
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos quatro dias do mês de outubro de 2006, reuniram-se, 
extraordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às 18 horas, os 
seguintes Vereadores:  CLÓVIS GOMES SALAZAR, EDUARDO LIMA DE 
SOUZA, FERULIO JOSE 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. Constando o número regulamentar de vereadores,  

o Senhor Presidente, em nome de  Deus, deu por abertos os trabalhos no 
Plenário Euzébio Barth. O Sr. Presidente justi f icou a fal ta do Vereador 
Marlon silva de Souza que, por motivos particulares, não pôde 
comparecer na presente reunião. A seguir o Sr. Presidente solici tou ao 
Exmo. Senhor Secretário que real izasse a lei tura da convocação, 
conforme ofício nº 909/2006 do Poder Executivo e a seguir a Ordem do 
Dia: PROJETO DE DECRETO LEGISALTIVO Nº009/2006 –  “AUTORIZA 
O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, COM FULCRO NO ARTIGO 52, I DA 
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, A AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO”  -  
Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Disse acreditar que tenha havido um equívoco, sal ientando que 
se ausentar é uma coisa, l icenciar -se é outra. Disse que o Senhor 
Prefei to i rá ti rar l icença para coordenar uma campanha, portanto acredita 
que o mesmo tenha que ti rar l icença e não se ausentar. Vereador 
EDUARDO LIMA DE SOUZA: Disse que, conforme o ofício encaminhado 
ao presidente e baseado no artigo 52 da Lei Orgânica Municipal , a 
l icença é de mais de 15 dias, portanto o Sr. Prefei to não pode ti rar 
apenas uma l icença ele tem que se ausentar. A seguir, por questão de 
ordem o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL sol ici tou a suspensão da 
reunião por não ter entendido bem a solici tação do Senhor Prefei to 
Municipal . Dando prosseguimento o Presidente Clóvis Gomes Salazar  
suspendeu a reunião extraordinária por cinco minutos ou mais, 
informando que o documento enviado a esta Casa é verdadeiro. O 
Vereador FERÚLIO JOSÉ TEDESCO  sugeriu ao presidente que elaborada 

nova redação sol ici tada pelo vereador Flávio Von Saltiél . Após a 
discussão o Sr. Presidente sol ici tou ao Senhor Secretário que efetuasse 
a lei tura do projeto com a nova redação. Colocado e m votação foi  
aprovado por unanimidade. Nada mais a tratar, foi  ence rrada a presente 
reunião, onde lavrei  a presente ata, que após l ida e aprovada segue 
assinada.  


