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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos nove dias do mês de abri l  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 JOSÉ TEDESCO, FLÁVIO VON SALTIÉL, JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, 
MARLON SILVA DE SOUZA, SATURNINO CORREA DA SILVEIRA.  
Presente o Consultor Jurídico Dr. José Augusto Rodrigues.  

Constando o número regulamentar de ve readores 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 5ª 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. Nº 003766/MS –  Informa a l iberação de recursos financei ros 

do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 16.200,00 ref. Ao pagamento 
de programa de saúde da famíl ia comp 02/2007 municipal  UF RS – 
Ministério da Saúde. Requerimento nº 099/2007 –  PODER LEGISLATIVO- 
Voto de Pesar pelo falecimento do jovem Emerson Taironi  Jacoby. 
Requerimento nº 100/2007 –  PODER LEGISLATIVO- Voto de pesar pelo 
falecimento do jovem Ademir Cabral  da Si lva. Requerimento nº 101/2007 
–  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta informações de qual a 
previsão para convocação de concursados para  o cargo de serviços 
gerais que passaram no úl t imo concurso fei to pela Prefei tura Municipal .  
Requerimento nº 102/2007- JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta 

a Metrovias l impeza com a capina das laterais da RS-30, partindo do 
Restaurante Da Colônia até Miraguaia. Requerimento nº 103/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Sol ici ta ao Departamento de Trânsi to um estudo 
para a reti rada da pintura da faixa amarela para estacionamento, nas 
imediações de onde se local izava o Forum de SAP. Pedido de 
Providência nº 088/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta a revisão geral  de i luminação com troca de lâmpadas queimadas 
na localidade de Evaristo.  Pedido de Providência nº 089/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento da estrada da 
localidade de Evar isto, iniciando próximo ao mercado Meregal li  passando 
pelo Autódromo Tenente Carlos.  Pedido de Providência nº 090/2007 – 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a recuperação da ponte 

da localidade de Arroio do Carvalho em direção ao Passo da Forqui lha.  
Pedido de Providência nº 091/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA - Sol ici ta o ensaibramento e o patrolamento da estrada que 
inicia na localidade de Arroio do Carvalho passando por Ribeirão e 
Montenegro até o encontro com a Rodovia RS-030. Pedido de Providência 
nº 092/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA - Sol ici ta a conclusão 

das obras para instalação da rede d'água na localidade de Sertão II.  
Pedido de Providência nº 093/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Sol ici ta a recuperação da ponte do Ribeirão. Pedido de 
Providência nº 094/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta a colocação de canos de esgoto na Rua Francel ino Pinheiro de 
Moraes próximo ao comércio Boi do Campo.  Pedido de Providência nº 
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095/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o calçamento das Ruas 

Sen. Alberto Pasqual ini  e Merolino Machado da Luz.  Pedido de 
Providência nº 096/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o 

ensaibramento e o patrolamento das Ruas Pedro Nunes da Si lva e 
Merol ino Machado da Luz.  Pedido de Providência nº 097/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Substi tuição das lâmpadas de iluminação 
pública na Rua Dione de Jesus Souza. Pedido de Providência nº 
098/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Substi tuição de 
lâmpadas de i luminação públ ica em Monjolo nas proximidades da 
Residência do Senhor Oraci ldo Domingos. Pedido de Providência nº 
099/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Pintura da faixa de segurança na 

rua Mal. Floriano Peixoto, próximo a Farmácia Santa Rita e outra em 
frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais nos dois sentidos,  na Av. 
Borges de Medeiros, com colocação de placas indicativas . Pedido de 
Providência nº 100/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Poda 

das Plantas local izadas no trevo em frente ao Restaurante Da Colônia . 
Pedido de Providência nº 101/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS –  Sol ici ta a recuperação asfál t ica da Rua Marechal Floriano 
Peixoto. Pedido de Providência nº 102/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 

Patrolamento e ensaibramento da estrada Francel ino Lopes Cardoso,  
l igando o Jaú até Cancela Preta . Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o 
Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, que seja 
aval iada a possibil idade da colocação de duas lombadas na localidade de 
Costa da Miraguaia, no trecho compreendido entre a antiga Indústria do 
Tio em direção a casa do Sr. Luiz.  Sal ientou o Edi l  que existem, no trecho 
referido, uma grande quantidade de casas bem próximas da estrada que, 
além de sofrerem com a poeira, sofrem com o risco da al ta velocidade 
com que os carros e caminhões trafegam por esta estrada. Da mesma 
forma, sol ici tou à Secretaria de Finanças informações de qual o número 
exato de moradores da localidade de Costa da Miraguaia  que pagam 
IPTU. Não havendo mais pronunciamentos o Sr. Presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 054/2007 –  “DISPÕE SOBRE O 
PROLONGAMENTO DA RUA ARNO VON SALTIÉL, DENOMINADA 
ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.395 DE 17 DE AGOSTO DE 1977, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM-  

Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE 
LEI Nº 040/2007 –  “REGULAMENTA AS ATIVIDADES PERTINENTES AO 
MANEJO DE RECURSOS FLORESTAIS NATIVOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” –  Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que essa regulamentação é, praticamente,  

uma cópia da Lei Estadual, fei ta pela FEPAM para efetuar as 
fiscalizações. Salientou que, como houve uma parceria com o município 
para fazer estes licenciamentos, a Prefei tura está adequando  para que 
passe a dar legi timidade às mesmas. Por outro lado, disse o Vereador 
que existe a cobrança de 5 a 10 hectares de 10 URM, de 10 a 20 
hectares de 20 URM, de 20 a 50 hectares de 30 URM, de 50 a 70 
hectares 40 URM e de 70 a 100 hectares 50 URM. Sal ientou que o valor 
de URM, hoje,  é de R$ 1,90.  Ressaltou que se esta cobrança for  
efetuada, quando um cidadão sol ici tar uma vistoria na divisa com o 
município, exempl i f icando um mini fúndio, o proprietário pagará R$ 19,00, 
fazendo com que haja respeito pela coisa pública, uma vez que já 
ocorreram casos em que a Prefei tura deslocou um funcionário para fazer 
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a vistoria, e quando a licença foi  ser dada o proprietário desistiu e não 
quis pagar. Portanto entendeu que essa cobrança era favorável, uma vez 
que o município está próximo para fazer a vistori a, bem como próximo 
para fiscalizar, di ferentemente da FEPAM que não disponibil iza seus 
ficais seguidamente para vistoriar e conceder alvarás.  Em votação, foi  
aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE LEI 
Nº 047/2007 -  “INCLUI PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 65 DA LEI 

MUNICIPAL Nº 4.608 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004” –  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado 
por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE LEI Nº 
066/2007 –  “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A INCLUIR 

CARGOS EM COMISSÃO NO ARTIGO 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.279/90 
(PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), COM 
ALTERAÇÕES POSTERIORES” - Colocado em discussão, manifestou-se 
o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA:  Com relação ao 

Pro jeto em questão, reafi rmou a sua opinião sobre a necessidade de uma 
reforma administrativa, sugerindo que quando for colocado um CC outro 
seja reti rado para que não haja acúmulos.  Disse não ser contrário à 
criação dos dois cargos, por acreditar que o Sr. P refei to necessi ta de um 
assessor, bem como de um assessor de imprensa.  Em votação, foi  
aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. Os requerimentos,  
inclusive os verbais, foram colocados em bloco em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em vo tação foram aprovados por  
unanimidade. Não havendo mais pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr.  
Presidente  passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Cumprimentou as pessoas presentes no 
Plenário. Saudou os colegas Vereadores Ade lino e Saturnino, desejando 
sucesso aos mesmos, bem como colocando-se à disposição dos mesmos. 
Referiu-se ao requerimento no qual sol ici ta a poda das plantas na rótula 
em frente ao Da Colônia, lembrando já ter solici tado a troca das plantas 
existentes, por  plantas rasteiras, evi tando deste modo acidentes. Da 
mesma forma sol ici tou a capina das laterais partindo do Da Colônia em 
direção à localidade de miraguaia. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: 

Desejou boas vindas aos Vereadores Adel ino e Saturnino, desejando  
sucesso aos mesmos no período em que estiverem à frente desta cadeira 
na Câmara Municipal . Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL : Lamentou o 
acidente ocorrido neste final -de-semana que cei fou a vida de jovens 
patrulhenses, sendo este um momento de tr isteza. Sal ientou que esta 
Casa tem debatido tanto sobre estrada, veículos, imprudência, mas a 
comunidade não se acostuma com isso, destacando o sofrimento destas 
famíl ias, o que comove a todos. Questionou o  porquê destes 
acontecimentos , lembrando quando faleceu a sobrinha do vereador 
Ferúlio, quando a Dna. Maria questionou o porquê de tantos 
acontecimentos ruins na sua famíl ia. Sal ientou o Edil  que i sso faz crescer 
a barba, isso faz com que não se durma, não tem o que dizer,  apenas 
acompanhar as famíl ias e rezar cada vez mais. Disse ter sido, hoje,  
abordado quase duas vezes pelo trabalho que faz  nesta casa, assim 
como outros Vereadores como o Vereador Marlon, Vereador Reni,  
Vereadora Jacira, Vereador João Cezar , sobre os transportes,  
acreditando que todos nesta Casa  atenderam escolares de uma região 
que não estavam sendo transportados, quase que agredidos. Salientou 
que às 15h58min, número gravado no seu celular, recebeu ligação, 
porque sempre pede  as coisas que a população precisa e quer , em 
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resposta ao trabalho, ao dever, à obrigação do Vereador , sob pena de 
estar prevaricando, sob pena de responder às barras da justiça quando 
os vereadores são procurados para resolver um assunto de uma r egião de 
problemas pertinentes à  Câmara de Vereadores, e não tomam as medidas 
necessárias. Ressaltou que todos são cientes quando são procurados e 
se omitem de atender à sociedade, principalmente jovens, crianças que 
querem estudar, que foi  possibil i tado através do poder público, e não 
pode por fal ta de transporte. Ressaltou o Edi l  que por  isso os Vereadores 
são xingados, isso porque é uma permissão, ninguém tem concessão em 
Santo Antônio da Patrulha, só após processo l ici tatório. Sal ientou que 
todas as linhas de ônibus pertencem ao poder público , ao município. 
Disse que, depois de um processo l ici tatório, que não saiu por demanda 
judicial , quem sabe até alguns empresários, não diz  todos, teriam razão 
em não sair naquele momento, não analisou este fato, porque não passa 
pela Câmara este assunto, uma vez que l ici tação é com Poder Executivo. 
Questionou se os Vereadores não podem trabalhar, será que terão que se 
dobrar aos fortes em detrimento dos pequenos, dos menos sortudos na 
vida, em razão poder aquisi t ivo, do poder econômico, acha o Edi l  que 
não. Disse fazer, nesta Casa,  um trabalho sem privilegiar ninguém. 
Sal ientou que se tiver e puder privi legiar, entre um rico e um pobre,  
privi legiará um pobre, sal ientando não se assustar com ameaças, com 
cara feia e nem de ti ro. Portanto,  afi rmou o Edi l  que,  as pessoas que 
querem o pressionar, o ameaçar com chantagem e promessas outras, que 
não puderam ser gravadas, estão muito enganadas. Salientou que vai  
bater e marcar encontro com Prefei to tem que mudar algumas coisas em 
algumas l inhas do município. Ressaltou que, n inguém aqui por ter 
dinheiro, por ser valente pode fazer um aparato de gente ,  de 
funcionários, de familiares, para lhe chamar a atenção ou fazer com que  
corra da raia, não é seu fei t io. Salientou o Edil  que não correu  quando 
era novo agora que está velho não tem nem pernas para correr, portanto 
está muito enganados quem pensa que o assusta, sal ientando que vai  
continuar, enquanto tiver um assento nesta casa, fazendo este trabalho 
que fiz na vida toda. Disse já ter respondido processo, mas falou só a 
verdade, não tendo sido condenado. Sal ientou o edil  não ter medo de 
enfrentar a justiça porque diz a verdade, trabalha  com seriedade como 
nunca. Afi rmou que se aprofundará em razão de telefonemas e de visi tas, 
vai  se aprofundar pra ver como é que está o transporte em determinadas 
regiões do municíp io, onde tem reclamações diariamente para toda a 
Casa. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Lamentou o acidente 

ocorrido neste fim-de-semana, dizendo que estas tragédias marcam as 
pessoas para o resto da vida . Desejou, em nome da Bancada do PMDB,  
sucesso aos Vereadores Adel ino e Saturnino que assumiram uma cadeira 
nesta Casa. Elogiou a manifestação do Vereador João Cezar quando da 
sua manifestação no Projeto de Lei nº 066/2007. Disse que o edi l  falou 
com muito brilho ao ser favorável ao Projeto, mas levantando a 
necessidade de alguns ajustes na máquina pública. Salientou que todos 
tinham ciência da necessidade da criação destes cargos no auxíl io ao Sr. 
Prefei to, que serão ocupados por pessoas qual i ficadas. Referiu-se a uma 
decisão normativa 59/2007,  do DAER, uma decisão colegiada da sua 
diretoria, que entende que esta Casa deva dar maior publicidade 
possível . Entende o Edil  que, com certeza, esta casa apóia os vereadores 
no que trata das restrições dos caminhões a parti r do terceiro eixo na RS 
030, no trecho Osório-SAP, resguardado os veículos de SAP e Osório. 
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Sal ientou que esta Casa não será  ignorante em dizer que quem está 
sendo responsabi lizado pelos vários acidentes que vê m ocorrendo na RS-
030 são os caminhões. Mas acredita que esta decisão vem servir contra o 
desvio do pedágio que está servindo a rota SAP-Osório, estando servindo 
para a deteriorização da estrada, conseqüentemente, acaba por vez ou 
outra acontecendo algum acidente envolvendo estes caminhões, que são 
de grande porte.  Sol ici tou que esta Casa, através da sua assessoria de 
imprensa, que dê a maior publ icidade possível , inclusive nos meios e 
comunicação de fora do município, como forma de alerta.  Informou o 
Vereador que esta decisão normativa começa a ter val idade em 60 dias, a 
parti r de 19 de maio estará em vigor, esperando o Edi l  que nenhuma 
transportadora entre na justiça questionando para protelar esta decisão, 
porque vem ao encontro  da expectativa da sociedade. Salientou que este 
desvio fei to dos caminhões tem a ver com a possibil idade de o 
caminhoneiro ganhar um pouco mais de dinheiro . Ressaltou que esta 
Casa quer o melhor para o município. Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Concordou com as palavras dos Vereadores que o antecederam,  

no que se refere ao acidente ocorrido neste fim-de-semana que vi t imou 
dois jovens patrulhenses, deixando mais dois em estado grave. Com 
relação ao que foi  di to pelo Vereador Ferulio disse que em reunião com a 
Promotoria Públ ica, f icou acertado com o engenheiro do DAER que esta 
Lei  que proíbe o tráfego de caminhões pesados dentro do perímetro 
urbano, desviando do pedágio, seja cumprida. Quanto às palavras do 
Vereador Flávio disse que as pessoas que vêm aqui frear o trabalho do 
Vereador, estão enganadas, uma vez que todos trabalham honestamente,  
votando conscientemente os pro jetos. Sal ientou que os Vereadores foram 
elei tos pelo povo para trabalharem pelo povo, sem privi légio de ninguém. 
Em aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Sol idarizou-se 
com o Vereador Flávio  em virtude do seu posicionamento fi rme e correto,  
uma vez que já sofreu com este tipo de pressão. Sal ientou que a função 
do Vereador é a de defender os interesses da maioria, das comunidades, 
portanto pessoas que por ter um poder aquisi tivo melhor que outros não 
têm o direi to de querer influenciar o trabalho desta Casa, por julgarem 
estar acima dos interesses da maioria. Prosseguiu o Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Desejou sucesso aos Vereadores Adel ino e 

Saturnino no período em que estiverem à frente dos trabalhos desta 
Casa. Colocou-se à disposição dos mesmos. COMUNICADOS: Fez a 

lei tura de um comunicado oriundo do TSE de interesse de todos os 
partidos pol íticos avisando que a entrega das l istagens dos novos fi l iados 
nos partidos tem o prazo de 09 a 16 de abril  no Fórum com o funcionário 
Luis Paulo. Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde 
lavrei  a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada.  


