi convidado a participar deste 
grandioso evento no dia 11 de outubro, com a participação maciça dos 
professores, alunos e pessoas da comunidade. Sal ientou a importância 
deste evento pela confraternização promovida por estes educandários, 
onde a comunidade participa, se doando, cozinhando, promovendo um 
encontro de jovens, crianças e pessoas de toda a  comunidade. Disse que 
este deveria ser um exemplo para  todas as escolas do município. Não 
havendo mais pronunciamentos o Sr.  Presidente passou para a ORDEM 
DO DIA:  A reunião foi  suspensa por cinco minutos para entendimento dos 
Líderes de Bancada. EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 
190/2007 –  “Dispõe Sobre as Diretr izes para a Elaboração da Lei 
Orçamentária de 2008”  –  Colocada em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovada por unanimidade  com 
parecer favorável da CUP. PROJETO DE LEI Nº 190/2007 - “Dispõe 



 5 

Sobre as Diretr izes para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2008”  –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação P lenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com parecer favorável da CUP. EMENDA 
MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 196/2007 - “Al tera o Artigo 2º,  
da Lei Municipal nº 4.796, de 17 de novembro de 2005 –  Colocada em 
discussão, manifestou-se o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que a 
redação foi  al terada porque a redação oriunda do Executivo estava muito 
confusa. Colocado em votação foi  aprovado por unanimidade  com parecer 
favorável da CUP. PROJETO DE LEI Nº 196/2007 - “Al tera o Artigo 2º, da 

Lei Municipal  nº 4.796, de 17 de novembro de 2005 –  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com parecer favorável da CUP. PROJETO DE LEI Nº 
194/2007 –  “Dá Nova Redação ao § 2º do Art.2º da Lei  Municipal  nº  5.295 

de 05 de novembro de 2007, que Estabelece normas à licença especial 
para exploração do serviço de transporte público de passageiros da 
categoria individual - Táxi  na área do Mun icípio e dá outras providências” 
–  Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL : Disse que este projeto foi  emendado, dias atrás, para que nem 
a comunidade, nem os profissionais desta área fossem prejudicados.  
Segundo o Vereador, foram reti radas as faixas das laterais, porque os 
taxistas reclamaram que as mesmas estragavam a pintura, bem como foi  
reti rada a pintura imediata dos táxis para a cor branca, f icando esta troca 
para novos emplacamentos ou quando da troca do veículo . De acordo 
com o Vereador foi  adotado o sistema da colocação da identi f icação no 
pára-brisa dianteiro e traseiro, f icando sob a responsabi l idade da 
Prefei tura a criação do Logotipo , bem como os dizeres para colocar o que 
fosse permitido pela lei , patrocinando os taxistas. Disse o Edi l  que parece 
haver alguma inconsti tucional idade no projeto, mas pela insigni ficância 
da confecção destas faixas, os Vereadores entenderam que o Poder 
Executivo deveria fazer, bem como proceder à distribuição aos taxistas 
para que fique padronizado. Segundo o Vereador o Prefei to Municipal 
sancionou a Lei , mas, posteriormente,  encaminhou reti f icação. De acordo 
com o Edi l  se cada taxista fizer uma faixa para o seu carro, não haverá  
um padrão que identi f ique os mesmos. Disse que, pelos motivos 
apresentados, posiciona-se contrário ao Projeto. Colocado em votação, 
foi  rejei tado por unanimidade. 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." –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com parecer favorável da CUP . 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 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 151.870,00 – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com parecer favorável da CUP . PROJETO 
DE LEI Nº 207/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “Dá 

Denominação a Uma Rua Nesta Cidade e Dá Outras Providências” - 
Jorgelino Lopes - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com parecer 
favorável da CUP. PROJETO DE LEI Nº 208/2007 –  JOÃO CEZAR 
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FREIBERGER DE SOUZA- “Dá Denominação a Uma Est rada Nesta 

Cidade e Dá Outras Providências”  - Adão Maria D´avi la - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com parecer favorável da CUP. PROJETO DE LEI Nº 
209/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “Dá Denominação a 

Uma Estrada Nesta Cidade e Dá Outras Providências” - Hipól i to Falkoski  - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com parecer favorável da CUP . PROJETO 
DE LEI Nº 210/2007 – “Abre crédi to especial por Redução Orçamentária, 

altera 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" No valor de 5.000,00  - Colocado 
em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  
aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças . PROJETO DE LEI 
Nº 212/2007 –  “Autoriza Contratação de Excepcional Interesse Púb l ico, 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 213/2007 - "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 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 7.400,00  - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 013/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Concede 

Título de Cidadão Eméri to de SAP a Márnei Cônsul  - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com parecer favorável da CUP. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 016/2007  - ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA- Concede 

Título de Cidadania Patrulhense ao Senhor Gui lherme Schimidt dos 
Santos - Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi  aprovado por unanimidade com parecer favorável da CUP . O 
Projeto de Lei nº 211/2007 baixou na CUP. As Indicações nºs 093, 094 e 
095/2007, bem como os requerimentos nºs 379, 380, 38 1, 382, 383, 384, 
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 e 392/2007 foram colocados em bloco 
em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foram 
aprovados por unanimidade. Não havendo manifestação Plenária o Sr. 
Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS : Vereador FLÁVIO 
VON SALTIÉL: Referiu-se aos abusos que estão sendo cometidos pelos 

carros de som que andam pelas ruas desrespeitando o volume, bem como 
o horário estabelecido em Lei. Segundo o Vereador a Prefei tura alega 
não ter equipamentos para medir os decibéis que estão sendo util izados 
pelos carros do som. Acredita o Edi l  que os horários poderiam ser  
f iscalizados pela Prefei tura, assim como os locais. De acordo com o 
Vereador estes carros de som não respeitam nem mesmo os pacientes 
internados no hospital  municipal , uma vez que passam pela frente do 
mesmo com o som elevado em qualquer horário. Convidou a todos a 
participarem da 7ª Festcana no município do Caraá, que ocorrerá nos 
dias 19, 20 e 21 de outubro de 2007 . Vereador ORIVAL RODRIGUES DE 
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SOUZA: Agradeceu os colegas Vereadores pelo voto favorável ao Projeto 

de Lei que concede título de cidadania ao Sr. Guilherme Schimidt dos 
Santos, bem como agradeceu a acolhida dos Edis, dos Servidores e 
pessoas que sempre assisti ram às reuniões da Câma ra Municipal . 
Despediu-se dos Vereadores e pessoas presentes no Plenário por ser a 
úl t ima reunião que substi tui  o Vereador ti tular, Ferul io Jose Tedesco.  
Vereador RENI GERMANO DA SILVA : Parabenizou a todos os 

professores Estaduais e Municipais pela passage m do Dia do Professor 
que ocorre nesta data. Manifestou a sua indignação por esta classe tão 
sofrida ganhar tão pouco, sendo pouco valorizada. Destacou o excelente 
trabalho que vem sendo fei to pelos professores, tanto a nível Federal , 
quanto Estadual e Municipal . Reportou-se ao vandal ismo que vem 
ocorrendo nos Caminhos da Fé, que novamente foi  atacado ne ste final  de 
semana. Segundo o Edi l  este problema já foi  levantado pelo Vereador 
Flávio na Tribuna da Câmara. Fez um apelo às pessoas que estão 
fazendo este tipo de vandal ismo para que deixem de fazê -lo por ser este 
um local de visi tação e de devoção. Reforçou o convi te fei to pelo 
Vereador Flávio para que as pessoas prestigiem a 7ª Festcana que 
ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de outubro na localidade de Caraá. Da 
mesma forma convidou a todos a participarem da Festa do Colégio Santa 
Teresinha que ocorrerá também no dia 21 de outubro. Convidou a todos a 
participarem da convenção do PDT no dia 20 de outubro a parti r das 14 
horas no Valbarú. COMUNICADOS:  Comunicou que na próxima segunda-

feira estará presente, nesta Casa, o Presidente da EMATER, Mário Ribas  
do Nascimento, uti l izando o espaço da Tribuna Livre. Nada mais a tratar, 
foi  encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, após 
l ida e aprovada, segue assinada.  


