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ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos doze dias do mês de novembro 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 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 36ª Reunião Ordinária em votação 
que foi  aprovada por unanimidade.  Fez o uso da Tribuna Livre  o jovem 
empresário, Tiago Ramos, convidando os Vereadores a participarem da 
inauguração, dia 14 de novembro às 14 horas, da Farmácia Popular em  
Santo Antônio através de convênio efetuado entre a Farmácia Costamed 
e o Ministério da Saúde que oferecerá o Programa Farmácia Popular do 
Brasi l .  Da mesma forma fizeram o uso da Tribuna Livre o Sr. João Alfredo 
da Si lveira Peixoto em conjunto com a Srª Di lce Eclai  Gi l  Vicente, 
anunciando a autorização da Governadora do Estado na assinatura do 
protocolo que autoriza o repasse de 3,3 mi lhões de reais para a 
implantação do Campus Universi tário da FURG na área de engenharia.  
Em ato contínuo, o Senhor Presidente solici tou ao Senhor Secretário que 
procedesse à lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº  

174/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem 
nº 175/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of.  nº 
176/2007 - Encaminha Projeto de Lei  –  Poder Executivo.  Of. nº 177/2007 
- Encaminha Projeto de Lei  –  Poder Executivo. Of.  986/2007 - Resposta a 
Indicação 089/07 –  Poder Executivo. Of. 989/2007 - Resposta a Indicação 
nº 082/07 e ao Requerimento nº 346/07 –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 236/2007 - "Dá nova redação a al ínea "a" do inciso III do art. 1º, 
da Lei  Municipal  nº 5.322, de 16 de outubro de 2007, que Dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração da Lei orçamentária de 2008"  –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 237/2007 - "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  Orçamentária Anual e suas al terações" no valor 
de R$ 216.947,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 238/2007 -  

"Concede anistia e remissão de débito tr ibu tário, e dá outras 
providências" –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 239/2007 - "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 5 .072/2005, que dispõe 
sobre a Lei  de Diretr izes 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 8.000,00 –  Poder Executivo.  DRLN 197/2007 
- Resposta ofício 437/07 de autori a do Vereador Ferúlio J.Tedesco – 
CEEE. Ofício - Convida Presidente e Vereadores para 7ª Aeropinga e 
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Encerramento do Campeonato Gaúcho de Aeromodel ismo 2007 nos dias 
17 e 18 de novembro no Clube Sabiá  de Aeromodel ismo em Passo do 
Sabiá. Ofício – Apresentação da chapa para concorrer à Presidência da 
Câmara Municipal  para a Legislatura de 2008. Presidente: Ferul io Jose 
Tedesco. Vice-Presidente: João Cezar Freiberger de Souza. Secretário: 
Eduardo Lima de Souza. Of. Ministério da Educação –  Informa a liberação 
de recursos financeiros do fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação no valor de R$ 29.292,56.  PROJETO DE LEI Nº 240/2007 –  
“Estima receita e fixa despesas do Município para o exercício financeiro 
de 2008”  – Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 241/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA - “Dá Denominação a uma Praça Nesta Cidade e 

Dá Outras Providências de "Paulina Orídia Gomes de Carvalho” – Poder 
Executivo. INDICAÇÃO Nº 101/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Sol ici ta a 

retomada a maneira original  da rodoviária da cidade  al ta e da cidade 
baixa enquanto estiver sub judice a si tuação da nova rodoviária ” . 
INDICAÇÃO Nº 102/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- 
“Sol ici ta agendamento para o atendimento da Unidade Móvel de Saúde 

na local idade de Arroio do Carvalho ” .  Requerimento nº 426/2007 –  
SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- “Sol ici ta instalação de antena na 

localidade de Ribeirão do Meio 1º Distr i to de SAP possibi l i tando um sinal  
completo e abrangente aos usuários de telefonia celular ” . Requerimento 
nº 427/2007 –  BANCADA DO PMDB E RENI GERMANO DA SILVA- Votos 
de Congratulações aos Festeiros, Pároco e comunidade pela Festa em 
Louvor ao Menino Jesus de Praga em Morro do Púlpi to. Requerimento nº 
428/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações ao 

Vice-Consul do Sport Clube Internacional, Aliston da Cunha Oliveira pela 
organização e planejamento e jantar de confraternização e apresentação 
de taças de Campeão da Copa Libertadores da América e Campeão 
Mundial  realizado no dia 09/11/2007 no CTG Patrulha do Rio Grande.  
Requerimento nº 429/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA, MARLON 
SILVA DE SOUZA, JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - Votos de 

Congratulações aos Festeiros da Festa de Passo do Sabiá em louvor a 
Nossa Senhora da Conceição, ocorrida no dia 11/11/07.  Requerimento nº 
430/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta ao Presidente da 
UNIVIAS melhorias nos canteiros centrais do entroncament o da RS-474 e 
RS-030 em frente à Casa Da Colônia. Requerimento nº 431/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA-  Sol ici ta ao Prefei to uma reunião com 

os moradores interessados na real ização do término do calçamento na 
Rua Arquimimo Migl iavacca. Requerimento nº 432/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Votos de Congratulações ao Vice-Consul do Sport Clube 
Internacional, Aliston da Cunha Ol iveira pela organização e planejamento 
e jantar de confraternização e apresentação de taças de Capeão da Copa 
Libertadores e Campeão Mundial  real izado no dia 09/11/2007 no CTG 
Patrulha do Rio Grande.  Requerimento nº 433/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Votos de Congratulações a Diretoria e a Equipe de  Futebol 

Sete da COHAB pela conquista do Torneio realizado no Javanês Boys no 
dia 10 de novembro.  Requerimento nº 434/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Votos de Congratulações aos Festeiros, Pároco e comunidade 
pela Festa em Louvor ao Menino Jesus de Praga em Morro do Púlpi to. 
Requerimento nº 435/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Voto de Pesar 
pelo Falecimento do Sr.  Manoel de Souza KiIIes. Pedido de Providência 
nº 640/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Recolocação de contêiner para 
coleta de lixo nas proximidades do cunhal das ruas José Juvenal Soares 
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e Armando J. Geordadi.  Pedido de Providência nº 641/2007 –  FERULIO 
JOSE TEDESCO- Construção de um abrigo junto a parada de ônibus 
localizada as margens da RS-030 na praça em frente a Empresa MASAL.  
Pedido de Providência nº 642/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA -  
Reposição de lâmpadas, bem como colocação de luminárias na localidade 
de Ribeirão de Baixo, após a Barragem. Pedido de Providência nº 
643/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Substi tuição da ponte que caiu, 

na barragem da local idade de Ribeirão de Baixo.  Pedido de Providência 
nº 644/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Realização de limpeza e 

desentupimento de bueiros na Rua Espíri to Santo. Pedido de Providência 
nº 645/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Conclusão das obras 

de calçamento da Rua Isidoro Barcelos até o encontro com a Sede Social  
do Sindicato dos Calçados, onde os moradores estão dispostos a 
fi rmarem uma parceria com a Administração Públ ica para o Término desta 
Obra. Pedido de Providência nº 646/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Colocação de canos da rede pluvial  da Rua Pedro Nunes da 
Si lva localizada no Bairro Bom Princípio, que já se encontram no local . 
Pedido de Providência nº 647/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Regularização do abastecimento de água junto ao poço 

comunitário de Palmeira do Sertão . Pedido de Providência nº 648/2007 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Colocação de luminária e 

i luminação pública na localidade de Arroio do Carvalho nas imediações 
da residência do Sr. Paulo e Marieta logo após a ponte , à esquerda em 
direção ao Caraá. Pedido de Providência nº 649/2007 –  SATURNINO 
CORREA DA SILVEIRA- Colocação de contêiner para recolhimento de 

l ixo residencial  dos moradores de Ribeirão,  Montenegro e Sertão.  Pedido 
de Providência nº 650/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Conserto do 

Calçamento e encanamento do esgoto que corre a céu aberto na Vi la 
Assis Brasi l .  Pedido de Providência nº 651/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Colocação de material  e patrolamento no 
término da Rua Mal.Floriano Peixoto, início com a Est rada Francel ino 
Gabriel  Flor.  Pedido de Providência nº 652/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Revisão da rede de i luminação pública e troca 

de lâmpadas na local idade de Miraguaia próximo à  Escola Antônio Carlos 
e do Salão Paroquial . Pedido de Providência nº 653/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Colocação de Luminárias públicas na estrada 
Francelino Gabriel Flor.  Pedido de Providência nº 654/2007 – RENI 
GERMANO DA SILVA- Alargamento da Rua Paulo Maciel iniciando no 
cunhal da rua Cel.Francisco Borges  de Lima em direção a RS-474. Pedido 
de Providência nº 655/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Patrolamento 
e ensaibramento das estradas de Morro Grande, Rincão do Capim,  
Barrocadas, Tapumes,  Lombas, Chicolomã e Esquina dos Morros.  Pedido 
de Providência nº 656/2007 - MARLON SILVA DE SOUZA- Patrolamento 

e ensaibramento da rua Cap.José Machado da Silva na localidade de 
Passo da Figueira partindo da RS-474. Pedido de Providência nº 
657/2007 - MARLON SILVA DE SOUZA- Real ização de coleta de lixo na 
localidade de Ribei rão e arredores, uma vez por semana.  Pedido de 
Providência nº 658/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Troca de 
lâmpadas na Rua Alberto Tedesco em frente ao nº 257.  Pedido de 
Providência nº 659/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Colocação de placas indicat ivas com nomes das ruas, praças e demais 
logradouros. Pedido de Providência nº 660/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS- Limpeza da Praça Mara Lúcia Cardoso.  Falou sobre o 
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EXPEDIENTE DO DIA o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Defendeu, o 

Edi l , o retorno do embarque e desembarque das l inhas municipais para 
Estação Rodoviária. Segundo o vereador, em conversa com o 
concessionário municipal , Marcolino Ferreira Gomes, foi  informado que a 
manutenção do terminal é inviável , pelo escasso número de usuários. 
Disse que, começar da estaca zero seria a opção mais viável  para 
solucionar este imbrógl io. De acordo com o Edi l , solici tou ao prefei to 
Daiçon Maciel  da Silva, através de indicação , a revogação do decreto 
criando o terminal. A medida, conforme o vereador , acabaria com o  
sofrimento de centenas de usuários das l inhas municipais que se 
espremem, enfrentando sol  e chuva, nas paradas instaladas às margens  
da RS 030. Conforme informações do concessionário do Terminal, 
Marcol ino Ferreira Gomes, este deve ingressar com uma ação na Justiça 
buscando o ressarcimento dos prejuízos financeiros que vem acumulando 
neste período. O processo também será movido contra o Departamento 
Autônomo de Estradas de Rodagem, pois, de acordo com Marcol ino, 
houve interferência do órgão na elaboração do projeto.  Segundo o 
Vereador, esta si tuação está sangrando de tal  maneira atingindo não só 
os usuários do interior como toda a população patrulhense. De acordo 
com o Vereador, enquanto a si tuação da localização da rodoviária estiver 
„sub judice‟ acredita na necessidade da forma original  ser retomada, 
através de embarque e desembarque na Rodoviária da Cidade Alta e no 
posto de vendas da Cidade Baixa . Fez um apelo ao Prefei to, para que 
assuma uma posição defini t iva quanto ao transporte municipal , uma vez 
que a questão da transferência  das l inhas intermunicipais não compete ao 
município. Com relação à responsabil idade da Câmara sobre este 
assunto, o Edi l  afi rmou que está nas mãos do Executivo revogar ou não a 
concessão do transporte municipal , uma vez que todo  o processo foi  
desenvolvido através de Decreto, disposi tivo legal que não exige 
autorização dos vereadores para ser  apl icado. De acordo com o Edi l  a 
decisão é um ato único e exclusivo do Prefei to. Disse que esta Casa tem 
conhecimento de que não foi  o Pref ei to Daiçon quem criou toda esta 
dissonância, mas sim o Ex-Prefei to Zezo, num ato falho, em que toda a 
população está pagando por isto.  Segundo o Vereador há a necessidade 
de se dar um basta nesta si tuação que atinge diretamente a população  
mais humilde. Em aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: 
Cumprimentou a iniciativa do Vereador Flávio, dizendo que a Bancada do 
PP é sol idária à revogação do Decreto. Segundo o Vereador, a Bancada 
do PP encaminhou matéria a este respeito ao Poder Executivo, bem co mo 
ao DAER, para que os usuários possam ter a oportunidade de poder 
pegar o ônibus na Rodoviária. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Agradeceu as palavras do Vereador Marlon, dizendo que  a 
intenção é favorecer as pessoas que estão sendo prejudicadas  com esta 
si tuação. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr. Presidente passou 
para a ORDEM DO DIA: Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 
234/2007  que “Acrescenta inciso IV no Art.65 da Lei Municipal  4.608, de 
28 de dezembro de 2004 que Dispõe sobre a Po lít ica de Meio Ambiente 
do Município de SAP”  –  Colocada em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovada por unanimidade. 
PROJETO DE LEI Nº 234/2007 - “Acrescenta inciso IV no Art.65 da Lei 
Municipal  4.608, de 28 de dezembro de 2004  que Dispõe sobre a Polít ica 
de Meio Ambiente do Município de SAP”  –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
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unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE DECRETO 
LEGISALTIVO Nº 005/2007 - RENI GERMANO DA SILVA –  “Concede 
Título Honori f ico de Cidadã Eméri ta de Santo Antônio da Patrulha" - Di lce 
Eclai  Gil  Vicente.  Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que para receber o Título de Cidadão 

Eméri to, a pessoa tem que se encaixar em vá rios requisi tos, seja na área 
da educação, saúde, assistência social , trabalhar em prol  do 
desenvolvimento do município, tendo também nascido no município, 
portanto a Srª Dilce se encaixa plenamente em vários quesitos, uma vez 
que o trabalho desenvolvido pela Dilce pode ser a redenção do município, 
uma vez que duas universidades públicas estão se instalando no 
município de Santo Antônio, o que beneficiará os jovens patrulhenses, 
bem como proporcionará um aumento de renda ao município, pois muitos 
jovens virão de vários cantos do Estado e até mesmo de fora do Estado, 
residindo e consumindo no município. Segundo o Edi l , este é um dos 
títulos mais merecidos já dados por esta Casa. Parabenizou o Vereador 
Reni Germano por ter se lembrado do nome da Di lce para rec eber este 
merecido prêmio. Em votação foi  aprovado por unanimidade  com parecer 
da CUP. PROJETO DE LEI Nº 236/2007 - "Dá nova redação a al ínea "a"  

do inciso III do art. 1º, da Lei  Municipal  nº 5.322, de 16 de outubro de 
2007, que Dispõe sobre as diretr izes para a elaboração da Lei 
orçamentária de 2008" –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 237/2007 - "Abre crédi to 
suplementar no Orçamento Municipal , al te ra 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  Orçamentária Anual e 
suas al terações" no valor de R$ 216.947,00  –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 238/2007 - 
"Concede anistia e remissão de débito tr ibu tário, e dá outras 
providências" –  Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL:  Alertou os contribuintes de que o úl timo prazo 

será no dia 20 de dezembro. Em votação, foi  aprovado por unanimidade 
com acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 239/2007 - "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 5.072/2005, que dis põe 
sobre a Lei  de Diretr izes 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 8.000,00  - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de lideranças. Os Projetos de Lei nºs 240 e 
241/2007 baixaram na CUP. As Indicações nºs 101 e 102/2007, bem como 
os requerimentos nºs 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434 e 
435/2007 foram aprovados, em bloco, por  unanimidade com acordo de 
l ideranças. Não havendo manifestações Plenárias o Sr. Presidente 
passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador MARLON SILVA 
DE SOUZA: Manifestou-se a respeito dos Votos de Congratulações de 

sua autoria, bem como de autoria do Vereador Adel ino Stecanela, ao 
jovem Al iston da Cunha Ol iveira, Vice-Cônsul do Sport Clube 
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Internacional,  pela organização e planejamento e jantar de 
confraternização e apresentação de taças de Ca mpeão da Libertadores e 
Campeão Mundial  real izado no dia 09/11/2007 no CTG Patrulha do Rio 
Grande. Segundo informações estiveram presentes muitos colorados, 
comemorando estas duas importantes conquistas, assim como a 
RECOPA. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Manifestou-se a respeito 
da aprovação da anistia e isenção de multa aos cidadãos patrulhenses 
que estão em débito com o Poder Executivo, através de IPTU, INSS, bem 
como àqueles que estão em débito em função de melhorias. Com relação 
à eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores  que acontecerá na 
úl t ima reunião ordinária do mês de dezembro, disse que, através de um 
acordo fi rmado nesta segunda entre as bancadas , o resultado da votação  
foi  antecipado. Conforme o Edi l , através de ofício assinado por todos os 
vereadores e aprovado por unanimidade em plenário ficou def inido o 
nome do vereador Ferúl io José Tedesco (PMDB), como presidente da 
Casa em 2008. Compõe ainda a mesa diretora, o vereador João Cezar 
Freiberger de Souza (PP) como vice -presidente, e Eduardo Lima de 
Souza (PSDB) como secretário. Disse o Edi l  que a pluralidade mais uma 
vez contou pontos para formação de uma chapa de consenso. A inclusão 
do PP, na vice-presidência, como ocorreu este ano, mostra a maturidade 
polít ica que vem sendo destaque neste mandato.  O vereador agradeceu 
aos colegas a confiança nele depositada, e principalmente aos 
vereadores João Cezar e Eduardo Lima de Souza, por aceitarem fazer  
parte da mesa que comandará os trabalhos do Le gislativo a parti r de 
janeiro. Acredita o Edi l  que, acima dos Partidos, o que vale é a confiança.  
Com relação a projeções para o ano que vem, o futuro presidente afi rmou 
que propõe um trabalho sério, que mantenha a Câmara no patamar de 
uma das mais enxutas e corretas do Estado. Espera desenvolver um 
trabalho, em conjunto com a Mesa Diretora,  em que a discussão e a troca 
de idéias entre todos os pares sejam permanente,  mostrando para a 
população que a apesar do ano que vem ser elei toral  a Casa permanece 
plural , aberta e independente de Partido. Segundo o Vereador, o  foco 
principal sempre será o atendimento das demandas da população. De 
acordo com o Edi l , o diálogo será uma marca de sua administração, 
apostando na harmonia e na união como caminhos para o fortalecimento 
do Legislativo. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Agradeceu aos 
colegas pela votação do Título Honorífi co de Cidadão Eméri to à Di lce 
Eclai , que desenvolve um bri lhante trabalho na área da educação, em 
especial da vinda das faculdades para o município . Destacou o Edil  o 
Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo, que concede anistia e 
remissão de débito tributário. Salientou que o prefei to foi  sensível  
acatando o pedido desta casa de renovar até 20 de dezembro a isenção 
dos juros e multas dos Impostos, principalmente do IPTU, que é o que 
tem mais dívidas. Segundo o Vereador, as pessoas procuravam os 
Vereadores manifestando a vontade de pagar, mas estavam aguardando o 
décimo terceiro. De acordo com o Edi l, as pessoas  que quiserem pagar à  
vista ganharão 100% de desconto em multas e juros. Falou sobre um 
pedido que fez, relacionado à Vila Assis Brasi l , onde o calçamento 
praticamente não existe, apenas buracos. Segundo o Vereador o esgoto 
está correndo a céu aberto. Acredita que está na hora do executivo 
reparar na Vila Assis Brasil , onde moram muitas pessoas de baixo poder 
aquisi tivo, necessi tando de infra-estrutura. Disse ter constatado que para 
um cidadão fazer uma puxada de água, paga uma taxa na prefei tura para 
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repor o calçamento, mas isso não está ocorrendo, o que deve estar  
ocorrendo na Vi la Assis Brasil . Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente em nome de Deus, deu por encerrada a sessão. Nada mais 
havendo a constar, encerro a presente ata que, após l ida e aprovada, 
segue assinada.  


