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ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos quatro dias do mês de dezembro de 2006 reuniram-se,  
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes 
vereadores:  Clóvis Gomes Salazar, Eduardo Lima de Souza, Feruli o 
José Tedesco, Flávio Von Saltiél,  Jacira Conceição dos Santos, João 
Cezar Freiberger de Souza, Manoel Luiz das Neves Adam, Marlon 
Silva de Souza, Reni Germano da Silva. 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. Dando prosseguimento o Sr. Presidente 
colocou a Ata da 39ª Sessão Ordinária que será aprovada na próxima 
Sessão em virtude da sol ici tação de correção por parte do Vereador 
Flávio Saltiél . Em ato contínuo, o Senhor Presidente solici tou ao Senhor 
Secretário que procedesse a lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. 

Mensagem nº 184/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
Of. Mensagem nº 185/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 268/2006 –  “ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR 
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R$ 600,80, ALTERA AS 
LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE 
SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI 
MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 
4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 270/2006 –  “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL NO VALOR DE R$ 
15.586,14, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS 
ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O 
ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Poder Executivo. Of. nº 144/2006 –  
Convite para reunião de diretores da ACISAP dia 06 de dezembro às 
13:30 horas. PROPOSTA DE EMENDA Nº 014 À LEI ORGÂNICA 
MUNICIPAL –  “ALTERA OS ARTIGOS 16 E 44 DA LEI ORGÂNICA 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 006/2006 –  “ALTERA OS ARTIGOS 29, 67,  157, 160 E 

161 DA RESOLUÇÃO 10/95, REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE 
VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  PROJETO DE LEI Nº 
267/2006 –  PODER LEGISLATIVO- “DÁ DENOMINAÇÃO A UMA 
PASSARELA NESTA CIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 024/2006 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL-  “CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA PATRULHENSE”.  
INDICAÇÃO Nº 103/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA, JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS E EDUARDO LIMA DE SOUZA- “SEJA 

EFETUADO O TRANSPORTE ESCOLAR PARA A TURMA DA NOITE  DOS 
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E MAGISTÉRIO DA LOCALIDADE DE 
CAMPESTRE A PARTIR DE 2007”. INDICAÇÃO Nº 104/2006 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- “Seja real izado um estudo, visando a ampl iação 
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da quantidade de URM’s correspondente ao valor venal do prédio, 
constante da al ínea “b” do inciso XI, do Art. 126 do Código Tributário 
Municipal , no que trata sobre a isenção de pagamento do Imposto Predial 
e Terri torial  Urbano –  IPTU, tendo em vista que houve uma valorização do 
imóvel, mas em contrapartida não ocorreu acréscimo na receita do 
contribuinte, impossibi l i tando, muitas vezes, de efetuar o pagamento que 
anteriormente estava isento”. INDICAÇÃO Nº 105/2006 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- “Reforma dos banheiros existentes nas praças Nossa Senhora 
da Boa Viagem, Praça da Matriz, Jú l io de Castilhos”. Requerimento nº 
436/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações ao 
Exmo. Deputado Estadual Jerônimo Göergen pela conquista na aprovação 
do projeto que obriga a cobrança da taxa de Cooperação e defesa da 
Orizicul tura (CDO) do arroz em casca importado que ingressar no Estado 
do RGS. Requerimento nº 437/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Votos 
de Congratulações ao Ilmo. Sr. Jorge Dutra dos Santos, Presidente do 
Sindicato Rural  de SAP por ter plei teado, junto ao Deputado Estadual  
Jerônimo Göergen, pela aprovação do Projeto de Lei que obriga a 
cobrança da taxa de Cooperação e Defesa da Orizicul tura (CDO) do arroz 
em casca importado que ingressar no Estado do RGS. Requerimento nº 
438/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações do 
Ilmo Sr. José Gal lego Tronchoni, Gerente Regional do IRGA, pelo apoio 
dado ao Deputado Estadual Jerônimo Göergen, pela aprovação do Projeto 
de Lei que obriga a cobrança da taxa de Cooperação e Defesa da 
Orizicul tura (CDO) do arroz em casca importado que in gressar no Estado 
do RGS. Requerimento nº 439/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 

Sol ici ta ao Gerente Regional da CEEE que priorize a execução do Projeto 
EI 41036/06. Requerimento nº 440/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA E 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Votos de Congratulações aos 
Festeiros, à Comissão Organizadora, ao Pároco e à comunidade da 
localidade de Rincão do Capim pela Festa em louvor à Santa Luzia 
ocorrida no dia 03 de dezembro p.p. Requerimento nº 441/2006 –  
EDUARDO LIMA DE SOUZA- Sol ici ta informações se foi  realizado o 
estudo das indicações nº 093 e 095/2006 na qual foi  sol ici tada a 
viabilidade de construção das rótulas na localidade de Costa da 
Miraguaia e Catanduvinha. Requerimento nº 442/2006 –  MARLON SILVA 
DE SOUZA- Votos de Congratulações ao Sem. Sérgio Zambiasi  pela 
forma atenciosa como recebeu o Edi l  na sua visi ta ao seu gabinete em 23 
de novembro p.p. Requerimento nº 443/2006 –  EDUARDO LIMA DE 
SOUZA- Votos de Congratulações à equipe de iluminação públ ica da 

Administração Municipal  pelos serviços prestados à comunidade do 2º 
Distr i to. Requerimento nº 444/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Votos 

de Congratulações às equipes da SERB e do GE Cruzeiro, campeãs, 
respectivamente,  das categorias Sub-15 e Sub-18, bem como às equipes 
EC Guarapão e AR Alvorada, vice-campeãs nestas categorias em partida 
realizada na data de 03 de dezembro p.p. na localidade de Costa da 
Miraguaia nas dependências da Associação Recreativa Alvorada. 
Requerimento nº 445/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta ao Sr. Marco Antônio Campesato, Gerente de Operações da 
METROVIAS, sol ici tando patrolamento e colocação de material  nas 
laterais da Rs-030 principalmente no trecho da rótula da Cardoso 
Marques até as proximidades da empresa ARGOS. Requerimento nº 
446/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA, JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS E MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM-- Votos de Congratulações 
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ao Patrão e demais integrantes do piquete de laçadores Rodeio do 
Rincão pelas comemorações de inauguração da Sede Campeira “Rodeio 
do Rincão” que ocorreu dia 02 de dezembro  p.p. Requerimento nº 
447/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO E JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Voto de pesar pelo falecimento da Jovem Yvi dos Reis Tomas. 
Requerimento nº 448/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR, JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS E RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici tam 

informações sobre qual motivo da Secretaria Estadual de Saúde não ter  
repassado valores para o consórcio de saúde no li toral  norte através da 
AMLINORTE para o pagamento dos vencimentos dos funcionários que 
trabalham na SAMU. Requerimento nº 449/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS, FERULIO JOSE TEDESCO E RENI GERMANO DA SILVA-  
voto de pesar pelo falecimento da Senhora Ana Maria Gomes. 
Requerimento nº 450/2006 –  PODER LEGISLATIVO- Voto de pesar pelo 
falecimento do Sr. José Maciel  Gomes. Pedido de Providênc ia nº 
480/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta a colocação de contêiner nas 
ruas da local idade de Portão I. Pedido de providência nº 481/2006 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Retirada dos andarilhos que estão localizados na 
rua Izidoro Barcelos. Pedido de Providênc ia nº 482/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a troca dos bancos existentes,  
recuperação dos canteiros e pintura dos banheiros da Praça Nossa 
Senhora da Boa Viagem. Pedido de Providência nº 483/2006 –  CLÓVIS 
GOMES SALAZAR- sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da rua 

Francelino Lopes local izada no Bairro Jaú. Pedido de Providência nº 
484/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta o patrolamento com 

colocação de material  no prolongamento da Av. Affonso P. Emerim até a 
Rs-474. Pedido de Providência  nº 485/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS E RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a revisão geral  das 
estradas do interior que, devido às chuvas, estão em péssimas condições 
de trafegabilidade. Pedido de Providência nº 486/2006 –  CLÓVIS GOMES 
SALAZAR- Sol ici ta o patrolamento e ensaibramento da estrada da 

localidade de Palmeira do Sertão, Rota da Cachaça. Falou sobre o 
EXPEDIENTE DO DIA o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: 

Sol ici tou, verbalmente, a recuperação da camada asfál t ica da Av. Borges 
de Lima, bem como da rua Santo Antônio e suas Travessas. Da mesma 
forma sol ici tou a recuperação da ponte da rua Dorvalino Fernandes Círio. 
Sol ici tou a troca de um abrigo na parada de ônibus local izada em frente à 
Escola Estadual Santo Antônio. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 
sol ici tou, verbalmente, o conserto do bueiro localizado na estrada rural 
na localidade de Conta Dinheiro na subida para o Cantagalo. Da mesma 
forma sol ici tou o conserto do desnível  do asfal to nas proximidades da 
rótula da antiga Praça da Garça, assim como uma operação tapa-buracos 
naquele local . Referiu-se à publ icação veiculada em um jornal  local , 
sobre a abertura do comércio aos domingos, negociação efetuada entre o 
sindicato dos comerciários e os lojistas. Disse que alguns 
questionamentos foram efetuados ao Edi l  sobre a possibil idade desta 
Casa ter efetuado alguma al teração na Lei que possibil i tasse essa 
abertura aos domingos. Sal ientou que existe uma lei  datada de 1995 que 
dá liberdade, às partes, de promover os interesses necessários, se 
entender a necessidade de abrir o comércio aos domingos. Acredita que 
se há um sindicato que defende os interesses dos comerciários, cabe a 
ele dialogar e defender a classe, não julgando os Vereadores como 
culpados por haver uma lei  existente há mais de dez anos. Refer iu-se à 



 4 

indicação na qual sol ici ta a reforma dos banheiros nas praças da Nossa 
Senhora da Boa Viagem, Praça da Matriz, Júlio de Castilhos, enaltecendo 
o trabalho anteriormente efetuado pelo Vereador Flávio, que liderou este 
processo em função das várias pessoas que estavam uti l izando as 
mesmas como moradia, tendo sido encaminhadas aos seus municípios de 
origem pela Assistência Social  do município. Salientou que em função 
destes moradores terem uti l izado as praças como moradia, os banheiros 
ficaram inutil izados, tendo a Prefei tura que lacrar os mesmos. Em aparte 
falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que em conversa 

com o Sr. Prefei to sobre o lacre das portas dos banheiros em função dos 
andarilhos, o mesmo expl icou que teria tomado esta ati tude para que  
estas pessoas deixassem de uti l izar as praças e procurassem outros 
municípios. Sal ientou que após a saída dos mesmos a intenção do Sr. 
Prefei to é a de reformar os banheiros. Prosseguiu o Vereador FERULIO 
JOSE TEDESCO: Agradeceu as informações, uma vez que  a comunidade, 

principalmente do interior, necessi ta uti l izar os mesmos, merecendo que 
as praças sejam bem cuidadas. Lamentou a perda da jovem Yvi dos Reis 
Tomas fi lha única do Dr. Theodoro, pol ít ico experiente de Osório, ex -
Vereador do município de Osório , atendendo no escri tório do Dr. Reni 
Pires uma vez por semana, que teve a vida de sua fi lha cei fada com a 
queda de uma marquise em Porto Alegre. Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Sol ici tou, verbalmente, seja encaminhada uma Indicação ao 
Poder Executivo para se ja providenciado projeto para a construção de 
uma ponte nova na rua Ildefonso Si lveira Braga. Sal ientou que em virtude 
do ótimo calçamento real izado pelo Poder Executivo na rua, o trânsi to 
aumentou consideravelmente, portanto a ponte existente está colocan do 
em risco os motoristas que por al i trafegam. Justi f icou seu pedido 
dizendo que se a Prefei tura tiver que indenizar um caminhão que carrega 
carga pesada, estando seu motorista desavisado da precariedade da 
ponte, o prejuízo será muito grande para o munic ípio. Lamentou o 
falecimento da fi lha do Dr. Theodoro, sal ientando ter sido Vereador na 
mesma época que o pai  da jovem. Sol ici tou, verbalmente, que o Poder 
Executivo passe a fiscalizar o prédio onde existem marquises. Por outro 
lado sol ici tou a remoção dos ocupantes da área verde localizada entre os 
Loteamentos Pindorama I e II, próximo ao sindicato dos calçadistas e 
próximo à rua Izidoro Barcelos, uma vez que está sendo ocupado por 
pessoas que estão invadindo construindo barracos de lona. Salientou que 
o Executivo fez bem em reti ra-los das praças, mas acredita que o 
Executivo tenha que devolver essas pessoas a seus municípios de 
origem. Disse que essas pessoas são seres humanos, mas esta casa não 
pode permiti r que a comunidade tenha medo de sair de casa à n oi te, 
como os estudantes das escolas Padre Réus, Santo Antônio, Gregória de 
Mendonça, que estão com medo de passar por este local . Em aparte falou 
o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse ter presenciado 
uma cena protagonizada por um catador de l ixo, juntamente com um 
jovem, que proferiu palavrões contra uma Senhora que passava dir igindo 
por eles. Sal ientou que teve ímpetos de descer e falar algo para o jovem, 
mas seria muito pior, portanto concorda com o Vereador de que essas 
pessoas devem ser encaminhadas aos seus municípios de origem. 
Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que na época em 
que dirigiu-se, juntamente com a funcionária Gabriela, até a praça, pôde 
veri f icar estas pessoas urinando na frente de quem passava, Senhoras,  
crianças, portanto sol ici ta a reti rada dos mesmos desta área verde para 
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onde se dir igiram após terem sido reti rados das praças. Vereador JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Reportou-se ao pedido no qual solici ta 
o patrolamento e a colocação de material  nas laterais da Rs -030 
principalmente no trecho da rótula da Cardoso Marques até as 
proximidades da empresa ARGOS. Sal ientou o Edil  que da Cardoso 
marques até a empresa ARGOS está uma calamidade, uma vez que os 
veículos não conseguem trafegar no acostamento. Ressaltou que est a é 
uma responsabi lidade da Univias e da Metrovias, lembrando que o úl t imo 
serviço realizado foi  a Prefei tura quem fez, através de seu funcionário 
Miro que por sinal é o único operador que sabe fazer aquela lateral . 
Reportou-se ao pedido no qual solici ta, assim como o Vereador Ferulio, 
melhorias na praça da Boa Viagem. Sal ientou que todo o município tem 
um cartão de visi tas ou seja através de um pórtico ou uma praça, 
alegando o edil  que Santo Antônio não tem nenhum. Destacou que a 
praça está l impa e com a grama cortada pelos funcionários da frente 
emergencial , mas os bancos estão quebrados, mal pintados, os banheiros 
estão em péssimo estado, os canteiros têm que ser refei tos. Vereador 
RENI GERMANO DA SILVA: Referiu-se ao pedido no qual solici ta a 
reti rada dos andarilhos que estão local izados na rua Izidoro Barcelos, 
vindo ao encontro das palavras do Vereador Flávio. Disse que foi  
procurado por um morador da rua Izidoro Barcelos dizendo que seu fi lho 
não joga mais futebol na praça existente naquele local  por medo dos 
andarilhos, assim como senhoras e jovens, bem como os estudantes que 
necessi tam se uti l izar da referida via para i rem até a escola. Em aparte 
falou o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que os 
alunos da APAE uti l izam aquela v ia. Prossegu iu o Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Reportou-se ao pedido no qual solici ta, 

juntamente com a Vereadora Jacira, que seja real izado um estudo, 
visando a ampl iação da quantidade de URM’s correspondente ao valor 
venal do prédio, constante da al ínea “b” do inc iso XI, do Art. 126 do 
Código Tributário Municipal , no que trata sobre a isenção de pagamento 
do Imposto Predial e Terri torial Urbano –  IPTU, tendo em vista que houve 
uma valorização do imóvel, mas em contrapartida não ocorreu acréscimo 
na receita do contr ibuinte, impossibi l itando, muitas vezes, de efetuar o 
pagamento que anteriormente estava isento. Sal ientou o edil  que as 
pessoas que recebem até dois salários mínimos são isentos do IPTU o 
imóvel não pode ul trapassar até 30 URM que daria somente o preço do  
terreno, portanto solici ta uma revisão no sentido de valorizar um pouco 
mais o imóvel, senão as pessoas que se enquadram na renda de até dois 
salários mínimos, não se enquadrarão na URM. Disse ter recebido 
reclamações de pessoas dizendo que a Câmara teria  votado projeto para 
abertura do comércio aos domingos. Sal ientou o edi l que esta Casa não 
aprovou nenhum projeto desta natureza, ressaltando que deve haver a 
l ivre negociação entre empregados, empregadores e o sindicato dos 
comerciários. Espera que seja esclarecido que esta Casa não votou 
projeto para a abertura do comércio aos domingos. Vereador CLÓVIS 
GOMES SALAZAR: Referiu-se ao pedido no qual sol ici ta a o 

patrolamento com colocação de material  no prolongamento da Av. Affonso 
P. Emerim até a RS-474, em virtude de ser muito util izada por caminhões 
que transportam arroz para a COOPERJA. Da mesma forma sol ici tou a 
recuperação da estrada da Palmeira do Sertão. Reportou -se ao pedido do 
Vereador João Cezar no que se refere ao perímetro da Rs -030, 
sol ici tando que seja encaminhado ao Poder Executivo pedido no sentido 
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de que seja fei ta uma revisão nos sinalizadores localizados defronte à 
Cooperativa Pitangueiras que estão gastos, tendo ficado somente os 
pregos, podendo furar os pneus dos veículos que por al i  trafe gam. Em 
aparte falou o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: sugeriu 
que sejam revisados todos os sinal izadores da Rs -030, uma vez que 
estão em estado precário. Prosseguiu o Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR:  Referiu-se ao pedido no qual solici ta informações sobre qual 

motivo da Secretaria Estadual de Saúde não ter repassado valores para o 
consórcio de saúde no l i toral  norte através da AMLINORTE para o 
pagamento dos vencimentos dos funcionários que trabalham na SAMU.  
Disse ter sido procurado por trabalhadores da SAMU com a reclamação 
de que estavam quatro meses sem receber seus salários. Sugeriu ao 
funcionário que procurasse a Bancada do PMDB porque 50% dos 
recursos vêm do Governo Federal , 25% do Município e 25% do Governo 
do Estado. Sal ientou que o Governo Federal  fez o repasse, o Município 
fez a sua parte, ficando apenas o Governo do Estado sem efetuar o 
repasse, por isso sugeriu ao funcionário que procurasse a Bancada do 
PMDB para que entrasse em contato com o Deputado Estadual Alceu 
Moreira, grande batalhador pelo município de Santo Antônio. Não 
havendo mais pronunciamentos no Expediente do Dia o Sr. Presidente 
passou para a ORDEM DO DIA: PROPOSTA DE EMENDA Nº 014/2006 À 
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL –  “ALTERA OS ARTIGOS 16 E 44 DA LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”  –  Colocado em 

discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade em 1ª votação com parecer favorável da Comissão 
Especial . PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/2006 –  “ALTERA OS 
ARTIGOS 29, 67, 157, 160 E 161 DA RESOLUÇÃO 10/95, REGIMENTO 
INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade em 1ª votação com 
parecer favorável da Comissão Especial . PROJETO DE LEI Nº 248/2006 
–  “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007” –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade 
com parecer favorável da Comissão. PROJETO DE LEI Nº 265/2006 –  
RENI GERMANO DA SILVA- “DÁ DENOMINAÇÃO A UMA RUA NESTA 
CIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade 
com parecer favorável da Comissão. PROJETO DE LEI Nº266/2006 –  

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PARCELAR O DÉBITO PARA COM 
O FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO –  FPSM E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
parecer favorável  da Comissão. PROJETO DE LEI Nº 267/2006 –  PODER 
LEGISLATIVO- “DÁ DENOMINAÇÃO A UMA PASSARELA NESTA 

CIDADE, 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 268/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
ESPECIAL POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R$ 600,80, 
ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES 
QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 
A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI 
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MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO 
MUNICIPAL 2006” –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo d e 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 270/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL NO VALOR DE R$ 
15.586,14, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS 
ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI MUNICIPAL  Nº 4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O 
ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade  com 
acordo de l ideranças. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
024/2006 - FLÁVIO VON SALTIÉL-  “CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA 
PATRULHENSE” –  ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS - Colocado em 

discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. As Indicações e os 
requerimentos foram colocados, em bloco em votação, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foram aprovados por unanimidade. 
Não havendo manifestação plenária o Sr. Presidente passou às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 

Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, agradecendo a 
presença de todos. Manifestou o seu pesar pelo falecimento do Sr. José 
Maciel  Gomes, mais conhecido como Zé Paul ino, ex-vereador de Santo 
Antônio. Disse que quem conheceu o trabalho efetuado pelo Zé Paulino 
como Vereador ficaria muito tr iste ao veri f icar as poucas pessoas 
presentes no seu velório. Sal ientou que estava presente o ex -Vereador 
Rudi Saltiél , que legislou junto com o mesmo, bem como sua irmã a ex -
Vereadora Teresinha Rodrigues. Sal ientou que o Zé Paul ino foi  um dos 
Vereadores mais atuantes daquela época, pouco letrado, mas com muita 
fibra, garra e determinação, sempre ajudando e socorrendo um ou outro.  
Sal ientou que num momento em que o cidadão faz a  passagem para outra 
vida, como dizem alguns, é pouco valorizado. Lembrou a época em que 
foi  Vereador no seu primeiro mandato, na Câmara si tuada em um dos 
prédios da Prefei tura, onde o Zé Paul ino dizia que era muito di fícil  ser 
Vereador porque, embora trabalhassem muito, nunca conseguiam 
contentar a todos, tendo o Vereador que tomar posição. Referiu -se aos 
Votos de Congratulações ao Deputado Jerônimo, ao Jorge Dutra e ao 
Tronchoni, que trabalharam em prol  dos lavoureiros, sendo muito 
interessante para a classe arrozeira, mas para o cidadão que tem que 
comprar o arroz mais caro é horrível , mas acredita que o Vereador tem 
que tomar uma posição, como havia ci tado anteriormente.  Ressaltou que 
todas as mediadas que são tomadas agradam uns em detrimento de 
outros. Convidou a todos os Vereadores que se fizessem presentes no 
velório do Zé Paul ino, por ter sido um grande Vereador. Em aparte falou o 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: disse que foi  fei to um minuto de 
si lêncio em homenagem póstuma ao Zé Paul ino. Sal ientou qu e esta Casa 
tentou transferi r a reunião de hoje, mas em virtude do júri  que ocorrerá 
amanhã, não foi  possível . Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 

Disse ser testemunha do esforço do Presidente desta Casa em transferi r 
a reunião em homenagem ao ex-Vereador Zé Paul ino, para que ocorresse 
o velório no Plenário Euzébio Barth, que tanto serve à comunidade 
patrulhense, mas não foi  possível . Registrou que o ex -Vereador Zé 
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Paul ino não quis ser velado na Câmara de Vereadores, deixando o desejo 
de ser velado na capela, de pés descalços e não fosse colocado terno 
nele. Em aparte falou o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que o 

enterro está marcado para amanhã às 9 horas. Prosseguiu o Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Sol ici tou que a Câmara enviasse uma coroa de 

flores em nome da Casa, sal ientando que o Poder Executivo não pode 
arcar com esta despesa, colocando a Bancada do PMDB à disposição 
para o pagamento da mesma, o que foi  seguido pelos demais Edis. Nada 
mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde lavre i  a presente ata 
que, após l ida e aprovada, segue assinada.  


