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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos dezenove dias do mês de março de 2007 reuniram-se, 
ordinariamente, no plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os 
seguintes vereadores: RENI GERMANO DA SILVA, CLÓVIS GOMES 
SALAZAR, EDUARDO LIMA DE SOUZA, FERULIO JOSÉ TEDESCO, 
FLÁVIO VON SALTIÉL, JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM, 
MARLON SILVA DE SOUZA. 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 Pres idente colocou a ata da 2ª 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: Ofício Mensagem nº  

028/07 –  Encaminha Projeto de Le i  - Poder Executivo. Ofício 
Mensagem nº 029/07 –  Encaminha Projeto de Lei - Poder Executivo.  
Ofício Mensagem nº 031/07 –  Encaminha Projeto de Lei - Poder 
Executivo. Ofício Mensagem nº 032/07 –  Encaminha Projeto de Lei - 
Poder Executivo. Ofício Mensagem nº  033/07 –  Encaminha Projeto de 
Lei - Poder Executivo. Ofício Mensagem nº 034/07 –  Encaminha Projeto 
de Lei - Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 044/2007 - "Reabre 
Crédito Especial  referente convênio 985/03, f i rmado com a União 
através do Ministério da Assis tência Social , objetivando a Construção 
do Centro Multiplo Uso, 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 5072/2006 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". R$ 105.529,14  
–  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 045/2007 –  “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal  a transferi r incentivos concedidos à Empresas 
Comal Comécio de Arroz LTDA, para a Empresa Gomes Beneficiamento 
de Arroz LTDA e dá outras providências”  –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 046/2007 - "Abre crédi to Especial  por Redução 
Orçamentária, no valor de R$ 9.692,16 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 5.072/2006 que dispõe 
sobre a Lei  de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei 
Municipal  nº 5103/2006/2005 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária 
Anual" –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 047/2007 –  “Inclui 
Parágrafo Único, ao Artigo 85 da Lei Municipal nº 4.608, de 28 de 
dezembro de 2004 ” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 051/2007 -  
"Abre crédi to Especial  por saldo financeiro do exercício de 2006 
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referente ao contrato de repasse nº  017351/42- Aquisição de 
equipamentos. 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 5072/2006 que dispõe s obre a Lei  de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 
5103/2006que dispõe sobre o Lei Orçamentária Anual" –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 052/2007 - "Abre credi to suplementar  

no orçamento Municipal , no valor de R$ 6.434,2 4, al tera as leis 
Municípais4711/05 e suas al terações que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município  para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº5072/2006 
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"  –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
053/2007- "Abre crédi to Especial  por Redução Orçamentária, al tera as 
Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas al terações que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 
5.072/2006 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"  –  Poder Executivo. Of. Nº 152/2007 - Prefei to 
comunica que se afastara do Estado nos dias 10 a 12 de abri l  de 2007 
–  Poder Executivo.  Of. 163/2007 –  Encaminha ata da audiência pública 
realizada no dia 19 de março na Promotoria de Justiça.  Nº 
Ref.002430/07 - Liberação de Recursos Financeiros Assistência 
Farmacêutica valor de 5.194,48. –  Ministério da Saúde. 
N.Ref.000504/07 - Liberação de Recursos Financeiros Aquis ição de 
Medicamentos saúde Mental  valor de R$ 390,72 –  Ministério da Saúde. 
N.Ref.000665/07 - Liberação de Recursos Financeiros pagamento 
SAMU 192 –  Ministério da Saúde.  Encaminha Ata da Audiência pública 
referente à segurança da RS-474 e RS-030 –  Ministério Público. 
PROJETO DE LEI 048/2007  –  RENI GERMANO DA SILVA-  “Dá 
denominação a uma rua nesta cidade e dá outras providências” –  
Pascoal Gomes Braga. PROJETO DE  LEI 049/2007  –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- “Dá Denominação a uma Rua Nesta Cidade e Dá Outras 
Providências” - Ênio Sinval Gomes de Souza. PROJETO DE LEI Nº 
050/2007  –  RENI GERMANO DA SILVA- “Dá Denominação a uma Rua 

Nesta Cidade e Dá Outras Providências” - Fábio Batista da Silveira. 
INDICAÇÃO Nº 012/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Construção de 
uma creche na local idade de Vila Palmeira” . INDICAÇÃO 013/2007  –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- “Revisão nos índices para cálculo do IPTU dos 

imóveis local izados na sede e no interior, em áreas q ue não tem a 
infra-estrutura completa”.  INDICAÇÃO Nº 014/2007 –JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta ao Poder Executivo real ize um 
plebisci to com a população patrulhense, como determina o artigo 1º,  
inciso 2º, da Lei  Orgânica do Município, nos moldes da el eição 
elei toral , seguindo os locais de votação dos Distr i tos, para definir sobre 
a transferência da Estação Rodoviária para o Terminal Rodoviário 
Municipal .  Requerimento nº 018/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER 
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DE SOUZA- Sol ici ta ao Executivo a lista nominal da folha de 

pagamento, quadro de pessoal efetivo, quadro pessoal de cargo em 
comissão, contratos emergenciais temporários, contratos de prestação 
de serviços fi rmados com Poder Públ ico Municipal  desde 2001. 
Requerimento nº 059/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta a construção de um abrigo de ônibus na localidade de Arroio da 
Madeira. Requerimento nº 060/2007 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM- Sol ici ta a Brasil  Telecom colocação de TP na Rua Lottar 
Machado dos Reis no Jardim Pindorama.  Requerimento nº 061/2007 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, FERULIO JOSE TEDESCO E 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS  - Voto de pesar pelo falecimento 

da Srª Ana Bernadete Portal  Meregal li . Requerimento nº 062/2007 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Voto de pesar pelo 

falecimento do Sr. Benedito Maria da Si lva.  Requerimento nº 063/2007 
–  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM E JOÃO CEZAR FREIBERGER 
DE SOUZA - Sol ici ta a colocação de um TP Celular junto à Escola 
Estadual Felisberto Luiz de Oliveira.  Requerimento nº 064/2007 –  
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM - Sol ici ta a ANATEL informações do 
andamento do Processo Administrati vo de descumprimento de 
obrigações pela Brasil  Telecom na local idade de Lagoa dos Barros  
Requerimento nº 065/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta ao Executivo a relação das Empresas contempladas com 
incentivos desde janeiro de 2001, contendo nome da Empresa e qual o 
objetivo do incentivo. Requerimento nº 066/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Qual a previsão para o ressarcimento aos 

funcionários públicos dos valores referentes ao vale refeição, cessado 
em novembro de 2004, sendo que havia lei autorizando o Executivo 
para a concessão durante aquele período . Requerimento nº 067/2007 –  
FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a CORSAN informações do 

andamento das obras para a dupl icação da adutora para captação do 
Rio dos Sinos. Requerimento nº 068/2007 – FERULIO JOSE TEDESCO- 

Sol ici ta ao Prefei to a central ização dos serviços de 
controle/autorização para exames laboratoriais e radiológicos no Posto 
Central .  Requerimento nº 069/2007- JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Sol ici ta informações de qual a previsão para nomeação dos 

integrantes do Conselho Municipal  de Entorpecentes, Lei  Municipal  nº 
4.269/03 . Requerimento nº 070/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Sol ici ta informações de qual a p revisão para entrega das 
casas populares construídas no Bairro Lomba da Páscoa.  
Requerimento nº 071/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta que 
seja consignado em Ata Votos de Congratulações ao Ilmo Senhor Mario 
Ribas do Nascimento, por ter sido nomeado Pre sidente Estadual da 
Emater. Requerimento nº 072/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 

Sol ici ta que seja consignado em Ata Votos de Congratulações ao Ilmo 
Senhor, Antônio Dorneu Maciel , por ter sido nomeado para continuar 
seu brilhante trabalho frente à Diretoria Administrativa da CEEE.  
Requerimento nº 073/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta ao 
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Prefei to inserção da festa dos Caminhoneiros no Calendário de eventos 
do Município. Requerimento nº 074/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO -  
Sol ici tando preferência para os idosos,  gestantes e deficientes no 
agendamento de consultas e exames conforme a lei  Nº 10.048/2000 . 
Requerimento nº 075/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta 

preferência para os idosos, gestantes e deficientes no agendamento de 
consultas e exames conforme a lei Nº 10.048/2000. Requerimento nº 
076/2007 - CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta a Brasi l  Telecom, a 
colocação de um telefone público na Rua Francisco J. Lopes esquina 
com a Rua São Paulo. Pedido de Providência nº 045/07 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Limpeza com roçada geral , 

manutenção e término do passeio da Praça Getul io Vargas, loteamento 
Valbarú, que se encontra em péssimo estado impossibil i tando assim os 
moradores de usufruir daquele logradouro. Pedido de Providência nº 
046/2007 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Conserto de bueiro na 

estrada principal  de Miraguaia na entrada da Rua do Cezar Rita. 
Pedido de Providência nº 047/2007 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM- Sol ici ta a Continuação do calçamento na Rua Chi le, visto que 
os moradores se propõem a fazer parceria com o Poder Executivo para 
a conclusão do mesmo. Pedido de Providência nº 049/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a substi tuição das lâmpadas 

queimadas na Rua Adão M. de Barros.  Pedido de Providência nº 
050/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta 

ensaibramento e patrolamento da estrada da localidade de Sertão do 
Montenegro; da local idade de Barro Vermelho, Chicolomã, Lombas, 
Tapumes e Barrocadas, da estrada da localidade de Cancela preta.  
Pedido de Providência nº 051/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Sol ici ta a construção de um abrigo junto à parada de ônibus 
localizada em Sertão do Montenegro em frente ao Bi la . Falou sobre o 
EXPEDIENTE DO DIA o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA:  
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Parabenizou o 
Prefei to Daiçon por ter escolhido o Vereador Ferulio Jose Tedesco 
como Líder  do Governo. Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS: Cumprimentou o Vereador Ferulio por ter sido indicado como 
Líder do Governo. Sol ici tou ao mesmo que interceda junto ao Poder 
Executivo que seja formado o Conselho Municipal  de Entorpecentes,  
com a denominação dos conselheiros que virão contribuir com o 
município com o combate contra as drogas. Referiu-se ao pedido no 
qual sol ici ta ao Poder Executivo realize um plebisci to com a população  
patrulhense, como determina o artigo 1º, inciso 2º, da Lei  Orgânica do 
Município, nos moldes da eleição elei toral , seguindo os locais de 
votação dos Distr i tos, para definir sobre a transferência da Estação 
Rodoviária para o Terminal Rodoviário Municipal . Sal ientou ter sido 
abordada na Rodoviária de Pitangueiras, bem como no parad ão em 
frente ao Randazzo, por usuários patrulhenses que solici taram a 
realização deste plebisci to com objet ivo de veri f icar em qual lugar a 
população patrulhense quer que seja colocado o Terminal Rodoviário. 
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Disse não ser contra, nem a favor de ninguém, apenas entende que a 
população deveria decidir qual o melhor lugar para a local ização da 
Estação Rodoviária. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR: Disse que o momento da realização do plebisci to deveria 
ter ocorrido antes da l ici tação efetuada, uma vez que o empresário que 
venceu a l ici tação, como ficará. Em aparte falou o Vereador JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA :  Disse que a Audiência Públ ica foi  

realizada posteriormente à lici tação, portanto nada mais justo que se 
faça um plebisci to.  Prosseguiu a Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS: Disse ter sido procurada por várias pessoas, hoje,  nesta 
Casa, estando de posse de uma l ista com seis mi l  assinaturas. Da 
mesma forma foi  cobrada pelos usuários da Rodoviária de Pitangueiras 
no úl timo sábado, quando esteve levando sua avó para pegar o ônibus. 
Sal ientou que se for decidido que a Estação Rodoviária deverá ficar no 
Centro Gomes, tudo bem, mas a população é quem deve decidir. 
Ressaltou a Edi l  que no Centro Gomes foi  construído um Terminal 
Municipal . Disse que essa lici tação teve início no mandato do Dr. Paulo 
Bier, mas houve a troca do mandato  foi  encerrada a mesma, portanto 
não ficou decidido onde seria . Afirmou não ser contra a Estação 
Rodoviária ser no Centro Gomes, apenas quer que a comunidade 
expresse o seu sentimento. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: 

Sol ici tou, verbalmente, a perfuração de poço artesiano na localidade de 
Palmeira do Sertão. Na mesma l inha, aproveitou a oportunidade para 
cumprimentar o Secretário Sílvio Fofonka por ter assumido a Secretaria 
Municipal  de Obras. Salientou que na época em que foi  Secretário o 
Poder Executivo havia realizado uma rede de distr ibuição de água na 
localidade de Palmeira do Sertão. Segundo o Edil  o poço não teve 
capacidade suficiente para atender a demanda da rede, vindo a esgotar 
a sua capacidade. Ressaltou que a rede de água já está pronta, mas 
está com problemas. Sol ici tou, verbalmente, seja encaminhado um 
pedido a Brasil  Telecom para seja colocado um TP na Av. Francisco J.  
Lopes com a Av. São Paulo, em virtude de que ficará local izada entre 
uma pousada e uma agência funerária. Vereador MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. 
Referiu-se ao pedido no qual sol ici ta novamente a ANATEL, 
informações do andamento do Processo Administrati vo de 
descumprimento de obrigações pela Brasi l  Telecom na local idade de 
Lagoa dos Barros. Sal ientou o Edil  que nesta data pôde acompanhar ,  
pela imprensa escri ta , o volume financeiro de negociações efetuadas 
no Rio Grande do Sul, que foi  a privatização das Telecomunicações, 
principalmente a venda da CRT no Estado. Disse  que esta Empresa 
tem condições e capacidade financeira , uma vez que fatura muito no 
Estado, principalmente com a cobrança da taxa do telefone 
convencional. Disse ter sol ici tado um pedido visando a colocação de 
um TP em frente à Escola Fel isberto Jesus de Ol iveira na localidade de 
Monjolo, por ser esta uma obrigação da Brasi l  Telecom, assim como em 
frente aos Postos de Saúde, nas Escolas e nas comunidades com um 
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número superior a cem mil  habitantes em aglomerados urbanos e,  
acima de 300 habitantes, em aglomerados urbanos, não importando se 
do interior ou não. Destacou a local idade de Catanduvinha que tem 
direi to, por lei , deste serviço, por ter acima de 300 habitantes. Disse 
que em épocas passadas, a diretoria da Brasi l  Telecom confirmou o 
direi to dessa comunidade em ter esse serviço, mas a ANATEL, hoje,  
não encontrou isso, mas encontrou na Lagoa dos Barros,  portanto 
continuará insistindo para que essa empresa atenda as comunidades 
que se enquadram dentro da lei , nem que para isso tenham que ser  
multados várias vezes. Ressaltou que a Polícia Estadual usa o telefone 
celular por não ter telefone convencional, assim como as  empresas 
instaladas naquela comunidade necessi tam uti l izar telefones com 
antena para poderem se comunicar. Em aparte falou o Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Com relação ao pedido do Vereador sobre  a 
colocação de um TP na Rua Lothar Machado dos Reis,  disse ter 
efetuado o mesmo pedido anteriormente, assim como a Vereadora 
Jacira e o Vereador João Cezar, tendo recebido a resposta da Brasi l  
Telecom de que a referida rua não tinha l inha  telefônica. Na mesma 
l inha solici tou a colocação de um TP em frente à Escol a da Local idade 
de Monjolo, mas a Brasi l  Telecom colocou em frente ao salão, portanto 
esta empresa coloca onde quer os telefones, não importando com a 
preferência e a necessidade das local idades. Prosseguiu o Vereador 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Manifestou a certeza de que esta 

Casa deve exigir para que esta empresa cumpra as regras que são 
di tadas pela ANATEL. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que 

a área da saúde deve estar sempre entre  as prioridades dos 
governantes, salientando que,  em Santo Antônio da Patrulha, a 
Prefei tura vem investindo maciçamente para oferecer um tratamento de 
qualidade à população, inclusive destinando para área mais do que o 
percentual estabelecido por Lei . Neste contexto, o vereador , em caráter  
de contribuição, sugeriu ao Poder Executivo, duas ações simples de 
serem adotadas que podem representar um ganho para os usuários dos 
serviços do Posto de Saúde Central .  De acordo com o Edi l , o 
cumprimento da lei  federal  nº 10.048/2000, prevendo o atendimento 
preferencial  de idosos, gestantes e deficientes, se efetivamente 
cumprida, minimizaria a espera e possíveis transtornos quando da 
marcação dos exames e consultas , bem como a grande demanda por  
atendimento no Posto Central . No entanto, acredita o Vereador  que se 
houvesse este atendimento preferencial , a si tuação poderia ser 
amenizada. A segunda medida sugerida pelo Edil ,  que busca facil i tar o 
atendimento junto ao Posto de Saúde Central , seria a centralização dos 
serviços de controle e autorização para exames laboratoriais e 
radiológicos. Referiu-se ao pedido de informações dir igido ao 
Presidente da CORSAN em razão da participação desta Casa na 
solenidade do início da obra de  duplicação da captação da Água do Rio 
dos Sinos. Salientou que foi efetuado um trecho razoável, mas a obra 
parou, segundo informações extra-oficiais foi  em virtude da compra, 
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através da lici tação. Manifestou a sua alegria por este verão ter sido 
chuvoso, não causando seca no Município.  Com relação às instalações 
da Agasa, disse que com a vinda da Empresa Joape, certamente terão 
di f iculdades no que tange à telefonia, vindo ao encontro do que foi 
falado pelo Vereador Manoel.  Acredita o Edi l que esta Casa deve 
colher todas as demandas referentes à telefonia, encaminhá -las à 
Promotoria Públ ica, com objetivo de veri f icar se  há o descumprimento 
de se fazer as ci tadas instalações por parte da Brasi l Telecom. 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL : Iniciou o seu pronunciamento ci tando 

as reivindicações sol ici tadas pelos Vereadores como as demandas do 
interior do município, o transporte escolar aos alunos do Ensino Médio, 
assuntos que já estão sendo solucionados, bem como, outros assuntos 
pendentes, como a si tuação da telefonia levantada pelo Vereador 
Manoel. Disse o Edil  que esta Casa precisa buscar soluções, cobrar, 
reivindicar e cada vez mais insisti r e trabalhar com o peso total  do 
Poder concedido aos Vereadores pelo voto, para lograrem êxi to naqui lo 
que é de interesse co letivo, como a viabil ização de uma Escola de 
Educação Infanti l , em Vi la Palmeira, bem como a revisão do valor do 
IPTU cobrado de alguns moradores daquela localidade, reivindicações 
realizadas nesta sessão pelo Edi l . Classi ficando a creche como 
prioridade, o Edi l  afirmou que vai  continuar insistindo, quantas vezes 
for necessário, para que as mães e crianças de Vila Palmeir a sejam 
atendidas com a construção deste espaço .. Disse que há a 
necessidade da busca de uma solução, por saber que, por traz de uma 
creche, mesmo existindo recursos de emenda parlamentar, é preciso a 
contrapartida do município, que ainda tem que arcar com a manutenção 
do local . No entanto, o vereador acredita que com esforços mútuos é 
possível  viabi l izar esta obra.  Justi ficou a urgência da creche, pelo 
crescente desenvolvimento da local idade,  que recentemente conquistou 
o Ensino Médio para Escola Cândido de Barros, além do CRVA. 
Afi rmou o Edi l  que a Vi la Palmeira apresenta um potencial  de 
desenvolvimento que agora começa a ser explorado , porém destacou 
algumas discrepâncias, como valores do IPTU mais elevados do que na 
sede. Disse o Edi l  que teve a oportunidade de conferir carnês de IPTU 
na Vi la Palmeira, de casas simples e até galpões, em que o proprietário 
já está com aviso de execução, devendo mais de cinco mi l  reais.  
Sal ientou que isso precisa ser revisado, até como meio de se fazer 
justiça social .  Cumprimentou o Vereador Ferul io por ter sido indicado 
como Líder do governo nesta Casa.  Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Cumprimentou o Vereador Ferulio por ter sido indicado pelo 
Prefei to Municipal  como l íder do Governo nesta Casa.  Discorreu sobre 
dois assuntos pertinentes à população, e dos quais participou 
diretamente, como a confi rmação do retorno do transporte dos 
estudantes do ensino médio pela Prefei tura, a parti r de sexta-feira, no 
que cumprimentou o Prefei to Daiçon Maciel  pela ati tude tomada. 
Mesmo sendo de responsabi l idade do Governo do Estado, contou o Edi l  
que o prefei to Daiçon Maciel amparou-se legalmente junto ao Ministério 
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Públ ico recebendo a garantia de que poderia efetuar o transporte sem 
incorrer na Lei  de Responsabil idade Fiscal .  Salientou que, mesmo 
sendo uma competência do Governo Estadual, o Prefei to entendeu que 
prevalece aí o bom senso e o respeito a todos aqueles jovens que 
sonham em construir um futuro melhor , lembrando ainda que as 
comunidades do interior sairão ganhando com esta ati tude.  Disse que 
outro assunto tão defendido pela Câmara de Vereadores na legislatura 
passada foi  retomado, no úl t imo dia 16, em audiência real izada entre a 
Promotora Paula Mohr, o prefei to Daiçon Maciel , a procuradora do 
município Ângela Machado, o próprio Edi l , representando esta Casa 
como Presidente,  representantes do DAER e da concessionária 
Univias, objetivando tratar das condições de segurança das Rodovias 
RS 474 e RS 030. Lembrou a mobi l ização, em 2006, l iderada pela 
Câmara, que levou o assunto até o Ministério Público que, após 
levantamentos e investigações abriu inquéri to civil  com o objetivo de 
apontar responsabil idades e obrigações pela manutenção e 
recuperação das rodovias ci tadas. Conforme o Edi l  a Univias e o Daer 
apresentaram um relatório de ações e  obras, boa parte com pedidos 
oriundos de sol ici tações encaminhadas pelos vereadores. Foi  acertado 
também, entre Prefei tura e concessionária , parceria para continuidade 
dos gelos baianos até o Da Colônia, incluindo uma rótula de acesso à 
rua Capitão José Machado da Si lva, bem como melhorias do acesso ao 
estabelecimento ci tado, e manutenção dos acostamentos da RS 030.  
Disse ter alertado, nesta reunião, que a Câmara continuará cobrando, 
caso não sejam efetuadas as propostas apresentadas. Disse que a  
Câmara, como representante do povo , tem a obrigação de cobrar  das 
concessionárias, aqui lo que é repassado pela comunidade. Sal ientou 
ser função dos Vereadores lutar e insisti r para que obras que atendam 
a comunidade e prezem pela sua segurança no trânsi to sejam 
realizadas, reivindicando ainda o mesmo tratamento que vem sendo 
dado pela Univias e Daer a Osório , também seja dado para Santo 
Antônio. Não havendo mais pronunciamentos o Sr. Presidente passou 
para a ORDEM DO DIA: INDICAÇÃO Nº 012/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- “Construção de uma creche na localidade de Vi la Palmeira”  - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em 
votação, foi  aprovado por unanimidade.  INDICAÇÃO 013/2007  –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- “Revisão nos índices para cálculo do IPTU dos 

imóveis local izados na sede e no interior, em áreas que não tem a 
infra-estrutura completa” - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade.  
PROJETO DE LEI Nº 032/2007 –  “Dá Nova Redação aos Artigos 1º e 2º 

DA Lei Municipal  5.128, de 1º de fevereiro de 2007, que autoriza a 
contratação temporária de excepcional interesse público, cria cargos 
para  essa finalidade, e dá outras providências  - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, foi  
aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 039/2007 - FLÁVIO 
VON SALTIÉL E JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - “DÁ 
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DENOMINAÇÃO A UMA PRAÇA NESTA CIDADE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” –  ADÃO JESUS PEIXOTO- Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, e m votação, foi  aprovado por 
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 044/2007 - "Reabre Crédito 
Especial  referente convênio 985/03, f i rmado com a União através do 
Ministério da Assistência Social , objetivando a Construção do Centro 
Multiplo Uso, al tera as Leis Munic ipais nº 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". R$ 105.529,14  - Colocado 
em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, foi  
aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 046/2007 - "Abre 

crédi to Especial  por Redução Orçamentária, no valor de R$ 9.692,16 
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 5.072/2006 que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para 
o exercício de 2007, e Lei Municipal  nº 5103/2006/2005 que dispõe 
sobre a Lei  Orçamentária Anual" –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por  
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 051/2007 - "Abre crédi to Especial 

por saldo financeiro do exercício de 2006 referente ao contrato  de 
repasse nº 017351/42- Aquisição de equipamentos. 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 5072/2006 
que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 
2007, e Lei  Municipal nº 5103/2006que dispõe sobre o Lei 
Orçamentária Anual" – Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade . 
PROJETO DE LEI Nº 052/2007 - "Abre credi to suplementar no  
orçamento Municipal , no valor de R$ 6.434,24, al tera as leis 
Municípais4711/05 e suas al terações que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município  para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº5072/2006 
que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercíc io de 
2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  
Orçamentária Anual"  – Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade . 
PROJETO DE LEI Nº 053/2007 - "Abre crédi to Especial  por Redução 
Orçamentária, al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas 
al terações que dispõe sobre o Plano Plurianual do município para 2006 
a 2009, Lei Municipal  nº 5 .072/2006 que dispõe sobre a Lei  de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 
5.103/2006 que dispõe sobre a  Lei  Orçamentária Anual"  –  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, foi  
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 018/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por sete votos 
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favoráveis e um contrário do Vereador Clóvis Gomes Salazar.  Os 
requerimentos foram colocados em bloco em discussão, manifestou-se 
o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse ser contrário ao mesmo,  

em virtude de que o Prefei to assumiu a Prefei tura não tem nem um 
mês, portanto acredita que o mesmo ainda não tomou pé de todos os  
assuntos relacionados à questão levantada.  Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA:  Disse ser pertinente a proposição do 

colega, mas a Lei  Orgânica determina que seja encaminhado a esta 
Casa l ista nominal da folha de pagamento, quadro de pessoal efetivo, 
quadro pessoal de cargo em comissão, contratos emergenciais 
temporários, contratos de prestação de serviços firmados com Poder 
Públ ico Municipal  no mês de abri l  e no mês de agosto, mas até o 
presente momento ainda não foi  encaminhado , e o que foi  encaminhado 
está incompleto.  Colocado em votação, foram aprovados por  
unanimidade. Não havendo pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr.  
Presidente passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FERULIO 
JOSE TEDESCO: Agradeceu as palavras dos Vereadores no que se 

refere a sua indicação como Líder do Governo. Sal ientou que a função 
do Líder refere-se à busca do diálogo, da participação, de ouvir com 
muita atenção, levar os plei tos dos Vereadores tendo um canal aberto 
com o Poder Executivo, assim como o Vereador Clóvis nos dois úl timos 
anos. Sal ientou que a condição de Líder do governo será comparti lhada 
com a Bancada do PMDB, sendo efetuado um rodízio entre  os 
Vereadores da Bancada. Colocou-se à disposição dos Vereadores sem 
distinção de partido. Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: 

Manifestou da Tribuna a sua satisfação pela reabertura de crédi to 
especial , no valor de R$ 105.529,14, f i rmado com a União, atr avés do 
Ministério da Assistência Social , objetivando a construção do Centro 
Múltiplo Uso, no bairro Bom Princípio.  Sal ientou que este recurso foi  
obtido através de emenda parlamentar do deputado federal  El iseu 
Padi lha, a pedido do vereador. Ressaltou que problemas com o projeto 
de engenharia e condições do terreno ameaçaram a concretização do 
Centro. No entanto, esclareceu o Edi l que, após negociações, o valor 
do recurso foi  ampl iado, viabil izando agora a construção do prédio, que 
será um local vol tado a a tividades e serviços de cunho comunitário 
Registrou o seu contentamento pela indicação do Vereador Ferulio 
como Líder  de Governo, manifestando a certeza de que o mesmo terá 
um acesso muito grande ao Poder Executivo, levando as demandas 
desta Casa. Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA : Parabenizou o 

Vereador Ferulio por ter sido indicado como Líder do Governo, bem 
como pela forma como a bancada vai  agir, dando oportunidade a todos. 
Da mesma forma parabenizou o Vereador Clóvis pela forma como 
conduziu a Liderança do Governo durante dois anos, bem como pela 
parceria demonstrada durante o seu pronunciamento. Com relação à 
Estação Rodoviária disse apostar no diálogo como solução ideal para 
se chegar à resolução deste impasse. Sal ientou o Edi l  que esta Casa 
está vendo e acompanhado o sofrimento dos usuários do transporte 
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municipal . Ressaltou que, antes, quando os ônibus municipais 
uti l izavam a Rodoviária da Cidade Baixa, como ponto de embarque e 
desembarque, eles estavam protegidos. Sal ientou que esta Casa 
precisa rever muitos aspectos, pois há um sentimento bem claro  de que 
a maioria não concorda com os serviços que estão sendo oferecido s. 
Disse saber da preocupação do Sr. Prefei to no que tange a esse 
assunto, uma vez que os procedimentos foram fei tos corretamente,  
houve um vencedor, portanto o mesmo não pode rasgar o que foi  fei to, 
por isso sugeriu a Casa que busque, junto à administração, uma forma 
mais sensata de se discuti r esse assunto. Lembrou que o outono está 
chegando, com muitas chuvas que prejudicarão os usuário s que são em 
quantidade muito maior do que comporta o paradão. Com relação ao 
plebisci to, disse que se ocorrer, será o mesmo que rasgar a legislação, 
rasgar algo que já foi  aprovado, mas ao mesmo tempo indicará o 
melhor caminho. Em aparte falou a Vereadora  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS: Disse não ser contra ninguém, apenas está atendendo a 
uma reivindicação da comunidade. Sal ientou que as pessoas estão 
sofrendo com a si tuação, pegando chuva, perdendo suas compras,  
tendo prejuízos. Sal ientou que não existe uma  lei  regulamentando o 
serviço da concessionária municipal , mas sim um contrato de l ici tação.  
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Comunicou aos Vereadores que 

estará deixando esta Casa para assumir a Secretaria de Planejamento  
no Poder Executivo, em substi tuição  ao Secretário Marco Aurél io que 
está deixando o Poder Executivo por motivos pessoais. Disse ter 
colocado seu nome à disposição por se senti r apto a assumir esta 
pasta. Espera poder contribuir para que a Secretaria de Planejamento 
continue tendo êxi to como vem ocorrendo até o presente momento.  
Colocou-se à disposição dos Srs. Vereadores para o que for de melhor  
para o município. Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: 

Desejou boa sorte ao Vereador Clóvis, destacando ser o mesmo um 
grande l íder. Colocou-se à disposição do mesmo. Vereador MARLON 
SILVA DE SOUZA: Parabenizou o Vereador Clóvis pela indicação à 
Secretaria do Planejamento,  destacando o dinamismo e bri lhantismo do 
mesmo em todas as funções que já atuou, tendo a certeza de que 
abrilhantará o Poder Executivo com sua sabedoria e dinamismo. 
Parabenizou o Presidente Reni Germano que assumirá o Poder 
Executivo no dia 10 de abri l  quando o Prefei to Daiçon se ausentará.  
Elogiou o trabalho que vem sendo efetuado pelo Presidente Reni, 
sendo este o quarto mandato  do mesmo, demonstrando a confiança que 
o povo deposita no mesmo nestes anos. Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Parabenizou o Vereador Ferulio pela 

indicação à Líder do Governo, bem como ao Vereador Clóvis que 
assumirá a Secretaria do Planejamento. Referiu-se ao projeto da 
criação de cargos votado nesta noi te, salientando não ter solici tado 
que permanecesse na Comissão porque a coordenadora do projeto 
esteve presente nesta Casa expl icando as al terações efetuadas no 
mesmo que foram somente de redação.  Sal ientou que fal tou ao referido 
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projeto o impacto financeiro . Parabenizou a Administração Municipal  
referente à Av. João P. da Luz pelo excelente trabalho que foi  realizado 
no que tange às medidas de segurança e de sinal ização , trazendo uma 
maior segurança aos motoristas e transeuntes que por al i trafegam. 
Destacou o Edi l  que quando cabem crít icas, as faz, mas quando cabem 
elogios igualmente os faz. Sugeriu que as mesmas medidas sejam 
efetuadas na Antônio Nunes Bemfica, bem como na Ildefonso S. Braga.  
No que se refere ao Terminal Rodoviário, disse não saber se cabe um 
plebisci to, mas acredita o Edi l  que não houve um planejamento da 
Administração Municipal  para abertura da lici tação do Terminal.  Com 
relação aos abrigos, disse ter sido um clamor dos comercia ntes a 
colocação dos mesmos que são pequenos, mas acredita que a  
Prefei tura deveria proceder à ampl iação e a colocação dos bancos.  Em 
aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Acredita que o 
Governo Municipal , com a responsabi lidade que tem, está esper ando 
que ocorra o acerto entre o concessionário da rodoviária e o Executivo.  
Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse 

entender a posição do colega, mas na opinião do Edil  não houve 
planejamento da Prefei tura Municipal  para a abertura da lici tação, uma 
vez que alguns ajustes deveriam ter sido efetuados antes da abe rtura 
do processo lici tatório , evi tando os problemas que hoje vem ocorrendo. 
Ressaltou que o Edital  de l ici tação diz que, posteriormente, haverá um 
terminal rodoviário para intermunicipais. Defendeu o Vereador a 
organização e a estruturação do sistema de transporte municipal  como 
forma de melhor atender os passageiros, e a permanência da Estação 
Rodoviária na Cidade Alta, justi f icando que neste bairro está localizada 
a sede dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, bem como o 
Hospital  Municipal . Disse que não esta Casa não pode deixar estes 
trabalhadores desassistidos e muito menos os moradores de bairro 
mais distantes, que hoje têm na rodoviária da Cidade Alta, o acesso 
aos ônibus intermunicipais. Solici tou ao Líder do Governo que peça ao 
prefei to municipal  que ti re o pé do acelerador, para que os ânimos se 
acalmem até que as decisões, por lei , sejam tomadas. 
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA :  Lamentou a saída do Secretário 
Marco Aurél io pelo ótimo trabalho que desenvolveu à frente daquela 
pasta. Manifestou, por outro lado, a sua satisfação pela indicação do 
Vereador Clóvis, tendo a certeza de que o mesmo continuará um 
brilhante trabalho. Desejou sucesso ao Vereador Clóvis nesta no va 
emprei tada. Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde 
lavrei  a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada.  


