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ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos três dias do mês de dezembro de 2007 reuniram-se, ordinariamente,  
no Plenário Euzébio Barth, às 19 horas, os seguintes vereadores: RENI 
GERMANO DA SILVA, ADELINO STECANELA, 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 real izasse a lei tura de um 
trecho Bíbl ico na forma de costume. O Senhor Presidente col ocou a Ata 
da 39ª Reunião Ordinária em votação que foi  aprovada por unanimidade.  
Fez o uso da Tribuna Livre o Secretário de Administração, João Alfredo 
da Si lveira Peixoto, explanando sobre a construção de duas rótulas na 
RS-030 dentro do Perímetro Urbano.  Em ato contínuo, o Senhor 
Presidente sol ici tou ao Senhor Secretário que procedesse à lei tura do 
EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 182/2007 –  Encaminha Projeto 
de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº  183/2007 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 191/2007 –  
Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. Of. Mensagem nº 192/2007 
–  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº  
193/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem 
nº 194/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 253/2007 - "Prorroga a vigência do art. 2º da Lei  Municipal  nº 

5.170, de 27 de março de 2007, que insti tui  turno único no serviço 
municipal , e dá outras providências" –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 254/2007 - "Autoriza o Município a sediar de dez em dez anos o 
evento denominado RAÍZES - Encontro dos Municípios Originários de 
Santo Antônio da Patrulha, e dá outras Providências” –  Poder Executivo.  
PROJETO DE LEI Nº 255/2007 - "Abre crédi to especial  referente ao 

repasse financeiro do recurso programa Bolsa Famíl ia, 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 54.505,20 –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 256/2007 - "Abre crédi to suplementar por redução 
orçamentária, 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 5.072/2006 que dispõe sobre a Lei  de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5 .103/2006 
que dispõe sobre a Le i  Orçamentária Anual e suas al terações"  no valor 
de R$ 2.000,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 257/2007 - "Abre 
crédi to suplementar por redução orçamentária, al tera as Leis Municipais 
nºs 4.711/2005 e suas al terações que Dispõe sobre o Plano Plurianu al do 
município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5 .072/2006 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 R$ 237.000,00  –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 259/2007 - "Abre crédi to especial  por excesso de arrecadação, 
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altera as Leis Municipais nº 4.711/2005, 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 R$ 15.020,00  –  Poder Executivo.  
Of. Vereador Saturnino Correia da Si lveira - Sol ici ta 30 dias de l icença a 
contar de 10 de dezembro de 2007. Of. ASCAL - Convite Assembléia 
Geral  da ASCAL nos dias 7 e 8 de dezembro na Câmara Municipal  de 
Mostardas. Convida para o Bingo Beneficente no dia 07 de dezembro às 
20 horas no Salão Paroquial  da Várzea. E.M. E.I. Moranguinho. Of. 
1.056/2007 - O Prefei to Municipal comunica que se ausentará do 
Município no período de 3 a 7 de dezembro para tratar de assuntos de 
interesse da Administração Municipal , em Brasíl ia.  PROJETO DE LEI Nº  
258/2007  - FLÁVIO VON SALTIÉL- "Suprime i tem 2 e dá nova redação ao 
i tem 3 constante do Art.15 da Lei Municipal  nº  3.731 de 06 de junho de 
2001, Código de Edificações”. INDICAÇÃO Nº 109/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- “Implantação de uma escola Técnica de Metal 
Mecânica”.  INDICAÇÃO Nº 110/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS –  “Seja estudada a possibil idade do Poder Executivo conceder 

uma vantagem adicional aos servidores lotados em cargos de provimento 
efetivo junto a Administração Municipal  por qual i ficação profissional 
através de formação em cursos de nível  superior compatíveis com a área 
de atuação” . INDICAÇÃO Nº 111/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- “Contratação de um médico cirurgião vascular, devido ao 
grande número de pessoas que necessi tam de consulta e cirurgia de 
varizes e tem que deslocarem-se para outros municípios para realização 
destes procedimentos cirúrgicos ”. INDICAÇÃO Nº 112/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA, JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E EDUARDO 
LIMA DE SOUZA- Sol ici tar, novamente, um estudo no sentido de 

viabilizar al teração do Padrão dos cargos de provimento efetivo de 
Motorista, Porteiro e Operadores de Máquina, junto ao Poder Executivo 
Municipal . INDICAÇÃO Nº 113/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 
“Sol ici ta que seja real izado um estudo para terceirizar os serviços de 
pavimentação em vias públ icas oriundas de aberturas e consertos de rede 
de água, esgoto, telefone, luz e demais serviços”.  INDICAÇÃO Nº 
114/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Abertura da Rua Antônio 
Ferreira da Luz tornando esta via, um elo de l igação da Rua José Juvenal 
Soares com a Av. Afonso Porto Emerim. Requerimento nº 462/2007 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL  - Sol ici ta ao Prefei to que seja procedida a 

regularização da iluminação públ ica, com a colocação de luminárias, na 
Av. Francisco J.  Lopes, próximo ao número 681. Sal ientamos que 
rei terados pedidos relacionados à iluminação públ ica já foram efetuados, 
mas não estão sendo atendidos, nem está havendo um retorno por parte 
do setor responsável. Informa ainda que, nas proximidades do número 
681, além de existi rem diversos comércios e re sidências, há uma 
funerária onde os famil iares que prestam suas úl t imas homenagens a 
seus entes queridos. Requerimento nº 463/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta Prefei to Municipal , para que seja 
realizado através do departamento de Vigilância Sanitária, um mutirão 
nos cemitérios municipais, com a colocação de areia e esvaziamento de 
recipientes com água, para evi tar a prol i feração dos mosquitos 
causadores da dengue. Requerimento nº 464/2007 – FERULIO JOSE 
TEDESCO- Votos de Congratulações a Empresa Daiby pela inauguração 
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do Outlet.  Requerimento nº 465/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 

Sol ici ta ao Prefei to Municipal , para que seja real izado através do 
departamento de trânsi to, um estudo junto a CEEE para que seja 
analisada a possibi l idade de troca de l ugar do poste localizado junto a 
rótula da RS-030, próximo a empresa Cardoso Marques, o qual está 
gerando transtornos no trânsi to neste local . Requerimento nº 466/2007 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta ao Prefei to Municipal , 

para que seja real izado através do departamento de trânsi to, um estudo 
para a colocação de proteção e sinalização adequada junto a um poste 
isolado na junção da Av. Francisco J. Lopes com Av.  Afonso Porto 
Emerim em frente à  Loja Colombo. Requerimento nº 467/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA E MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta ao Prefei to 
agil ização no sentido de solucionar o impasse que está ocorrendo no 3º 
Distr i to onde a maioria está exigindo o retorno da Empresa de Transporte 
CITRAL. Requerimento nº 468/2007 - RENI GERMANO DA SILVA E 
MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta ao Diretor da CITRAL que seja 
encontrada uma al ternativa junto ao Poder Executivo no sentido de 
solucionar o impasse que está ocorrendo no 3º Distr i to onde a maioria 
dos moradores está exigindo o retorno dos serviços desta  Empresa.  
Requerimento nº 469/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA, MARLON 
SILVA DE SOUZA, JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E ADELINO 
STECANELA - Votos de Congratulações Sra.Cláudia Luis dos Santos por 
ter coordenado os trabalhos de entregas de diplomas concedidos pelo  
Emocentro de Porto Alegre às pessoas doadoras de sangue do Município.  
Requerimento nº 470/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta ao 

Prefei to Municipal  que seja agi l izada a correção do nome de uma rua na 
localidade de Barrocadas, para Rua Teodomiro Ferreir a da Si lva, 
sal ientamos que este pedido já está tramitando na Prefei tura Municipal . 
Requerimento nº 471/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Votos de 

Congratulações as Jovens Natana Zanotto Hoffmann e Nathál ia Santos 
Gomes pelos títulos de Rainha e Princesa, respectivamente, da 24ª Festa 
dos Caminhoneiros.  Requerimento nº 472/2007 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- Sol ici ta a Metrovias a recuperação do acostamento da RS-030 em 

todo o município até a divisa com o município de Osório. Pedido de 
Providência nº 703/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a 

recuperação, através de ensaibramento, patrolamento e manutenção da 
estrada geral  de Morro Grande, que inicia após o término do asfal to da 
rodovia RS 474, tendo em vista o péssimo estado de trafegabi lidade que 
a referida estrada se encontra, a ponto de a empresa Green Grass  (doc.  
Apenso), reaval iar seus planos de investimento no Município, sendo esta, 
grande empregadora da região, conforme demonstra , em correspondência 
enviada a esta Casa Legislativa , requerendo esta pequena obra  de 
recuperação da estrada, mas de suma importância para o 
desenvolvimento da região. Pedido de Providência nº 704/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Colocação de bancos e uma l ixeira, junto a 

praça localizada ao lado do PSF Várzea . Pedido de Providência nº 
705/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Conclusão das obras 

de abastecimento da rede de água na local idade de Sertão II, com 
colocação de bomba d'água e dos hidrômetros. Pedido de Providência nº 
706/2007 - SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Ensaibramento e 
patrolamento da Rua Idel fonso S.Braga iniciando após o calçamento até o 
encontro com a RS-30. Pedido de Providência nº 707/2007 - SATURNINO 
CORREA DA SILVEIRA- Recuperação, através de ensaibramento e 
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patrolamento, da estrada da local idade de Lomba Vermelha  até o 
encontro com a estrada da localidade de Palmeira do Sertão incluindo 
esta artéria para melhorias na trafegabi lidade. Pedido de Providência nº 
708/2007 - SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Recuperação, através 
de ensaibramento e patrolamento, da estrada que inicia na RS-30 na 
localidade de Portão I, até o encontro com a estrada de Sertão.  Pedido 
de Providência nº 709/2007 - SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- 

Recuperação através de ensaibramento e patrolamento da Travessa 
Fernandes que l iga a localidade de Sertão com Ribeirão. Pedido de 
Providência nº 710/2007 - SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- 
Recuperação com ensaibramento e patrolamento da estrada secundária 
que inicia em frente ao Cemitério da localidade de Ribeirão até o 
encontro com a localidade de Chapada.  Pedido de Providência nº 
711/2007 - SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Recuperação, através 
de ensaibramento e patrolamento, da estrada da localidade de Cartucho, 
passando por Ribeirão até o encontro com a Saibreira na mesma 
localidade. Pedido de Providência nº 712/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL -  

Patrolamento e ensaibramento da Rua Adolfo Rodrigues Pedroso.  Pedido 
de Providência nº 713/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- I luminação públ ica 

na Rua Adolfo Rodrigues Pedroso após a Rua Ângelo Tedesco. Pedido de 
Providência nº 714/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA -  

Conserto de um bueiro, com urgência, na localidade de Catanduva 
Grande próximo à residência do Sr.  Bruno Engelmann, em virtude da 
necessidade da passagem de água para o plantio de arroz. Patrolamento 
da estrada da ci tada localidade passando pela Escola Estadual 12 de 
Outubro em virtude do péssimo estado em que se encontra. Pedido de 
Providência nº 715/2007 – FERULIO JOSE TEDESCO- Conserto das 

tampas das bocas de lobo e instalação de outra boca de lobo para coleta 
de água na rede de esgoto, em meio às duas quadras na Rua Isidoro 
Barcelos, entre a Rua Professora Nomeia Soares e Rubens Soares.  
Pedido de Providência nº 716/2007 –  ADELINO STECANELA- Abertura 

de um poço artesiano na local idade de Passinhos,  beneficiando cerca de 
tr inta famíl ias.  Pedido de Providência nº 717/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Concerto em caráter de urgência da Rua Rio 
de Janeiro, visto que já foram protocolados dois pedidos com está 
reivindicação. Patrolamento e ensaibramento da Rua Adão M. de  Barros.  
Patrolamento e ensaibramento das estradas de Esquina dos Morros, 
Chicolumã, Tapumes e Lombas.  Patrolamento e ensaibramento da 
estrada de Arroio da Madeira.  Patrolamento e ensaibramento da Rua 
Alziro Viana de Andrade. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se ao Projeto de Lei de sua autoria que 

Suprime i tem 2 e dá nova redação ao i tem 3 constante do Art.15 da Lei 
Municipal  nº 3.731 de 06 de junho de 2001, Código de Edificações. De 
acordo com o Edi l  não compete à Câmara mexer em leis puramente 
administrativas, mas sim compete votá -las. Segundo o Vereador  caberia, 
por parte do Poder Executivo, usar de bom senso. Sal ientou que, de 
acordo com o Artigo 5°, o processo da análise do projeto deverá conter 
os seguintes elementos: requerimento padrão da Prefei tura, i tem 2, prova 
da certidão ou matrícula do cartório do registro de imóveis em nome do 
requerente, que está suprimindo; i tem 3 cópia do contrato de compra e 
venda se terreno financiado, desde que local izado em lotea mento 
devidamente aprovado e registrado quando o requerente não possuir 
cópia da certidão em seu nome.  Disse que o presente projeto tem por 
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objetivo dar condições aos cidadãos de construírem suas casas apenas 
com o comprovante de propriedade do terreno. Ressal tou que, 
atualmente, é exigida a escri tura no nome do adquirente para a l iberação 
da obra. Afi rmou o Edil  que muitas pessoas adquirem terrenos em forma 
de herança, doação ou de alguém que já faleceu, permanecendo apenas 
com o recibo ou documento registrado . Segundo o Vereador esta 
exigência acaba inviabilizando a construção da obra de forma legalizada, 
levando o proprietário a construir de forma clandestina. Exempl i f icou a 
si tuação de moradores do bairro Bom Princípio que, ao serem noti f icados 
pela fiscalização da Prefei tura, buscaram regularizar sua si tuação 
gastando em torno de dois mi l  reais entre a execução da planta e o 
pagamento de taxas municipais, que não foram suficientes para a 
l iberação da mesma. De acordo com o Edi l , a culpa desta si tuação é da 
Lei que di ficul ta a legalização de construções, e não da fiscal ização que 
tem fei to um trabalho exemplar. Lembrou ainda que os terrenos, em 
questão, possuíam, no máximo, 89 metros quadrados, estando 
localizados em áreas próprias para habitação. Em aparte falou o 
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Sugeriu ao Vereador Flávio que sua 
proposição seja encaminhada através de Indicação ao Sr. Prefei to 
Municipal  em virtude da questão da prerrogativa . Salientou que as 
exigências contidas na Lei vêm antes de 1979 da Lei d o parcelamento do 
solo, portanto não há o porquê do município não reconhecer  um contrato 
de compra e venda ou escri tura de posse . Acredita que tem como 
melhorar a lei  e não fazer um impeditivo prejudicando as pessoas que 
querem fazer a coisa dentro da lei ,  mas têm que fazer clandestinamente 
por receber um não na Prefei tura. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Agradeceu as palavras do Vereador, sal ientando que a culpa 

não é da Prefei tura, mas sim a Lei  é que tem que ser modificada. 
Ressaltou o Edi l  que às pessoas que o procuram, aconselha que entrem 
com um processo de usucapião. De acordo com o Vereador  a Prefei tura 
poderia como forma de incentivo, através do Departamento Jurídico, 
proporcionar a legalização desses imóveis às pessoas carentes que não 
têm como proceder a essa regularização. Concordou com o Vereador 
Ferulio de que a Indicação seria a melhor maneira de encaminhar esta 
questão, mas alega que, no seu caso,  a grande maioria não é atendida, 
nem há um retorno por parte do Poder Executivo. ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 244/2007 - "Abre crédi to suplementar por excesso 

de arrecadação, 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$ 17.000,00  –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 246/2007 –  “Dá Nova Redação ao Inciso 

III e § 7º do Art.13 da Lei Municipal  nº 4.760, de 07 de outubro de 2005 - 
Que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social  dos Servidores 
Efetivos do Município de SAP, Alterados pelas Leis Municipais nºs  4.802, 
de 23 de novembro de 2005 e 5.227, de 05 de junho de 2007” –  Colocado 
em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  
aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI 
Nº 247/2007 –  “Dá Nova Redação ao Art.2º da Lei  Municipal  nº 5.326, de 
23 de outubro de 2007, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal  a 
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parcelar débito para com o Fundo de Aposentadoria e  Pensão do Servidor 
- FAPS, 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 254/2007 - 
"Autoriza o Município a sediar de dez em dez anos o evento denominado 
RAÍZES - Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da 
Patrulha, 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 255/2007 - 

"Abre crédi to especial referente ao repasse financeiro do recurso 
programa Bolsa Famíl ia, 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 54.505,20 –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de  
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 256/2007 - "Abre crédi to suplementar  
por redução orçamentária, 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 dispõ e 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$ 2.000,00 –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação fo i  aprovado por unanimidade com 
acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 257/2007 - "Abre crédi to 
suplementar por redução orçamentár ia, 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 5.072/2006 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 R$ 237.000,00  –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 259/2007 - 
"Abre crédi to especial  por excesso de arrecadação, 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 5.103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamen tária Anual e 
suas al terações" no valor de R$ 15.020,00 –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de lideranças. Os Projetos de Lei nºs 253 e 
258/2007 baixaram na CUP. As Indicações nºs 109, 110, 111, 112, 113 e 
114/2007, bem como os requerimentos nºs 462, 463, 464, 465, 466, 467, 
468, 469, 470, 471 e 472/2007 foram aprovados, em bloco, por 
unanimidade com acordo de l ideranças. Não havendo mais 
pronunciamentos o Sr. Presidente passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Com relação ao Projeto de Lei nº 258, 
disse que jamais será favorável que seja procedida a l iberação às 
pessoas que estão em cima de terrenos considerados em área verde. 
Sal ientou que há tempos atrás, com apoio pol ít ico, muitos cidadãos eram 
incentivados a invadir áreas verdes. Considera o Edil , um crime, ati tudes 
como as que relatou anteriormente. Reportou-se à reforma tr ibutária, 
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assunto este abordado em toda a imprensa escri ta e falada. De acordo 
com o Vereador, estudiosos, entre eles o Ex-Governador Rigotto, 
acreditam que a redenção do Estado do Rio Grande do Sul se daria 
através da reforma tr ibutária. Segundo informações o Presidente da 
Repúbl ica encaminharia este Projeto imediatamente para a aprovação no 
Congresso Nacional, mas vol tou atrás em virtude da votação da CPMF. 
Na visão do Vereador, esta reforma será ínfima , o que não trará benefício 
algum para os Estados. Acredita que os Governantes de todas as esferas 
têm que controlar os gastos de maneira responsável e ponderada. 
Sal ientou que a si tuação dos Estados e Municípios está precária, haja 
vista a fal ta de recursos para repor lâmpadas e luminárias, em virtude de 
que há outros compromissos mais importantes a serem quitados como o 
13º salário dos funcionários. Enalteceu a idéia do Ex-Prefei to Zezo e do 
Vice-Prefei to Daiçon, hoje Prefei to Municipal , em pagar a metade do 13º 
terceiro na data do aniversário do funcionário, evi tando dessa forma dor 
de cabeça com folha de pagamento extra. Ressaltou o Edi l  que muitas 
pessoas, principalmente no interior, têm medo de andar à noi te pela fal ta 
de iluminação pública, portanto acredita que o controle nos gastos 
públicos é de suma importância para um melhor desenvolvimento do 
município, bem como evi tará problemas futuros para os gestores.  
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Referiu-se à Indicação na qual 

sol ici ta ao Sr. Prefei to Municipal  que seja real izado um estudo para 
terceirizar os serviços de pavimentação em vias públ icas oriundas de 
aberturas e consertos da rede de água, esgoto, telefone, luz e demais 
serviços destas naturezas. Disse o Edi l que a constante di f iculdade na 
recuperação das vias urbanas, principalmente no tocante a abertura e 
manutenção de rede de água e esgoto, gera  riscos aos pedestres e 
motoristas, como também ao embelezamento da cidade.  Segundo o 
Vereador, nas administrações passadas e na que está em vigor, as 
di f iculdades com relação aos concessionários públicos, no caso  a 
telefonia, a Corsan, principalmente, quando faz a manutenção das vias 
públicas, quando faz a abertura da l igação de água, acaba m com o 
pavimento existente, mas não procedem à recuperação do  calçamento ou  
do asfal to. Há algum tempo atrás,  em contato com a Corsan, foi  
informado de que é possível  fazer um encontro de contas, através de um 
levantamento,  fazendo com que a Corsan proceda ao ressarcimento do 
município, que poderá repassar o imposto cobrado do contribuinte à 
Corsan. Sal ientou que quando esteve à frente da Secretaria de Obras, 
regulamentou esta questão da cobrança de taxas, viabi l izando a 
contratação de um calceteiro. De acordo com o Edi l  o Poder Executivo 
exigiu da corsan que diminuísse o tamanho da concha para fazer a sua 
escavação, em virtude do grande dano que vem ocasionando na via 
pública. Com essa medida o tamanho dos buracos diminuiu, mas alegou o 
Vereador que, mesmo assim, é insuficiente. Disse que ao andar pela 
cidade pôde veri ficar que ao ser aberta uma vala, a mesma fica aberta 
por dias esperando a recuperação, muitas vezes o material  deixado 
acaba na rede de esgoto. Vereador SATURNINO CORREA DA SILVEIRA: 

Sal ientou que está se l icenciando por tr inta dias, agradecendo o apoio 
que recebeu dos demais parlamentares , bem como pela forma com que 
foi  acolhido e pela experiência conquistada neste período . Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Referiu-se aos pedidos efetuados para a presente 

sessão, dizendo ter recebido telefonemas para se dir igir  à Rua Santo 
Antônio para veri ficar o descaso da Corsan, uma vez que ainda existem  
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150 metros dos canos de cimento amianto , que estouram todos os dias.  
Questionou se o motivo da corsan não trocar estes canos de amianto por 
canos de PVC se dá pela fal ta de dinheiro . Convidou os demais Edis para 
se dir igirem à Rua Santo Antônio para veri f icarem o número de buracos 
que a corsan faz todos os dias, mas não repõe  o asfal to. Manifestou-se a 
respeito das reclamações efetuadas pela equipe da Green Grass, 
instalada na local idade de Morro Grande, que o procuraram com um 
abaixo-assinado elaborado pela comunidade solici tando a recuperação da 
estrada. De acordo com o Vereador os proprietários informaram que não 
mais procurarão a prefei tura, simplesmente  i rão embora, deixando muitas 
pessoas sem seus empregos, por não haver o respaldo da Prefei tura. 
Segundo os proprietários, já foi  oferecida parceria, mas até o presente 
momento nenhuma resposta foi  dada . Sol ici tou ao Prefei to Municipal  que 
seja sensível , uma vez que esta empresa dá retorno aos cofres 
municipais, bem como gera empregos para Santo Antônio, portanto 
merece toda a atenção e o respaldo do Poder Executivo. Da mesma 
forma, reportou-se ao pedido, efetuado no ano passado, onde foi  
realizada uma reunião com as presenças da Dr. Paula, Promotora de 
Justiça, da Procuradora do Município, do Sr. Prefei to Municipal , de dois 
engenheiros do DAER de Osório e de Esteio, do Presidente da Metrovias,  
do advogado da Metrovias, onde ficou acordado que até dezembro 
estariam prontos os acostamentos de Santo Antônio até Osório, bem 
como a colocação dos gelos baianos partindo da rótula localizada em 
frente à Praça da Boa Viagem até o  Dacolônia. Segundo o Vereador até o 
presente momento apenas foi  efetuada parte da Lomba Vermelha, 
aproximadamente dois qui lômetros .  Disse esperar que, realmente,  
cumpram com este acordo e façam o acostamento, bem como os gelos 
baianos. Informou que no dia 30 de novembro encerrou -se o 
recadastramento de CPF com 3.840 recadastramentos fei tos por esta 
Casa, gratui tamente à comunidade patrulhense , onde os contribuintes 
economizaram aproximadamente R$ 7 mi l . Agradeceu como presidente da 
Câmara o trabalho efetuado pelo Suplente de Vereador  Saturnino, bem 
como pela honestidade e seriedade demonstradas durante este período.  
COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Manifestou-se a respeito da disponibil ização da construção de 

uma escola de educação infantil  no bairro Santa Terezinha, desde o dia 
21 de novembro, mas até o presente momento o município está  correndo 
atrás de uma área específica para esse fim. Sal ientou o Edil  que havia 
uma área reservada que possuía um terreno menor que o padrão exigido 
do FNDE, portanto foi  comunicado, através do assessor do deputado José 
Otávio Germano, que estaria disponibi l izado o valor de R$ 500 mi l , bem 
como a documentação estaria tramitando no Ministério. Informou que, 
hoje,  o secretário do planejamento juntamente com o prefei to , levou a 
documentação para Brasíl ia a fim de agi lizar a vinda desta verba, para 
não correr o r isco de perder a mesma pela fal ta desta área. De acordo 
com o Edi l , na semana passada estava  preocupado porque há muitas 
pessoas com áreas para doar , mas em virtude de ser uma área de  
quarenta por setenta não entra no padrão exigido pelo FNDE. Manifestou 
a sua satisfação por diversas pessoas do bairro se ofereceram para doar 
a área de terra, mas  esbarram na fal ta de escri tura , outros somente têm o 
arras, por isso solici tou ao secretário que levasse a documentação para 
que o processo fosse adiantado. Colocou-se à disposição do Vereador 
Saturno desejando um breve retorno ao mesmo. Nada mais havendo a 
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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.  


