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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos dez 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, EDUARDO LIMA DE 
SOUZA, FERULIO JOSE TEDESCO, FLÁVIO VON SALTIÉL, JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, 
MARLON SILVA DE SOUZA, VALMIR ODONE PIRES. 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 realizasse 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. A seguir o Sr  Presidente sol ici tou que fosse efetuada a 
lei tura da Convocação do 3º suplente de Vereador, Valmir Odone Pires, 
em substi tuição ao suplente de Vereador Saturnino Corre a da Si lveira que 
se l icenciou por 30 dias em conformidade com o artigo 16, inciso III do 
Regimento Interno a contar de 10 de dezembro de 2007. Fez o uso da 
Tribuna Livre o Diretor Administrativo do BANRISUL, Valdir Andres, 
explanando sobre as l inhas de crédi to oferecidas pelo Banco.  Em ato 
contínuo, o Senhor Presidente solici tou ao Senhor Secretário que 
procedesse à lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. resposta DI 105/2007 -  
Resposta Of.489 que envia Requerimento 445 /2007 de autoria do Ver. 
João C.Souza.  –  Brasi lTelecom. Of.  Agradece a participação da Câmara  
na X Ação Comunitária Municipal  ocorrida no dia 24/11/07  –  Associação 
Comercial . Of. Resposta do Requerimento do Vereador Saturnino C.  da 
Si lveira –  TIM. Of. nº referência nº 010312/MS/SE/FNS –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor 
de R$ 58,28 –  Ministério da Saúde. Of. nº referência nº 
003546/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 58,28 –  Ministério da Saúde. Of.  
nº referência nº 010083/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 58,28 – 
Ministério da Saúde. Of. nº referência nº 006268/MS/SE/FNS –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacio nal de Saúde no valor 
de R$ 6.404,97 –  Ministério da Saúde. Comunicado nº CM176732/2007 –  
Informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 30.702,48. Of. nº ref.  
007530/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 390,72 –  Ministério da Saúde. 
INDICAÇÃO nº 115/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA –  “Adesão ao 
Programa Nacional de Informática na Educação - PROINFO”. INDICAÇÃO 
Nº 116/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Conservação e manutenção da 
praia da Lagoa dos Barros, bem como da Praia de Monjolo”.  INDICAÇÃO 
Nº 117/2007  –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “Sol ici ta ao 

Prefei to a viabil idade de concessão de um abono salarial  aos 
professores, Diretores e equipe de apoio pedagógico em exercício no 
ensino público Municipal , efet ivos ou com estabi l idade confer ida pela 
Consti tuição Federal , com os recursos advindos do FUNDEB” .  
INDICAÇÃO Nº 118/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
“Seja estudada a possibil idade de concessão de auxíl io para conclusão 
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de ensino superior às servidoras do município ocupantes do cargo de 
Monitora, a exemplo do auxíl io concedido às professoras municipais, 
possibil i tando uma quali f icação maior e em conseqüência, uma melhor  
prestação de serviços à comunidade patrulhense ” . INDICAÇÃO Nº 
119/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- “Seja estudada a possibil idade de 

aquisição da área verde às margens da Escola Barão do Cahy, vindo 
realizar um Parque Municipal , com área de lazer e recreação, com a 
implantação de quadras de esportes,  brinquedos e churrasqueiras para 
congrassamento das famíl ias, preservando a mata nativa e nascentes e 
todo ecossistema existente ” . INDICAÇÃO Nº 120/2007 –  RENI GERMANO 
DA SILVA- “Sol ici ta ao Prefei to aumento salarial  aos professores da r ede 
de ensino público Municipal ” . INDICAÇÃO Nº 122/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS –  “Sejam determinadas vagas para 

estacionamento de motos no perímetro compreendido da zona bancária, 
tendo em vista que o local  anteriormente reservado não é mais exclusi vo 
para motos”. Requerimento nº 473/2007  –  MARLON SILVA DE SOUZA - 
Voto de Pesar pelo falecimento da jovem Fabiane Ourique ocorrido no dia 
05 de dezembro de 2007.  Requerimento nº 474/2007 –  MARLON SILVA 
DE SOUZA E RENI GERMANO DA SILVA- Votos de Congratulações ao 

CTG Pedro Elesbão pela participação no 23º Rodeio Crioulo na Categoria 
Grupo de Danças Mirim,  sagrando-se Bi-Campeão e 1º lugar como melhor 
entrada e saída, e pela participação no 4º MOART.  Requerimento nº 
475/2007 –  PODER LEGISLATIVO - Votos de Congratulações à Comissão 

Organizadora, pela realização do 23º Rodeio Crioulo Nacional de SAP, 
ocorrido nos dias 07,08 e 09 de dezembro de 2007.  Requerimento nº 
476/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA E MARLON SILVA DE SOUZA- 
Votos de Congratulações ao Dep.  Federal  José Otávio Germano, 
extensivo a toda equipe do Gabinete pela forma atenciosa e cordial  com 
que receberam a comi tiva de Vereadores de SAP.  Requerimento nº 
477/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta ao Senhor 
Diretor da empresa de transporte colet ivo Transmonteiro, que seja 
realizada a linha de ônibus em período letivo até a Escola Estadual de 
Ensino Médio Gregória de Mendonça, possibi l i tando aos alunos a 
efetivação da matrícula neste educandário . Requerimento nº 478/2007 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Votos de Congratulações à 

Diretoria, Professores, Alunos, Pais e demais servidores da E.E.F.Afonso 
Celso, da localidade de Evaristo alusivo ao Aniversario de 70 Anos deste 
Educandário.  Requerimento nº 479/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- 
Sol ici ta ao Exmo. Senhor Daiçon Maciel  da Silva, Prefei to Municipal , bem 
como ao Ilmo. Senhor Coordenador da CEEE do Li toral Norte, com 
objetivo, dentro das normas legais, de encampar uma rede elétr ica numa 
distância de 4 Km, com aproximadamente 50 famíl ias, na zona rural  de 
Bom Retiro, na local idade de Monjolo, 1º Distr i to de Santo Antônio da 
Patrulha, onde os mesmos pagam, individualmente, a taxa mensal de R$ 
80,00, que atualmente pertence a empresa Concessionária Coopernorte – 
Viamão. Requerimento nº 480/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Votos 
de Congratulações a Diretoria da Coopernorte pela realização do evento 
ocorrido no dia 07 de dezembro na local idade de Arroio da Madeira onde 
27 famíl ias foram benefi ciadas através do Programa Luz Para Todos.  
Requerimento nº 481/2007 –  ADELINO STECANELA- Votos de 
Congratulações aos Deputados Federais Onyx Lorenzoni e Germano 
Bonow, extensivo a toda equipe dos gabinetes pela forma atenciosa  e 
cordial  com que atenderam a comitiva de Vereadores de SAP . Pedido de 
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Providência nº 718/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Conserto das 

estradas, partindo da localidade de Costa da Miraguaia, passando pelas 
localidades de Potreiro Grande, Imbiruçu e Macegão.  Pedido de 
Providência nº 719/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Patrolamento e 
ensaibramento das estradas das local idades de Aldeia Velha, Serraria 
Velha, Porto Ramos, Taquaral , Catanduva Grande, Data e Alto Data.  
Pedido de Providência nº 720/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 

Patrolamento e ensaibramento das local idades de Catanduvinha, Roça 
Grande, Morro Agudo e Costa da Miraguaia. Pedido de Providência nº 
721/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- I luminação Públ ica no Bairro 
Santa Terezinha em direção à localidade de Herval  próximo ao suspiro do 
cano da Corsan. Pedido de Providência nº 722/2007 –  VALMIR ODONE 
PIRES- Colocação de luminárias públ icas no cunhal das ruas Bento 

L.Medeiros com Sete de Setembro.  Pedido de Providência nº 723/2007 –  
VALMIR ODONE PIRES- Colocação de luminárias públicas na estrada da 

localidade de Montenegro, passando pela residência do Sr.  Miro. Pedido 
de Providência nº 724/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Colocação de 

luminárias públ icas na estrada de Aldeia Velha, passando pela residência 
do Sr. José Marciano. Pedido de Providência nº 725/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Patrolamento, ensaibramento  e 
colocação de canos de esgoto, bem como prolongamento da Rua 
Bernardo da Luz próximo à pedreira. Pedido de Providência nº 726/2007 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Limpeza, capina e pintura do 

meio-fio, i luminação pública bem como recuperação da Rua Otá vio Luis 
da Si lveira no Loteamento Lomba da Páscoa. Colocação de canos de 
esgoto nas ruas do Loteamento Lomba da Páscoa.  Pedido de Providência 
nº 727/2007 –  ADELINO STECANELA-  Construção de calçadas nas 

laterais da Rua Cel.José Maciel , com a parceria da Pa róquia Santo 
Antônio e dos moradores desta rua.  Pedido de Providência nº 728/2007 –  
RENI GERMANO DA SILVA- Construção de calçadas nas laterais do 
Esporte Clube Paladino, nas ruas Alípio Selistre, Osvaldo F.Silveira e 
Travessa Paladino.  Pedido de Providência nº 729/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Sol ici ta recapeamento da rua Mal.Floriano Peixoto, 

iniciando em frente a Delegacia de Polícia Civil  até a frente ao Insti tuto 
Hospitalar, nos mesmos moldes da obra realizada na rua Cel.Vicente 
Gomes. Pedido de Providência nº 730/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Realização de uma revisão da rede de abastecimento de água 

na localidade de Palmeira do Sertão.  Pedido de Providência nº 731/2007 
–  VALMIR ODONE PIRES- Colocação de luminárias públicas na estrada 

da local idade de Palmeira do Sertão nº 6320 em Montenegro passando 
pela residência do Senhor Elói  Pereira Bri to.  Falou sobre o EXPEDIENTE 
DO DIA o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Referiu-se 
à Indicação na qual solici ta ao Prefei to Municipal  a viabil idade de 
concessão de um abono salarial  aos professores, Diretores e equipe de 
apoio pedagógico em exercício no ensino público Municipal , efet ivos ou 
com estabi lidade confer ida pela Consti tuição Federal , com os recursos 
advindos do FUNDEB. De acordo com o Edi l  as monito ras das creches 
também deveriam receber este abono. Da mesma forma manifestou -se a 
respeito do pedido no qual solici ta a l impeza, capina e pintura do meio -
fio, i luminação públ ica bem como recuperação da Rua Otávio Luis da 
Si lveira no Loteamento Lomba da Pá scoa. Também sol ici ta a colocação 
de canos de esgoto nas ruas do Loteamento Lomba da Páscoa . Sal ientou 
o Vereador que os pedidos dos Vereadores devem ser atendidos, em 
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virtude do estado precário em que se encontram as ruas da cidade, muito 
especialmente as do Loteamento Lomba da Páscoa. Vereador EDUARDO 
LIMA DE SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, seja encaminhado a CEEE 
pedido de informações da si tuação do EI 41036/2004. Vereador VALMIR 
ODONE PIRES: Referiu-se ao pedido no qual solici ta que seja estudada a 

possibil idade de aquisição da área verde às margens da Escola Barão do 
Cahy, vindo real izar um Parque Municipal , com área de lazer e recreação, 
com a implantação de quadras de esportes, brinquedos e churrasqueiras 
para congrassamento das famíl ias, preservando a  mata nativa e 
nascentes e todo ecossistema existente . De acordo com o Edi l  esta área 
tem que ser preservada para que o município não perca as poucas matas 
nativas existentes no município com invasões. Segundo o Vereador esta 
área localiza-se no centro da cidade, podendo ser uti l izada como Parque 
Municipal  para a util ização por parte dos patrulhenses. Manifestou-se a 
respeito do pedido no qual solici ta ao Exmo. Senhor Daiçon Maciel  da 
Si lva, Prefei to Municipal , bem como ao Ilmo. Senhor Coordenador da 
CEEE do Li toral  Norte, com objetivo, dentro das normas legais, de 
encampar uma rede elétr ica numa distância de 4  Km, com 
aproximadamente 50 famíl ias, na zona rural  de Bom Retiro, na local idade 
de Monjolo, 1º Distr i to de Santo Antônio da Patrulha, onde os mesmos 
pagam, individualmente, a taxa mensal de R$ 80,00, que atualmente 
pertence a empresa Concessionária Coopernorte –  Viamão. De acordo 
com o Edi l , se a CEEE encampar esta  rede, as famíl ias passarão a pagar 
em torno de sete a dez reais. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 
Parabenizou o Vereador pelas propostas apresentadas nesta Sessão, em 
especial da aquisição da área verde, salientando que algumas coisas 
levam anos para serem fei tas, mas acredita ser este o caminho certo.  
Disse ter representado o Presidente da Casa na localidade de Arroio da 
Madeira a convi te da Coopernorte, onde foram entregues, pela 
cooperativa, 27 redes elétr icas a famíl ias de baixa renda , dentro do 
Programa luz para todos, tendo aderido, assim como a CEEE, a este 
programa. Sal ientou que ainda existem muitas famíl ias que necessi tam 
desse serviço, mas a demanda era muito maior antes da implantação 
desse programa. Parabenizou a CEEE por estar executando as redes 
elétricas dentro do programa Luz para todos. Convidou os Vereadores a 
participarem da úl t ima reunião da Bacia do Rio Gravataí que estará 
ocorrendo nesta Casa a parti r da 14 horas, no Plenário Euzébio Barth. 
Após a reunião os Vereadores que participarem da reunião estão 
convidados para saborear um café colonial  ao custo de R$ 7,00. Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se ao pedido do Vereador Odone no que 
se refere à área verde, lembrando ter  l ido, na coluna do Paulo Brossard 
sobre o desmatamento da Amazônia. Sol ici tou, verbalmente, que seja 
providenciada a recuperação do acostamento da RS-474, em virtude de 
que os ônibus não têm como parar para o desembarq ue dos passageiros,  
bem como melhorias nos acostamentos dos acessos às  estradas vicinais 
das localidades de Herval , Campestre e Taquaral . Referiu-se à Indicação 
na qual solici ta a conservação e manutenção da praia da Lagoa dos 
Barros, bem como da Praia de Monjolo . Segundo o Edi l  o verão se 
avizinha, portanto há a necessidade de manutenção e conservação das 
praias para que a população possa aproveitar o veraneio. Da mesma 
forma sal ienta que esta conservação evi tará problemas futuros com os 
órgãos ambientais. De acordo com o Vereador, muitas pessoas de outros 
municípios vêm veranear nestas praias. Vereador RENI GERMANO DA 
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SILVA: Referiu-se ao pedido no qual solici ta um aumento salarial  aos 

professores municipais, em virtude do baixo salário que recebem para a 
enorme responsabi lidade que tem. Sal ientou que os professores 
estaduais também merecem ganhar um aumento de salário. Não havendo 
pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA:  
PROJETO DE LEI Nº 250/2007 –  “Al tera Código da Função Grati ficada de 
Diretor do Departamento de Compras (FG-120) e Altera número de 
Cargos da Função Grati f icada de Chefe de Expediente e Legislação (FG -
11)” –  Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi  aprovado por unanimidade com parecer da CUP. As 
Indicações, bem como os requerimentos nºs 473, 474, 475, 476, 477, 478, 
479, 480 e 481/2007, inclusive os verbais, foram colocados em bloco em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foram 
aprovados por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente passou às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS : Vereador VALMIR ODONE PIRES: Disse 

preocupar-se com a si tuação do município , que tem o valor do seu 
orçamento em quarenta e quatro mi lhões  de reais, um défici t em três 
mi lhões cento e noventa mi l  reais, e em torno de mi l  e duzentos 
funcionários. De acordo com o Edi l , com este orçamento o município 
ainda tem défici t orçamentário, portanto necessi ta de taxa -investimento 
para poder crescer. Segundo o Edi l  no próximo ano o Plurianual tem que 
ser encaminhado a esta Casa até o mês de abri l  para ser aprovado  com 
vigência até o ano de 2010. Acredita que os Vereadores têm que colocar 
a taxa de investimento dentro de cada exercício. Sal ientou que se for 
reti rado 3,5% do Orçamento, anualmente dará um milhão e quatrocentos 
mi l  reais, mensalmente dará cento e vinte e oi to mi l  reais, podendo ser 
realizada no primeiro ano a construção do Distri to Industrial , no segundo 
ano a Vila Olímpica, e assim, sucessivamente até o final  dos quatro anos. 
Na visão do Edi l , se a Prefei tura não se adequar à realidade de pertencer 
à Região Metropol i tana, desinchando a máquina pública, correrá um sério 
r isco. Sal ientou que isto vem ocorrendo há vinte anos, não culpando este 
ou aquele. Acredita que esta Casa deve apresentar uma proposta, com 
embasamento técnico, objetivando auxi l iar o Poder Executivo no 
crescimento do Município. Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Parabenizou o Vereador Odone pelas palavras proferidas no que 

diz respeito ao crescimento do Municíp io. De acordo com o Edi l  esta 
Casa sempre estuda a melhor maneira de auxi l iar o Poder Executivo na 
busca de novas empresas para instalarem-se no Município, através de 
incentivos. Em aparte falou o Vereador VALMIR ODONE PIRES: Disse 

que com os poucos recursos que o município tem, está conseguindo 
investi r, mas a taxa-investimento seria uti l izada em um futuro próximo.  
Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA : Referiu-
se o Edi l  à resposta oriunda da Brasi lTelecom à sol ici tação da colocação 
de um TP na Escola de Educação Infanti l na localidade de Evaristo. De 
acordo com o vereador este TP foi  instalado na úl t ima quinta -feira. 
Referiu-se à homenagem efetuada ao Uro logista Dr. Cláudio Teleken, que 
residiu no município na década de 70, tendo deixado muitos amigos, 
compadres e afi lhados no município. De acordo com o Vereador, esta 
homenagem foi  merecida, por ser um médico de destaque, tendo 
estudado no exterior, mas nunca esqueceu Santo Antônio. Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Manifestou-se a respeito da sua participação, 

juntamente com os Vereadores Adel ino, Marlon, Saturnino, Prefei to 
Daiçon e Secretário do Planejamento Clóvis Salazar, na busca de 
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recursos em Brasíl ia. De acordo com o Vereador, foi  uma viajem 
cansativa, mas muito proveitosa, uma vez que Santo Antônio da Patrulha 
será atendido com recursos superiores a R$ 1,5 mi lhões para 
investimentos em saúde, educação, saneamento básico, infra -estrutura e 
pavimentação. A garantia de repasse do Governo Federal  para o 
município foi  obtida pela comitiva na semana passada, durante viagem a 
Brasíl ia. De acordo com o Vereador, nos quatro dias em que 
permaneceram na capital  federal , as l ideranças visi taram Ministérios para 
agil ização de projetos já encaminhados pelo município, part iciparam de 
audiências com deputados federais sol ici tando emendas parlamentares, e 
formal izaram contatos para investimentos em Santo Antônio. O resultado 
deste esforço conjunto entre Executivo e Legislativo, deve se refleti r em 
um aumento do orçamento do município para 2008. Segundo o Edil ,  parte 
destes recursos já deve ser repassada ainda este ano. Em resposta a 
alguns crít icos da ida dessa comitiva a Brasíl ia,  o Vereador divulgou que 
estes recursos trarão benefícios que devem ser apl icados diretamente 
para qualidade de vida da comunidade. Segundo o Vereador, estes 
crít icos, que nunca aparecem na Câmara, deveriam conhecer o trabalho 
conjunto entre Executivo e Legislativo , antes de cri ticá-lo. 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.  


