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ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos vinte e nove 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, FERULIO JOSE 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 34ª Reunião Ordinária 
em votação que foi  aprovada por unanimidade.  Fez o uso da Tribuna 
Livre o Presidente da UVERGS, Sr. Antônio Inácio Baccarin, bem como 
do Tesoureiro, Sr. Joelci  Jacobus, explanando sobre a aproximação dos 
Legislativos Municipais com a UVERGS, visando o fortalecimento da 
Entidade. Em ato contínuo, o Senhor Presidente solici tou ao Senhor 
Secretário que procedesse à lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. 

Mensagem nº  166/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
Of. Mensagem nº 167/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 168/2007 –  Encaminha Projetos de Lei –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 226/2007 - "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 Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  
Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçame ntária Anual e 
suas al terações" no valor de R$ 6.000,00 –  Poder Executivo.  PROJETO 
DE LEI Nº 227/2007 - "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 muni cípio 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$ 294.822,32 – 
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 229/2007 - "Abre crédi to especial 
referente Repasse de Recursos relativo a consulta Popular 2004/2005  - 
Saúde da Famíl ia, conforme memorando  354/05-ASSTEPLAN, al tera as 
Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas al terações que dispõe sob re o 
Plano Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei  Municipal nº 
5.072/2005, 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 475.000,00. PROJETO 
DE LEI Nº 230/2007 - "Abre crédi to Especial  por saldo financeiro do 
exercício de 2006, 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 5 .072/2005, 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 118.343,15 –  Poder Executivo. Of. s/n - Convite para a 3ª Formatura  
do PROERD –  Secretaria Municipal  de Educação. Of. s/n - Resposta ao 
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requerimento nº 310/07 –  METROVIAS. Of. s/n - Resposta ao 
requerimento nº 304/07 –  METROVIAS. Of. s/n - Resposta ao 
requerimento nº 267 e 299/07 –  METROVIAS. Of. nº 004201/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. Ofício nº 
2813/07/GIDUR –  Noti f ica crédi to no valor de R$ 16.157,70 em favor do 
Município de Santo Antônio da Patrulha referente ao contrato  187.682-81 
–  Caixa Federal . PROJETO DE LEI Nº 228/2007 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- “Al tera Artigos da Lei nº 3.623 de 13 de setembro de 2000 e Dá 
Outras Providências”.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
019/2007 –  ADELINO STECANELA- Concede Título de Cidadania 
Patrulhense ao Sr.  Onix Dornel les Lorenzoni.  PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 020/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL E JOÃO CEAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Concede Título de Cidadania Patrulhense . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 021/2007 –  SATURNINO 
CORREA DA SILVEIRA- Concede Título Honorífico de Cidadão Eméri to 
de SAP. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 022/2007 -  Concede 
Título de Cidadania Patrulhense. INDICAÇÃO Nº 096/2007 –  FERULIO 
JOSE TEDESCO- “Sol ici ta o estudo da Reedição da Lei 5.288, de 28 de 

agosto de 2007, que Concede Anistia e Remissão de Débito Tributário e 
Dá Outras Providências, para vigência neste exercício ” . INDICAÇÃO Nº 
097/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- “Solici ta a possibil idade do Poder 
Executivo edi tar uma Lei para a recuperação da Dívida Ativa”.  
INDICAÇÃO Nº 098/2007 –  PODER LEGISLATIVO- Seja real izada a 
prorrogação do prazo para até 23 de dezembro de 2007, visando a 
qui tação dos débitos com IPTU e ISQN, já autorizado até 31 de outubro.  
Requerimento nº 409/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Voto de pesar pelo falecimento da Senhora Angel ina Fraga dos Santos, 
ocorrido dia 22 de outubro de 2007 . Requerimento nº 410/2007 –  FLÁVIO 
VON SALTIÉL-  Sol ici ta informações de quantas funerárias estão 
l icenciadas para atuar no município, se estão cumprindo a  distância 
recomendada pela Lei  nº 3.623/2000, e se está havendo processo 
l ici tatório conforme Parágrafo Único do Artigo 1º . Requerimento nº 
411/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta ao Prefei to 
um estudo com o Departamento de Trânsi to para a col ocação de placa e 
sinalização horizontal  proibindo o estacionamento em frente a Escola 
Santa Teresinha na rua Mal.Floriano Peixoto, esquina  com a Cel.José 
Maciel . Requerimento nº 412/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Votos de Congratulações aos Feste iros, à Comissão da Igreja e 

a comunidade da localidade de Miraguaia, pela brilhante Festa em Louvor 
a São Judas Tadeu, ocorrida em 28 de outubro de 2007 . Requerimento nº  
413/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Votos de 
Congratulações aos funcionários públicos Municipais, Estaduais e 
Federais, pela passagem do dia do Funcionário Publ ico ocorrido em 28 de 
outubro de 2007. Requerimento nº 414/2007 - MARLON SILVA DE 
SOUZA E RENI GERMANO DA SILVA- Votos de Congratulações às 
fábricas de calçados Daiby e Young , na pessoa de seus diretores, 
respectivamente, Gi ldo Lemke e Carlos Tebaldi , pela contribuição que 
vem dando ao município de Santo Antônio da Patrulha, promovendo o 
desenvolvimento econômico do nosso município. Requerimento nº 
415/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Votos de Congratulações ao 

Rotary Clube Patrulhense pelo 25º Passeio Cicl ístico da Primavera.  
Requerimento nº 416/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA-  Votos de 
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Congratulações ao Rotary Clube Patrulhense pelo 25º Passeio Cicl ístico 
da Primavera. Requerimento nº 417/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Sol ici ta ao Gerente da CEEE a substi tuição por um de maior 

capacidade, em Lomba Vermelha, nas proximidades do Salão do Vilmar .  
Requerimento nº 418/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 

Sol ici ta informações se foi  realizado o processo lici tatório para a 
aquisição de medicamentos e qual a previsão de chegada dos que estão 
em fal ta aos postos de saúde.  Pedido de Providência nº 603/2007 – 
FLÁVIO VON SALTIÉL- Conclusão do passeio público próximo à Escola 

Estadual Patrulhense na Rua Antônio Nunes Bemfica.  Pedido de 
Providência nº 604/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Patrolamento e 

ensaibramento da Rua João Pedroso em Costa da Miraguaia próximo a 
Fábrica de Rapadura Santo Antônio . Pedido de Providência nº 605/2007 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- Patrolamento e ensaibramento da Rua Ir ineu 
Cardoso na local idade de Vila Palmeira.  Pedido de Providência nº 
606/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- I luminação públ ica com colocação de,  
no mínimo, cinco luminárias no final  da Rua Irineu Cardoso em Vi la 
Palmeira. Pedido de Providência nº 607/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS- Patrolamento e ensaibramento das estradas de Esquina 

dos Morros, Chicolumã, Tapumes, Lombas, Barrocadas, Morro Grande,  
Rincão do Capim, Serraria Velha e Arroio da Madeira . Pedido de 
Providência nº 608/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Revisão 
da rede de iluminação pública com troca de lâmpadas na Rua Danton 
Pasqual i  da Rosa. Pedido de Providência nº 609/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Término do calçamento da Rua Danton 

Pasqual i  da Rosa com parceria dos Moradores.  Pedido de Providência nº 
610/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Conserto do asfal to da 
rua Cel.Vicente Gomes.  Pedido de Providência nº 611/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Conserto da Rua Marcol ino De Carli .  Pedido 
de Providência nº 612/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Recuperação dos brinquedos localizados nas praças públ icas do 
Município. Pedido de Providência nº 613/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Revisão da rede de i luminação pública na 

Travessa Passo dos Ramos próximo ao nº 32. Pedido de Providência nº 
614/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Revisão geral  da 

rede de iluminação públ ica na local idade de Evaristo.  Pedido de 
Providência nº 615/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Patrolamento e 

ensaibramento após o término do asfalto na Rua Theobaldo Luiz Machado 
em direção à localidade de Esquina dos Morros.  Pedido de Providência nº 
616/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- I luminação Públ ica no final  da Rua 
Theobaldo Luiz Machado próximo à local idade de Esquina dos Morros.  
Pedido de Providência nº 617/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Revisão 
da rede de i luminação públ ica na local idade de Casqueiro.  Pedido de 
Providência nº 618/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Revisão da rede 
de i luminação públ ica nas ruas João Padroso da Luz e na Rua Imigrantes.  
Pedido de Providência nº 619/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Ensaibramento e patrolamento da estrada de Casqueiro.  
Pedido de Providência nº 620/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Colocação de cinco luminárias  públicas na Travessa Rincão 
do Capim. Pedido de Providência nº 621/2007 –  SATURNINO CORREA 
DA SILVEIRA- Construção de uma nova ponte na Rua Edemar Braga na 
Lomba da Páscoa. Pedido de Providência nº 622/2007 – JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta ao Executivo, a solução do paradão 
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localizado na Av. Francisco B.de Lima.  Pedido de Providência nº 
623/2007 –  ADELINO STECANELA - Patrolamento, ensaibramento e 
revisão da iluminação públ ica na Rua Bento Luiz de Medeiros.  Falou 
sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO- 
Referiu-se à Indicação na qual sol ici ta ao Exmo. Sr.  Prefei to Municipal  
um estudo da Reedição da Lei 5.288, de 28 de agosto de 2007, que 
Concede Anistia e Remissão de Débito Tributário e Dá Outras 
Providências, para vigência neste exercício . De acordo com o Edi l 
também foi  sol ici tado pelos demais Vereadores pedido semelhante.  
Lembrou que na época em que o Projeto foi  aprovado ficou clara a 
intenção do Executivo da não prorrogação do mesmo, mas acredita que 
deve ser fei to uma nova edição da Lei, uma vez que a reper cussão do 
ingresso de receita, ainda não é o esperado. Segundo o Vereador, foi  
procurado por diversas pessoas solicitando a prorrogação desta Lei  até 
meados de Dezembro. Da mesma forma referiu-se à Indicação na qual 
sol ici ta a possibi l idade do Poder Execut ivo edi tar uma Lei para a 
recuperação da Dívida Ativa , àqueles contribuintes que já têm suas 
dívidas lançadas em dívida ativa relacionadas à contribuição de 
melhorias por obras lançadas. De acordo com o edi l  o município de Novo 
Hamburgo já tem lei  própria para estes casos que possibi l i tam aos 
contribuintes qui tarem suas dívidas com descontos consideráveis. Em 
aparte falou o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Rati f icou as 
palavras do Vereador Ferulio uma vez que também foi  procurado por 
diversas pessoas sol ici tando a prorrogação desta lei  até o mês de 
dezembro para que possam uti l izar o seu 13º terceiro qui tando sua dívida 
com o Município. Segundo o Vereador esta preocupação também foi  de 
todos os Vereadores, por esse motivo entraram com o pedido de 
prorrogação desta Lei . Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: De acordo com o Vereador o mês de agosto sempre é atípico 

com relação a finanças, seja na esfera Federal , Estadual ou Municipal . 
Disse que ao assumir a Secretaria de Finanças no mês de agosto pôde 
perceber que houve uma redução dos repasses a nível  Federal  e Estadual 
de, aproximadamente, R$ 500.000,00, mas o ingresso de receita 
municipal  foi  excelente equi l ibrando, desta forma, as contas do município. 
Parabenizou o Presidente da UVERGS, desejando ao mesmo, sucesso 
neste mandato. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Parabenizou o 
Presidente da UVERGS, Baccarin,  pela conquista deste mandato,  
manifestando a sua satisfação pela Câmara estar se fi l iando a esta 
entidade que tanto vem contribuindo pelo Legislativo do E stado do Rio 
Grande do Sul. Segundo o Vereador o Legislativo está pagando um preço 
muito al to pelos desmandos que vêm ocorrendo no Congresso Nacional e 
Senado da Repúbl ica. De acordo com o Edi l  este é o seu quarto mandato 
de trabalho honesto em prol  da comunidade. Lembrou a época em que 
tinha vínculo com uma Multinacional que largou para se dedicar a sua 
terra, através de um trabalho para a comunidade, plagiando seu Pai e 
Tios que foram polít icos para ajudar a comunidade. Disse que na época, 
seu pai transportava as pessoas do Caraá a Santo Antônio com um Jeep, 
salvando muitas vidas. Também foi  formada uma comitiva para a 
construção do prédio dos Correios, que foi  atendida pelo então 
Governado do Estado, Leonel Brizola. Segundo o Edi l , uma Comissão de 
Vereadores, na época, também conseguiu o asfal tamento  da Av. Paulo 
Maciel  de Moraes, sendo o Prefei to na ocasião seu Tio, e o seu pai era 
Vereador. Disse que na época não havia remuneração, mas os 
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Vereadores vinham uma vez por semana à reunião, sendo que hoje os 
Vereadores têm que estar presente na Câmara diariamente. Referiu-se ao 
pedido no qual solici ta i luminação pública na Rua Ir ineu Cardoso na 
localidade de Vila Palmeira que estão no escuro, sofrendo por isso 
diversos assaltos. Segundo o Edil , muitos moradore s pensam até mesmo 
em deixar a local idade por medo dos assaltos e arrombamentos, uma vez 
que a Rua está numa total  escuridão, o que causa muito medo a todos. 
De acordo com o Vereador esteve visi tando esses moradores no sábado, 
sendo que no domingo foi  chamado por moradores das Barrocadas que 
tiveram suas propriedades invadidas por motoqueiros que roubaram dois 
tratores de arrozeiros que, na sua maioria,  já estão quebrados. Um dos 
moradores, Sr.  Luis Santana, que está doente, bem como o Sr. Valdir 
Ribeiro, tiveram seus tratores furtados. Manifestou a sua indignação com 
a fal ta de segurança, bem como com as informações distorcidas 
proporcionadas pelo Ministro da Justiça que manipula resultados para 
que a população acredite que a violência está diminuindo.  De acordo com 
o Edi l  os Vereadores trabalham diariamente por ser  o elo entre a 
população e o poder consti tuído.  Reportou-se aos Projetos oriundos do 
Poder Executivo que chegaram em cima da hora nesta Casa, destacando 
o Projeto de Lei que Abre crédi to especial  referente Repasse de Recursos 
relativo a consulta Popular 2004/2005 - Saúde da Famíl ia, conforme 
memorando 354/05-ASSTEPLAN, 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 5.072/2005, que dispõe sobre a Lei  de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 
5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamen tária Anual e suas al terações 
no valor de 475.000,00. Sol ici tou às lideranças que façam um acordo  para 
que este projeto seja votado nesta data, devido a importância do mesmo.  
Não havendo mais pronunciamentos,  o Sr. Presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 216/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- “Dá Denominação a uma Estrada nesta Ci dade 

e Dá Outras Providências” - Estrada Ernesto João Freiberger –  Colocado 
em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  
aprovado por unanimidade com parecer da CUP.  PROJETO DE LEI Nº 
217/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “Dá Denominação a 

uma Estrada nesta Cidade e dá Outras Providências” - Estrada Dorino 
João Meregal l i  -  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com parecer da CUP. 
PROJETO DE LEI Nº 219/2007 - "Abre crédi to especial  por excesso de 

arrecadação e por redução orçamentária, 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 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$ 4.087,90- Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com parecer da CUP. 
PROJETO DE LEI Nº 224/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- "Proíbe o 

ingresso ou permanência de pessoas uti l izando capacete, gorro ou 
qualquer t ipo de cobertura que oculte a face, nos estabelecimentos 
públicos, comerciais e bancários"  - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
parecer da CUP. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 017/2007  –  
FLÁVIO VON SALTIÉL-  Concede Ti tulo de Cidadania Patrulhense. Sr. 
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Eliseu Perei ra Marenco - Colocado em discussão, não havend o 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
parecer da CUP. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 018/2007 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA-  “Concede ti tulo de Cidadania 
Patrulhense. Sr. Armando Antônio Daí Pra” - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 226/2007 - "Abre 

crédi to suplementar no Orçamento Municipal , al tera as Leis Municipais 
nºs 4.711/2005 e suas al terações que Dispõe sobre o Pl ano 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 5.103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações" no valor de R$ 6.000,00 –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de l ideranças . PROJETO DE LEI Nº 227/2007 - 

"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$ 294.822,32 –  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 
229/2007 - "Abre crédi to especial  referente Repasse de Recursos relativo 
a consulta Popular 2004/2005 - Saúde da Famíl ia, conforme memorando  
354/05-ASSTEPLAN, 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 5 .072/2005, 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 475.000,00 - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação fo i  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 230/2007 - "Abre crédi to Especial  por 

saldo financeiro do exercício de 2006, 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 5 .072/2005, 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 118.343,15 –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de lideranças. As Indicações nºs 096, 097 e 
098/2007, bem como os Requerimentos nºs 409, 410, 411, 412, 413, 414, 
415, 416, 417 e 418/2007 foram colocados em bloco e m discussão, não 
havendo manifestação Plenária em votação foram aprovados por  
unanimidade com acordo de l ideranças. Os Projetos de Decretos 
Legislativos nºs 019, 020, 021 e 022/2007 , bem como o Projeto de Lei nº 
228/2007 baixou na CUP. Não havendo manifestação Plenária o Sr. 
Presidente passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Manifestou-se a respeito das Convenções Municipais que têm 

ocorrido nos úl t imos dias. Ressaltou a grandeza dos polít icos de Santo 
Antônio, que têm participado, não só da convenção do seu Partido, mas 
prestigiando as dos demais partidos do município. Destacou a presença 
dos Presidentes dos Partidos do DEM, Zezo, do PDT, Rubinho e PTB, 
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Branquinho, na convenção do PMDB, demonstrando uma evolução na 
polít ica patrulhense.  Da mesma forma, participaram do aniversário do Dr. 
Paulo Bier, PP, o Vereador Reni, o Presidente Rubinho, bem como o Dr.  
Francisco Amaral, sal ientando a grandeza deste gesto. Salientou que o 
município começou a crescer e evoluir após o término do ranço po lít ico. 
Segundo o Vereador estes fatos são refletidos nesta Casa que tem se 
unido em prol  dos benefícios à comunidade patrulhense, votando projetos 
que chegam de úl t ima hora, mas que necessi tam ser acordados para que 
tramitem e sejam votados. Em aparte falou o Vereador MARLON SILVA 
DE SOUZA: Disse que o exemplo da evolução da polít ica também está 
refletido na eleição da UVERGS que elegeu o Presidente do PMDB e o 
Tesoureiro do PP. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 
Agradeceu as palavras do Vereador que o antecedeu, relembrando 
quando se formou no segundo grau, foi  convidado pelo seu colega, Sr. 
João Valmir Marques, para trabalhar em sua fi l ial  em Santo Ângelo, onde 
fez muitas amizades. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Referiu-se 
aos Votos de Congratulações ao Rotary Clube pelo 25º Passeio Cicl ístico 
da Primavera, que mobi lizou muitas pessoas, principalmente crianças, 
com aproximadamente 600 inscrições. Parabenizou as pessoas que 
participam do Rotary Clube que se doam à comunidade. Em aparte falou 
o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse ter 

participado da convenção do PMDB, sal ientando que esta é uma 
integração visando o desenvolvimento do município. Prosseguiu o 
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Sal ientou que na convenção do 
PMDB, foi  reelei to o Vi lmar Coelho que muito bem vem conduzindo os 
assuntos dentro do PMDB. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 
Parabenizou o PMDB pela convenção ocorrida ontem, onde não pôde 
participar em virtude de que tinha um compromisso em Novo Hamburgo, 
mas sol ici tou ao Presidente do PDT, Rubinho, que o representasse. 
Parabenizou o PMDB por ter reconduzido o Vilmar Coelho à presidência 
do PMDB, por ser uma pessoa dinâmica. Sal ientou que na convenção do 
PDT também estiveram presentes as l ideranças de todos os partidos, 
inclusive do Prefei to Daiçon. Agradeceu aos colegas Vereadores por 
terem votado o Projeto de sua autoria que proíbe os motoqueiros de 
entrarem em qualquer estabelec imento com o capacete na cabeça, em 
virtude dos assaltos que vêm ocorrendo no município. Segundo o 
Vereador este Projeto visa coibir os assal tos, como ocorreu na Loja 
Lebes, nada contra os motoqueiros de Santo Antônio, mas sim os que 
vêm de fora.  COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador EDUARDO LIMA DE 
SOUZA: Parabenizou o Presidente da UVERGS, Baccarin, bem como o 
Vereador Joelci , pela presença nesta Casa, bem como pela eleição 
conquistada. Parabenizou o PMDB pela reeleição do Presidente Vi lmar 
Coelho à frente do PMDB, por  ser imparcial  nas suas decisões, levando a 
responsabil idade de um grande partido muito a sério.  Manifestou a sua 
alegria por participar do PSDB, bem como de participar desta coligação 
que visa o desenvolvimento do município, dando como exemplo esta 
verba oriunda dos COREDES que será util izada para aquisição ou 
reforma dos Postos de Saúde. Registrou o empenho do PSDB, bem como 
dos partidos que fazem parte do Governo em disponibi l izar os recursos 
que foram aprovados nos COREDES. Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS: Somou-se às palavras do Vereador Eduardo no que se 

refere aos COREDES, da mesma forma cumprimentou o PMDB pela 
reeleição do Presidente Vi lmar Coelho. Vereador RENI GERMANO DA 
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SILVA: Agradeceu a presença do Presidente da UVERGS, bem como às 

pessoas presentes no Plenário. Nada mais a tratar, foi  encerrada a 
presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, após l ida e aprovada, 
segue assinada.  


