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ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos dezessete 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 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 41ª Reunião Ordinária em votação 
que foi  aprovada por unanimidade.  Em ato contínuo, o Senhor Presidente 
sol ici tou ao Senhor Secretário que procedesse à lei tura do EXPEDIENTE 
DO DIA: Of. Mensagem nº 195/2007 -  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 

Executivo. Of. Mensagem nº - 196/2007 - Encaminha Projeto de Lei – 
Poder Executivo. Of. Mensagem nº -197/2007 - Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 198/2007 - Encaminha Projeto de 
Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 198/2007 - Encaminha Projeto 
de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 199/2007 - Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 201/2007 -  
Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. Of. Mensagem nº 202/2007 
- Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 
203/2007 - Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 260/2007 –  ―Cria Categoria Funcional no Quadro de Cargos de 

Provimento Efetivo Previsto no Artigo 3º da Lei  Municipal  nº 2.279/90, 
com al terações posteriores, e Dá Outras Providências‖ - Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 261/2007  - "Abre crédi to especial  por redução 
orçamentária no valor de R$ 379,50, 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 Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei 
Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações" –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 262/2007 –  
―Cria a Secretaria Municipal  de Assistência Social , e Dá Outras 
Providências‖ –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 263/2007 –  ―Al tera 
nº de Cargos de Secretário Municipal previsto no Art.27 da Lei Municipal  
nº 2.279/90 (Plano de Carreira dos Servidores Municipais),  com 
alterações Posteriores‖  –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº  
264/2007 - "Abre crédi to especial  por redução orçamentária no valor de 
R$ 967.615,68, Al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas al terações 
que dispõe sobre o Plano Plurianual do municíp io 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"  –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 265/2007 –  ―Al tera Padrão de 
Vencimentos e carga horária da categoria funcional de Geólogo‖ – Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 266/2007 - "Abre crédi to suplementar no 
Orçamento Municipal  no valor de R$ 309.792,56, al tera as Leis 
Municipais nºs 4.711/2005 e suas al terações que Dispõe sobre o Plano 
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Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5072/2006 
que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçame ntária 
Anual e suas al terações" –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
267/2007 –  ―Al tera Padrão de vencimento das categorias funcionais 

previstas na Lei Municipal  2.279/90 (Plano de Carreira dos Servidores 
Municipais)‖ – Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 268/2007 - "Abre 

crédi to especial por Convênio referente ao Programa de Apoio  ao 
Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte, 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  Mun icipal  nº 5072/2005, 
que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária 
Anual e suas al terações" no valor de 1.462,50  –  Poder Executivo.  
PROJETO DE LEI Nº 269/2007 - "Abre crédi to especial  por redução 

orçamentária no valor de R$ 379,50, 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 Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei 
Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações" – Poder Executivo. Ofício nº 1093/2007 - Solici ta 
Plenário da Câmara no dia 03 de março de 2008 para aud iência pública 
do Consórcio Pró Sinos –  Poder Executivo.  Of. 1072/2007 - Encaminha 
resposta requerimentos e pedidos de providências –  Poder Executivo. Of.  
sol ici tação de Tribuna Livre –  MARKOSUL. Of. Encaminha Execução 
Orçamentária, orçamento fiscal  e seguridade social , d estinados ao 
Município –  Câmara dos Deputados. Of. nº 000027/MS/SE/FNS –  Informa 
a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor 
de R$ 12.500,00 –  Ministério da Saúde. Of. nº 0000923/MS/SE/FNS –  
Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 
no valor de R$ 48.522,50 –  Ministério da Saúde. Of. nº 
0004288/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 5.194,48 –  Ministério da Saúde. 
Comunicado nº CM188586/2007 –  Informa a liberação de recursos 
financeiros do fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor 
de R$ 1.359,60 - Ministério da Educação. Comunicado nº CM188585/2007 
–  Informa a l iberação de recursos financeiros do fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 12.852,40  -  Ministério da 
Educação. Of.  DC. 081/2007 - Resposta ofício 215/07 –  DAER. Of.  
circular nº 064/2007 - Convite audiência Pública, no dia 18 de dezembro, 
às 09h15m,no Plenarinho da Assembléia Legislativa sobre os Municípi os 
em estado de calamidade pública – Comissão de Assuntos Especiais. 
Resposta ofício nº 525/07 –  CITRAL.  Of. circular nº 064/2007 - Convite 
audiência Pública, no dia 18 de dezembro, às 09h15m,  no Plenarinho da 
Assembléia Legislativa sobre os Municípios em estado de calamidade 
pública –  Comissão de Assuntos Municipais.  Convite para Formatura do 
Curso de Letras da FACOS, que ocorrerá  no dia 22 de dezembro de 2007 
às 20h00min horas no Sulbrasi leiro em Osório –  Funcionária Ana Lúcia 
Col lar da Silva.  INDICAÇÃO Nº 121/2007  –  VALMIR ODONE PIRES -  

Sol ici ta Projeto de instrumental ização e controle para o desenvolvimento 
de melhoria urbanística das avenidas Francisco J.Lopes e Cel.Victor Vila 
Verde, iniciando junto a rótula da Casa da Colônia até o encontro com a 
ponte da localidade de Passo dos Ramos,  através da dupl icação das 
pistas, instalação de sinaleiras para veículos e pedestres, colocação de 
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tachões e de faixas de segurança, bem como a implantação de canteiros 
centrais com postes de i luminação e ajardinamento.  INDICAÇÃO Nº 
123/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- ―Real ização de campeonato 
municipal  de bocha‖. INDICAÇÃO Nº 124/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- ―Seja viabi l izado incentivo a produtores de 
banana no Município‖. INDICAÇÃO Nº 125/2007 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- ―Abertura de edital  para a exploração de cemitério no 
município através de investimento da iniciativa privada‖.  INDICAÇÃO Nº 
126/2007  –JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS-  Seja real izado um 

estudo visando a instalação, para o exercício de 2008, de uma creche  no 
bairro Passo dos Ramos, tendo em vista o grande número de mães de 
não têm onde deixarem seus fi lhos para trabalharem. Requerimento nº 
482/2007 –  ADELINO STECANELA- Qual a si tuação do processo de 

l ici tação para a terceirização do camping da Lagoa dos Ba rros, visando 
no atendimento ao público e aos visi tantes, que nesta época se deslocam 
para essa localidade. Requerimento nº 483/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta ao Exmo. Sr. Daiçon Maciel  da Silva, 

Prefei to Municipal , que seja encaminhada a esta Casa Legislativa cópia 
do contrato de serviço com empresa de transporte de lixo para seu 
destino final .  Requerimento nº 484/2007 –  PODER LEGISLATIVO- Votos 
de Congratulações aos Festeiros Maurício Hoffmann e Maríl ia El isabete 
Monteiro, Airton Borges da Silva e Rosane Pereira dos Santos, Flávio de 
Jesus Gomes e Dinaura dos Santos Si lveira, Fábio Sidnei Jacoby e 
Daiana Bri to da Costa, pelo sucesso da 24ª Festa dos Caminhoneiros 
ocorrida nos dias 01 e 16 de dezembro de 2007 . Requerimento nº 
485/2007 –  ADELINO STECANELA- Sol ici ta ao Exmo. Senhor Daiçon 
Maciel  da Si lva, Prefei to Municipal , que seja efetuado um estudo junto 
com a empresa de ônibus que faz a linha para o camping da Lagoa dos 
Barros para que sejam ofertados mais horários no período do verão, 
principalmente nos finais de semana. Requerimento nº 486/2007 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Voto de profundo pesar pelo 

falecimento do Senhor Pedro Lopes Fi lho, ocorrido recentemente .  
Requerimento nº 487/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Sol ici ta a 

reti rada de seu nome, do cargo de Secretário da Chapa apresentada na 
data de 12 de novembro de 2007, para eleição da Mesa Diretora para a 
Sessão Legislativa de 2008.  Requerimento nº 488/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA - Sol ici ta ao Exmo. Sr. Daiçon Maciel  da Sil va, 

Prefei to Municipal , através da Secretaria Municipal  de Obras, que seja 
realizada, em caráter de urgência, a remoção do l ixo acumulado no lixão 
em virtude do mesmo estar em local  e de modo extremamente 
inadequado, ocasionando danos e transtornos no loca l . Requerimento nº 
489/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora Leorcelina Santos, ocorrido dia 
recentemente. Requerimento nº 490/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Sol ici ta ao Ilmo. Senhor Marco Antônio Campesato, Gerente de 

Operações da Metrovias, a recuperação da lateral  da estrada RS 030 a 
parti r da localidade de Miraguaia até a localidade de AGASA.  
Requerimento nº 491/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO - Sol ici ta ao 
Exmo. Senhor Flávio Vaz Neto, Presidente do DETRAN RS, sol ici tando a 
agil ização no processo para a instalação de um posto avançado do CRVA 
em Santo Antônio da Patrulha. Justi f ica -se o presente requerimento,  
considerando que o CRVA 0161 –  Miraguaia pertence ao oficio de registro 
civil  de Miraguaia local i zado em Vi la Palmeira 2º Distri to deste município, 
sendo que este participou do processo de l ici tação aberto pelo DETRAN 
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visando a instalação de um posto avançado em nossa Cidade, o referido 
cartório civil  foi  habi li tado e vencedor no processo de l ici tação , 
possibil i tando assim ampl iar o atendimento do CRVA sem perder a 
manutenção dos serviços já prestados em Vi la Palmeira . Pedido de 
Providência nº 732/2007 –  ADELINO STECANELA- Patrolamento na 

estrada da localidade de Barrocadas, na Sede, bem como na estrad a que 
dá acesso a Lombas, RS-040 e a saída para Passinhos. Pedido de 
Providência nº 733/2007 –  ADELINO STECANELA- Patrolamento com 
colocação de material nas localidades de Alto Data e Morro Conta 
Dinheiro. Reiterando pedido fei to a mais de 2 meses, sendo q ue a 
comunidade continua sem transporte coletivo devido ao péssimo estado 
de conservação das estradas.  Pedido de Providência nº 734/2007 – 
EDUARDO LIMA DE SOUZA- Patrolamento, ensaibramento e alargamento 

das estradas das localidades do 2º distr i to.  Pedido de Providência nº 
735/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Patrolamento e 

ensaibramento das estradas que l igam as local idades de Chicolomã, 
Esquina dos Morros, Tapumes, Lombas, Barrocadas e Morro Grande. —   
Patrolamento e ensaibramento das estradas das loc alidades de Cancela 
Preta e Arroio do Carvalho.  Pedido de Providência nº 736/2007 –  
FERULIO JOSE TEDESCO- Recuperação da estrada geral  que l iga a 
localidade de Lomba Vermelha até a estrada do Cantão, com 
patrolamento e ensaibramento.  Pedido de Providência nº 737/2007 – 
FERULIO JOSE TEDESCO- Complementação de sinalização viária com a 

colocação de placa de sinal ização com o dizer ―Proibido Seguir‖ na Rua 
Santo Antônio sentido bairro –  centro, no entroncamento da referida rua 
com a Rua Serafim Maciel  Marques, quadra do BANRISUL. Pedido de 
Providência nº 738/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Limpeza da valeta 

da estrada geral  da localidade de Palmeira do sertão, próximo ao acesso 
da estrada da Cancela Preta.  Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o 
Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Referiu-se ao pedido no qual 
sol ici ta a realização de um campeonato municipal  de bocha, visando uma 
maior integração entre as pessoas. De acordo com o Edi l , pôde veri ficar 
esta integração neste final  de semana, ao participar de um evento em que 
havia o jogo de bocha, surgindo a idéia de solici tar a realização do 
mesmo. Vereador VALMIR ODONE PIRES: Sol ici tou, verbalmente, Votos 

de Congratulações ao funcionário , José Carlos Carvalho Gomes, o  Neco 
da Prefei tura, pelo excelente trabalho que vem fazendo r eferente à 
i luminação pública. Segundo informações, fal tam apenas cinco ruas para 
terminar a reposição de lâmpadas na cidade, posteriormente iniciará a 
reposição no interior. Referiu-se à Indicação na qual solici ta ao Sr. 
Prefei to Municipal  a realização de  um projeto de instrumental ização e 
controle para o desenvolvimento de melhoria urbanística das avenidas 
Francisco J.  Lopes e Cel.  Victor Vi la Verde, iniciando junto a rótula da 
Casa da Colônia até o encontro com a ponte da local idade de Passo dos 
Ramos,  através da dupl icação das pistas,  instalação de sinaleiras para 
veículos e pedestres, colocação de tachões e de faixas de segurança, 
bem como a implantação de canteiros centrais com postes de iluminação 
e ajardinamento. De acordo com o Edi l  este projeto pode ser efetuado 
pelos funcionários da Prefei tura que estão preparados para tal  fei to. 
Sol ici tou que seja efetuado o Projeto para que o Prefei to Municipal  possa 
buscar os recursos, tanto na esfera Estadual como na Federal . Solici tou 
informações do Procurador  Jurídico, se as emendas parlamentares podem 
ser util izadas para tal f im. Sal ientou que esta Indicação não onerará o 
Poder Executivo que conta com uma equipe de engenharia preparada 
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para realizar este Projeto.  Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Referiu-

se à Indicação na qual sol ici ta a abertura de Edital  para a exploração de 
cemitério no município através de investimento da iniciativa privada . 
Disse que esta Casa está ciente que no final  do ano passado foram 
efetuados repasses à Prefei tura relativos à viabi liza ção da construção de 
nichos no cemitério municipal . De acordo com o Edi l  a Prefei tura está 
com um desenvolvimento de obra que garanti rá, até o final  de 2008, a 
uti l ização dos nichos pelas famíl ias que necessi tarem dos mesmos. 
Informou que o Poder Executivo  está encaminhando l icenciamento para a 
uti l ização da área de terras, atrás do cemitério municipal , que permiti rá a 
uti l ização das mesmas por, aproximadamente, cinco anos. De acordo com 
o plano diretor, existem algumas identi f icações de áreas que podem 
receber este tipo de investimento no sentido da construção de um 
cemitério parque. Manifestou-se a respeito do requerimento no qual  
sol ici ta ao Presidente do DETRAN a agil ização no processo para a 
instalação de um posto avançado do CRVA em Santo Antônio da 
Patrulha. Justi f ica-se o presente requerimento, considerando que o CRVA 
0161 –  Miraguaia pertence ao oficio de registro civil  de Miraguaia 
localizado em Vi la Palmeira 2º Distr i to deste município, sendo que este 
participou do processo de lici tação aberto pelo  DETRAN visando a 
instalação de um posto avançado em nossa Cidade, o referido cartório 
civil  foi  habi li tado e vencedor no processo de l ici tação, possibi l i tando 
assim ampl iar o atendimento do CRVA sem perder a manutenção dos 
serviços já prestados em Vi la Pa lmeira. De acordo com o Edi l , alguns 
moradores da local idade de Vila Palmeira entenderam que os Vereadores 
queriam fechar o CRVA para colocar em Santo Antônio, o que não condiz 
com a vontade desta Casa que é a de colocar um posto avançado em 
Santo Antônio,  permanecendo o já existente na Vila Palmeira. Segundo o 
Vereador, recentemente o DETRAN abriu o Edital  de lici tação, onde a 
oficial  do cartório de Vi la Palmeira participou e ganhou o processo, 
aguardando apenas a l iberação do DETRAN para abrir o posto ava nçado 
em Santo Antônio. Acredita ser esta uma grande notícia, uma vez que os 
moradores da Sede têm que se deslocar, no mínimo, três vezes até a 
localidade de Vi la Palmeira para concluírem a inspeção do seu veículo. A 
seguir o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: VETO AO 
PROJETO DE LEI Nº 224/2004 que "Proíbe o ingresso ou permanência 
de pessoas util izando capacete, gorro ou qualquer tipo de cobertura que 
oculte a face, nos estabelecimentos públicos, comerciais e bancários"  –  
Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Sol ici tou aos colegas que acatem o veto do Sr. Prefei to, por ser 
de sua autoria entendeu os motivos apresentados, portanto reformulará o 
mesmo entrando, posteriormente, com um novo projeto. Segundo o Edi l , 
constava a proibição de bonés, mas como a juventude está uti l izando 
muito, os vereadores entenderam que seria melhor acatar o veto , embora 
tivesse votos suficientes para derrubar o mesmo . Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Parabenizou o Vereador Reni pela grandeza em acatar o veto. 
Segundo o Vereador votaria pela derrubada do veto, em consideração ao 
Vereador, bem como pela preocupação pela segur ança dos cidadãos 
patrulhenses, que têm medo pelos constantes assaltos que vêm 
ocorrendo em Santo Antônio. De acordo com o Edi l , o Projeto tem que ser  
melhorado em virtude dos bonés que são uti l izados pela grande maioria 
dos jovens. Sal ientou que se um jovem entrar em um banco sem se 
identi ficar, pode sofrer graves conseqüências por um vigilante 
despreparado, portanto há a necessidade de um ajuste no Projeto.  
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Colocado em votação foi  acatado o veto por unanimidade.  PROJETO DE 
LEI Nº 261/2007  - "Abre crédi to especial  por redução orçamentária no 
valor de R$ 379,50, 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"  – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE 
LEI Nº 265/2007 –  ―Al tera Padrão de Vencimentos e carga horária da 
categoria funcional de Geólogo‖ –  Colocado em discussão, manifestou-se 
o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que o projeto prevê a redução 
da carga horária de 40 para 20 horas, mas também o Padrão de 
vencimentos de 20 para 18. De acordo com o Edi l  os l icenciamentos 
ambientais de pequeno impacto serão fei tos pel o município, portanto há a 
necessidade deste profissional no quadro de funcionários da Prefei tura. 
Sal ientou que muitas l iberações ficavam de dois a três anos engavetados 
na FEPAM, prejudicando os mineradores, portanto esta l iberação 
efetuada na Prefei tura faci l i tará o trabalho efetuado pelos mesmos. 
Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Disse que esta l iberação que será 
efetuada pelo município será magnífica para os mineradores que poderão 
trabalhar tranqüilos. Lembrou que muitas reuniões foram fei tas nesta 
Casa com os mineradores que tiveram suas pedreiras fechadas pela fal ta 
de licenciamento que estava trancado na burocracia da FEPAM. 
Parabenizou o Vereador Flávio pelo trabalho efetuado junto ao Deputado 
Alceu Moreira para que este l icenciamento fosse efetuado no município. 
Colocado em votação foi  aprovado por unanimidade  com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 266/2007 - "Abre crédi to suplementar no 
Orçamento Municipal  no valor de R$ 309.792,56, al tera as Leis 
Municipais nºs 4.711/2005 e suas al terações que  Dispõe sobre o Plano 
Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5072/2006 
que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçame ntária 
Anual e suas al terações" - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade  com 
acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 268/2007 - "Abre crédi to 
especial  por Convênio referente ao Programa de Apoio  ao 
Desenvolvimento Urbano de Mun icípios de Pequeno Porte, 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 Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária 
Anual e suas al terações" no valor de 1.462,50  –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de lideranças. As Indicações nºs 121, 123, 124, 
125 e 126/2007, bem como os requerimentos nºs 482, 483, 484, 485, 486, 
487, 488, 489, 490 e 491/2007, inclusive os verbais, foram colocados em 
bloco em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foram aprovados por unanimidade.  Os Projetos de Lei nºs 260, 262, 263, 
264, 267 e 269/2007 baixaram na CUP.  A seguir o Sr. Presidente passou 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS : Vereador VALMIR ODONE PIRES:  

Referiu-se à indagação efetuada ao Procurador Jurídico relacionada à Av.  
Francisco J. Lopes, o  qual respondeu afi rmativamente à sol ici tação de 
emenda parlamentar para a realização da recuperação da Av. Francisco 
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J. Lopes. Disse que se cada Vereador conseguir uma emenda 
parlamentar no valor de R4 300.000,00 daria quase três mi lhões de reais, 
sendo o suficiente para a concretização deste projeto. Parabenizou a 
Administração pela recuperação da camada asfál t ica das ruas do  
município. Solici tou que a Casa reativasse o assunto sobre os cata -
ventos, em virtude de ter entrado em contato com o Valter Cardea l, 
Presidente da Eletrobrás, e o Ronaldo Schunk, Secretário Nacional de 
Minas e Energia, ambos fi lhos de Santo Antônio. De acordo com o 
Vereador, o Secretário Nacional de Minas e Energia  sugeriu que 
acessasse, via internet, o PROINFA, onde pôde veri f icar q ue no Atlas 
eólico, está Santo Antônio da Patrulha. Segundo o Secretário, o 
município tem que fazer a sua parte para que ele possa fazer a dele. 
Sal ientou que o Sr. Prefei to, em conjunto com os Vereadores, proceda à 
execução do projeto da energia eólica. De acordo com o Vereador, da 
fazenda do José Eduardo até a Lagoa dos Barros está dentro do Atlas. 
Rati f icou as palavras proferidas na úl tima sessão, no que diz respeito ao 
orçamento. Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Manifestou-se a 

respeito do requerimento no qual sol ici ta a reti rada do seu nome da 
chapa para a presidência do legislativo patrulhense no ano de 2008. De 
acordo com o Edi l  esta é uma posição pessoal, independente do partido 
que já está ciente da sua decisão. Segundo o Vereador, por sentir -se 
rejei tado pela administração que não atende os seus plei tos, deixando de 
atender a comunidade a quem representa. Sal ientou ter tentado ser  
parceiro da administração, levando idéias e sugestões, mas em virtude 
dos boicotes que vem sofrendo, resolveu ficar indep endente no seu voto. 
Disse que não será oposição, mas em virtude da sua decisão, acredita 
que não poderá fazer parte da Mesa Diretora da Câmara Municipal . De 
acordo com o Edi l , os motivos para que tomasse essa decisão são 
muitos, dando como exemplo o fato de que a sua comunidade, que não 
tem a menor infra-estrutura, tem que pagar o IPTU. Manifestou a sua 
indignação no que diz respeito a ações que foram tomadas no período em 
que esteve ausente, onde as proposições de sua autoria foram fei tas 
como iniciativa de outro colega, não sendo respeitado o fato de que já 
havia iniciado uma parceria entre a comunidade e o Executivo, onde 
reuniões foram real izadas,  para as quais não foi  convidado. Vereador 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Referiu-se às palavras ―boicote 
e oposição‖  uti l izadas pelo Vereador Eduardo, dizendo que a Bancada do 
PP é cri t icada por não fazer oposição. Sal ientou que os ajustes são 
efetuados na reunião da comissão, onde os entendimentos são efetuados. 
De acordo com o Edi l , oposição ferrenha, como ocorria antigamente,  não 
tem mais espaço na comunidade patrulhense. Com relação ao boicote, 
sal ientou que estava se resguardando para falar sobre uma emenda 
parlamentar de R$ 500.000,00 oriunda do gabinete do Deputado José 
Otávio Germano, em favor do município para a construção de uma Escola 
de Educação Infanti l  no Bairro Santa Teresinha. Segundo o Vereador, não 
havia se manifestado anteriormente por estar com medo de um boicote, 
em virtude da não aprovação da CPMF, bem como pela má vontade 
dentro do Ministério da Educação. Disse que no dia quatro o Secretário 
da Administração entregou a documentação inicial  nas mãos da 
Assessora do Ministro, no dia seis a Secretaria do Planejamento,  
juntamente com o Vereador, encaminhou via Sedex o restante da 
documentação, o que foi  confirmado via fax. De acordo com o Edi l , hoje,  
recebeu um telefonema de que o terreno previsto para a construção da 
creche tem um decl ive muito grande, que tem que ser efetuado pelo 
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município, f icando os R$ 500.000,00 para a construção da creche . 
Referiu-se ao destino final  do lixo recolhido no município que tem quase 
100 toneladas de lixo acumulados sem destino final . Manifestou a sua 
preocupação com relação ao destino final  do lixo, portanto sol ici tou ao 
executivo, providências com relação a esse assunto.  Reportou-se à 
matéria veiculada no jornal  Correio do Povo que informava que, a parti r 
de janeiro, a bri ta será vendida por quilo e não mais por metro cúbico. 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse ter f icado com dúvidas quanto 
aos pronunciamentos dos Vereadores Eduardo e João Cezar. Entendeu o 
Edi l ,  que o Vereador Eduardo solici tou a reti rada de seu nome da Chapa 
para a Presidência da Mesa Diretora de 2008, por ser o Vereador Feruli o 
o Líder do Governo. De acordo com o Vereador o fato de o  Vereador 
Eduardo tornar-se independente não o coloca no papel de opositor, se 
assim fosse o Vereador João Cezar é oposição , mas fará parte da chapa. 
Afi rmou que o Poder Legislativo é independente, acredita , portanto, que o 
Vereador tem que saber di ferenciar, tendo consideração com os colegas. 
De acordo com o Edi l , o Vereador Eduardo deveria ter escutado os 
colegas antes de tomar esta decisão. Disse que também não recebe 
atendimento por parte do Poder Execu tivo, assim como muitos colegas. 
Com relação ao pronunciamento do Vereador João Cezar, disse não ter 
entendido se o boicote foi  por parte da Prefei tura ou do Ministério da 
Educação. Acredita o Edil  que com o encerramento da cobrança da 
CPMF, o Presidente i rá prejudicar e perseguir os municípios, Estados, 
para mostrar que a CPMF é importante. No seu entendimento a cobrança 
da CPMF era importante, mas o governo criará outro impo sto para que a 
população pague. Em aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE 
SOUZA: Disse ter participado de algumas caravanas a Brasíl ia, afi rma ndo 

que nunca participou de tanto empenho, de vários representantes 
municipais, na busca de recursos para os municípios. Disse que o 
Secretário Clóvis, bem como o Prefei to Daiçon se empenharam muito na 
busca desta verba de R$ 500.000,00 , junto ao gabinete do Deputado José 
Otávio Germano, assim como o empenho do Vereador João Cezar que 
encaminhou, via sedex, toda a documentação necessá ria dentro do prazo 
estipulado, portanto se houver o boicote, não será por fal ta de empenho. 
Em aparte falou o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: 

Disse que obteve todo o respaldo do Poder Executivo na busca desta 
verba, onde o Secretário Clóvis colocou a Secretaria do Planejamento à 
disposição deste Vereador no que se refere à documentação  necessária 
para viabi lizar a vinda desta verba. Acredita o Edil  que esta verba será 
encaminhada para o município, mas sempre há algum empeci lho dentro 
do Ministério. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: De acordo 

com o Edi l , o município tem que elaborar projetos para buscar recursos 
na esfera federal . De acordo com o Vereador há a necessidade de se 
atrair empresas, mas para isso o município tem que oferecer condições 
às mesmas. Sal ientou que a reforma tr ibutária se faz necessária no 
Brasi l .  Em aparte falou o Vereador VALMIR ODONE PIRES : Disse 
conhecer a penúria dos municípios, bem como a necessidade da reforma 
tr ibutária. Disse que a máquina administrativa tem que diminuir o número 
de funcionários para que sobre dinheiro para investimentos. Sal ientou 
que quando foi  Presidente da Agasa,  diminui o número de funcionários, 
mas conseguiu uma colhei ta muito maior do que os outros anos.  
Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Agradeceu as palavras 
dos Vereadores. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Dirigiu-se ao 

Vereador Eduardo solici tando ao mesmo que reconsidere a sua posição, 
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f icando como Secretário da Mesa. De acordo com o Edi l , o Vereador pode 
ser oposição e fazer parte da Mesa, como o Vereador João Cezar. Disse 
ter sido procurado há três meses por um rapaz, morador do Morro do 
Púlpi to que tem um engenho de melado, manifestando a sua preocupação 
com relação a uma noti f icação que recebeu da Prefei tura Municipal  para 
o pagamento de IPTU. De acordo com o Vereador, essa pessoa entrou 
com um pedido solici tando a isenção do IPTU por ser colono, ma s o 
pedido foi  indeferido. Manifestou a sua indignação com relação a esta 
cobrança de IPTU de colonos. Agradeceu a todos os funcionários desta 
Casa bela Sessão Solene proporcionada na úl tima sexta -feira, que foi 
muito bem organizada. COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador FERULIO 
JOSE TEDESCO: somou-se às palavras do Vereador no que se refere à 
Sessão Solene ocorrida na úl tima sexta -feira. Manifestou-se a respeito da 
preocupação do Vereador João Cezar no que diz respeito à vinda da 
emenda parlamentar para o municíp io. Segundo o Edi l , a jornal ista Ana 
Amél ia Lemos no seu programa destacou as palavras de preocupação 
proferidas pelo Deputado Mendes Ribeiro, Coordenador da Bancada 
Gaúcha, referentes às emendas que seriam reduzidas pela metade em 
virtude da não aprovação da cobrança da CPMF. De acordo com o Edi l , 
as coisas acontecem nos municípios, portanto se as verbas não vêm, não 
há como comprar os remédios, fazer melhorias nos serviços essenciais , 
investi r na educação e saúde. Disse que outros municípios são 
contemplados com grandes empresas como no caso de Osório e 
Tramandaí que tem a Petrobrás e a Eól ica que geram muitos recursos,  
portanto há a necessidade de se buscar empresas que queiram investi r 
no município. Parabenizou o Prefei to do Caraá, Nei, pelos recursos 
conquistados em Brasíl ia ainda para o exercício de 2006.  Solici tou ao 
Vereador que reconsidere a sua decisão da reti rada do seu nome da 
Chapa para a eleição de 2008. Salientou que o Poder Legislativo é 
independente, portanto o voto de cada Vereador sempre se rá dado em 
função de ser bom ou não para a população patrulhense, não por ser de 
partido A ou B. Disse que levará a preocupação do Vereador quanto à 
cobrança do IPTU à local idade do 2º Distr i to. Vereador EDUARDO LIMA 
DE SOUZA: Referiu-se às palavras dos Vereadores que o antecederam, 
dizendo que neste momento está se sentindo rejei tado pelo Poder 
Executivo, portanto esta foi  a maneira que encontrou para expressar a 
angústia da comunidade a qual representa.  Disse estar envergonhado de 
ter que tomar esta ati tude contra uma administração que vem, há três 
anos, tentando ser parceiro. Agradeceu as palavras de apoio dos 
Vereadores. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Somou-se às 
palavras dos demais Edis, sol ici tando ao Vereador Eduardo que 
reconsidere a decisão da reti rada do seu nome da Chapa que concorrerá 
à Eleição da Mesa Diretora da Câmara para o exercício de 2008. Segundo 
o Edi l , o Vereador foi  escolhido pelas suas qual idades, portanto não deve 
misturar os assuntos do Executivo com o Legislativo. 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.  
 


