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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos sete dias do mês de maio 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 solici 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 9ª Reunião Ordinária 
em votação que foi  aprovada por unanimidade.  Fez o uso da Tribuna 
Livre o Presidente do COMUDE, João Alfredo S. Peixoto , bem como a 
Coordenadora do Conselho de Educação, Di lce Eclai Gil  Vicente, 
explanando sobre a consulta popular do COREDE –  2006, que prevê o 
apoio e Investimentos para o Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa 
Tecnológica. Em ato contínuo, o Senhor Presidente solici tou ao Senhor 
Secretário que procedesse à lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of.  

Mensagem nº 054/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo.  
Of. Mensagem nº 055/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Ofício Mensagem nº 056/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  
Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 084/2007 - "Abre crédi to 

suplementar no orçamento municipal , 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" - 
Valor R$ 6.860,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 085/2007 –  
“Dispõe sobre a concessão e permissão de uso do Camping Municipal 
da Lagoa dos Barros ”. PROJETO DE LEI Nº 086/2007 - "Abre crédi to 

especial  por redução orçamentária, no valor de R$ 10.000,00, 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 Diretr i zes Orçamentárias para o 
exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre o Lei  
Orçamentária Anual" – Poder Executivo.  Of. 307/2007 - Resposta ao 
Requerimento 106/07 de autoria  do Vereador Flávio Von Saltiél  – Poder 
Executivo. Of. APAE -  Em atendimento ao ofício nº012/07 de autoria do 
Ver, Marlon Si lva de Souza.  N.Ref.  005129/MS/SE/FNS –  Encaminha 
Liberação de Recursos f inanceiros do FNS Prefei tura  de SAP no valor 
de R$ 48.182,50 referentes ao programa Pagamento do PAB fixo Comp 
03/07. Of. Circ. 04/Cam/07 - Encaminha l istagem de Dep. t i tulares e 
suplentes. Of. Casa Civil  - Encaminha Lei 8.987 de 13 de fevereiro de 
1995. Of. Nº 003631/MS/SE/FNS –  Informa a liberação de recursos 
financeiros do fundo Nacional de Saúde referente ao Programa 
Pagamento de Programa de Saúde da Famíl ia Comp 03/2007 –  R$ 
16.200,00 –  Ministério da Saúde. INDICAÇÃO Nº 030/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA, JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E 
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MARLON SILVA DE SOUZA- “Instalação de um semáforo no 

cruzamento da Av. Mal. Floriano Peixoto e Rua Cel. José Maciel”.  
Requerimento nº146/2007 –  ADELINO STECANELA- Votos de 

Congratulações ao Sr.Tiago Frei tas Régis dos Santos, proprietário da 
Styl lu ’s Centro de Quali f icação Profissional . Requerimento nº 147/2007 
–  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta ao executivo o 
envio do boletim, com cópias dos comprovantes, dos repasses do 
Executivo ao Insti tuto Hospitalar referente aos exercícios de 2006 e 
2007. Requerimento nº 148/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Sol ici ta ao Presidente do Insti tuto Hospitalar, Sr. Juarez 
Ramos dos Santos,  sol ici tando o envio do boletim, com cópias dos 
comprovantes, dos repasses do Executivo ao Insti tuto Hospitalar 
referente aos exercícios de 2006 e 2007 . Requerimento nº 149/2007 –  
ADELINO STECANELA- Sol ici ta a CEEE substi tuição de um 
transformador com maior potência na localidade de Lomba Vermelha.  
Requerimento nº 150/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, 
FLÁVIO VON SALTIÉL, FERULIO JOSE TEDESCO E RENI GERMANO 
DA SILVA- Votos de Congratulações à Comissão Organizadora , 
Festeiros e comunidade pela brilhante Festa em Louvor a  Nossa 
Senhora de Fátima ocorrida no dia 06 de maio de 2007.  Requerimento 
nº 151/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta ao Presidente e ao 

Gerente do BANRISUL providências pela demora no atendimento aos  
cl ientes e pessoas que se util izam dos serviços deste Banco, em 
virtude das enormes fi las. Requerimento nº 152/2007 –  PODER 
LEGISLATIVO- Votos de Congratulações à  Escola de Ensino 

Fundamental  Visconde do Rio Branco, alusivo a comemoração dos 60 
anos de fundação deste educandário, evento real izado no dia 04 de 
maio de 2007. Pedido de Providência nº 160/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Sol ici ta a Construção de um abrigo em frente a Escola 

Estadual localizada na rua Afonso Porto Emerim. Pedido de 
Providência nº 161/2007 – ADELINO STECANELA- Troca de seis 

luminárias na localidade de Catanduvinha próximo à  residência do 
Sr.Geraldo. Pedido de Providência nº 162/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Conserto da estrada do Arroio do Carvalho em direção as 
localidades de Passo da Forqui lha, Herval  e Evaristo . Pedido de 
Providência nº 163/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Conserto,  
envaletamento e l impeza das laterais da estrada da Boa Vista. Pedido 
de Providência nº 164/2007 - FLÁVIO VON SALTIÉL- Conserto,  
envaletamento e l impeza das laterai s da Rua Ildefonso S. Braga. 
Pedido de Providência nº 165/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- 
Sol ici ta o calçamento na Rua 7 de Setembro num trecho de, 
aproximadamente, 70 metros.  Pedido de Providência nº 166/2007 – 
RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a colocação de calçamento na 

Rua Roberto Xavier da Luz. Pedido de Providência nº 167/2007 – 
SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Sol ici ta a recuperação de um 

bueiro em Sertão II  próximo à residência do Sr.  Antônio Maneca.  
Pedido de Providência nº 168/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Sol ici ta a  Substi tuição das lâmpadas das luminárias 
localizadas nas proximidades das paradas 182 e 183 em Portão I.  
Pedido de Providência nº 169/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Sol ici ta a recuperação das ruas Arlindo Meregal li  e Zilá 

Santos Dias em Passo dos Ramos.  Pedido de Providência nº 170/2007 
–  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a Secretaria de Obras, através 
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do Departamento de Serviços Urbanos, o estudo da possibi l idade de 
colocação de um redutor de velocidade na Rua Edemar da Si lva Braga  
e outro na Rua Ângelo Tedesco. Pedido de Providência nº 171/2007 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E RENI GERMANO DA SILVA - 
Sol ici ta à Secretaria de Obras, através do Departamento de Serviços 
Urbanos, a instalação de placa indicativa com a local ização do Foro  
nas proximidades da rotula da RS-030 com a Av. Victor Vi la Verde . 
Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA  o Vereador MARLON SILVA DE 
SOUZA: Referiu-se à Indicação na qual solici ta, juntamente com o 

Vereador Reni e a Vereadora Jacira, a i nstalação de um semáforo no 
cruzamento da Av. Mal. Floriano Peixoto e Rua Cel. José Maciel . 
Sal ientou o Edil  que foi  procurado por diversos pais que se preocupam 
com seus fi lhos que, ao saírem do Colégio Santa Teresinha,  
necessi tam atravessar a rua, correndo riscos. Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Referiu-se 

ao pedido no qual solici ta ao Presidente e ao Gerente do BANRISUL 
providências pela demora no atendimento aos cl ientes e pessoas que 
se uti l izam dos serviços deste Banco, em virtude da s enormes fi las. 
Disse ter sido procurado por uma senhora que tem câncer na medula,  
que teve que ficar esperando muito tempo por atendimento na fi la do 
Banrisul , tendo caído no chão por fraqueza e, conseqüentemente, ser  
levada para o hospital . Sal ientou o Edi l  ser um absurdo que este banco 
não proporcione atendimento especial  aos cl ientes. Da mesma forma, 
ao conversar com o Dr. Reni Pires, o mesmo reclamou na demora do 
atendimento, bem como do descumprimento de lei municipal . Ressaltou 
que os bancos têm tido tanto lucro que tem tratado as pessoas como 
l ixo, a não ser aqueles que investem muito. Da mesma forma, sal ienta 
o Edi l  que as pessoas estão sendo trocadas por máquinas que não 
proporcionam àquelas pessoas que não estão famil iarizadas com letras 
e números um atendimento a contento. Outro aspecto apontado pelo 
Vereador diz respeito à  fal ta de funcionários para atender à população. 
Sal ientou o Edil  que a Caixa Federal  é ainda pior do que o Banrisul , em 
virtude das constantes reclamações que chegam a esta Ca sa. Vereador 
RENI GERMANO DA SILVA: Sol ici tou verbalmente Votos de 
Congratulações à Escola de Ensino Fundamental  Visconde do Rio 
Branco, alusivo a comemoração dos 60 anos de fundação deste 
educandário, evento real izado no dia 04 de maio de 2007 . Em aparte o 
Vereador JOAÕ CEZAR FREIBERGER DE SOUZA  sol ici tou que sejam 
efetuados os Votos de Congratulações em nome da Casa. Prosseguiu o 
Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Concordou com o Vereador de 
que seja efetuado em nome da Casa. Não havendo mais 
pronunciamentos no Expediente do Dia o Sr. Presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 077/2007 - “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal  a parcelar débito para com o Fundo de Previdência 
Social  do Município –  FPSM”  –  Colocado em discussão manifestou-se o 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Sol ici tou a reti rada 
do Projeto. Em aparte falou o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 

Disse que o Projeto somente pode ser retirado pelo Poder Executivo. 
Colocado novamente em discussão manifestou -se o Vereador JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que na opinião da Bancada do 
PP esse parcelamento é inconsti tucional, uma vez que o parcelamento 
de dívida, de apropriação de débito, não deve ocorrer. Disse que no 
ano de 1999 o Prefei to foi  parar no Ministério Públ ico por quere r fazer 
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um parcelamento deste tipo de dívida, portanto sentem-se no direi to de 
fazer com que o projeto não tramitasse na primeira e segu nda sessão. 
Ressaltou que a vontade era de que diminuísse o número de parcelas, 
porque fal tam dezoito meses para acabar o mandato do Prefei to,  
podendo ficar o próximo Prefei to com uma dívida de quarenta e dois 
meses, por essas razões a Bancada do PP manifesta-se contra o 
referido Projeto. Ressaltou que mesmo sendo inconsti tucional o 
parcelamento, informa que em dezembro de 2006 saiu uma resolução 
que permite o parcelamento de dívidas de apropriação em débito até o 
ano de 2004. Em aparte falou o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 
Disse que a Bancada do PP sol ici tou vistas por duas Sessões 
seguidas, com todo o direi to, mas entregaram o mesmo sem nenhuma 
emenda, portanto não entendeu o porquê dessa ati tude. Prosseguiu o 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que a 
Bancada do PP tinha mais uma semana para pedir vistas, mas resolveu 
não pedir para não causar transtornos ao município, por que querem o 
bem e não o mal do município. Colocado em votação foi  aprovado por 
cinco votos favoráveis e três votos contrários da Bancada do PP. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2007 –  Dá nova redação 

aos §§ 2º e 3º do artigo 121, da Lei Complementar nº 19, de 16 de 
dezembro de 2003 - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação, fo i  aprovado por unanimidade com 
parecer da Comissão.  PROJETO DE LEI Nº 083/2007 –  “Al tera o artigo 

48 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 acordo de l ideranças. PROJETO DE 
LEI Nº 084/2007 - "Abre crédi to suplementar no orçamento municipal , 

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  Orçamentár ia Anual" - Valor R$ 6.860,00 - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 086/2007 
- "Abre crédi to especial  por redução orçamentária, no valor de R$ 

10.000,00, 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 510 3/2006 
que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual" –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças.  Os Requerimentos e a  
indicação foram colocados em bloco em discussão, não haven do 
manifestação plenária, em votação, foram aprovados por unanimidade. 
Não havendo mais pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr. Presidente 
passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Referiu-se à visi ta efetuada ao DAER, juntamente com o 

Presidente desta Casa, bem como com a Assessoria de Imprensa desta 
Casa, o chefe de Gabinete do Deputado Alceu Moreira, o Prefei to 
Daiçon Maciel  da Si lva, o Presidente da Associação dos 
Caminhoneiros, com objetivo de buscar um bom senso no que diz 
respeito à restrição do DAER no que se refere aos caminhões se 
uti l izarem da RS-030 para se desviarem do pedágio. Sal ientou o Edi l 
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que a decisão do DAER visa proporcionar maior segurança aos 
motoristas e usuários da RS-030. Informou o Vereador que a questão 
da restrição tem a ver, também, com o peso das cargas que danificam 
a camada asfál t ica, onde a freqüência de recuperá-la f ica di fíci l mesmo 
com concessão, uma vez que o Estado não tem condições para tal . 
Disse ter saído satisfei to, bem como as demais pessoas que o 
acompanharam, uma vez que o Diretor Geral do DAER assegurou que 
todos os veículos, acima do terceiro eixo, mesmo não estando 
emplacados em Santo Antônio , mas que têm seus motoristas residentes 
no município possam circular pela RS-030. Com relação à construção 
das casas dos Açores, disse que as mesmas estão no aguardo da 
l iberação da rede elétrica. Salientou que o Secretário João Alfredo teve 
uma participação ativa neste sentido, bem como o Secretário Serginho, 
em especial  o Diretor Regional da CEEE, Manoe l Cândido, que se 
envolveu procurando a Companhia, assim como o Deputado Alceu 
Moreira, conseguiram a confi rmação de que a parti r do dia 16 de maio 
será viabilizada a construção desta obra para que as casas possam ser  
entregues. COMUNICADOS: Convidou a todos os Vereadores para 
participarem da reunião com o Presidente do Hospital , no dia 09 às 14 
horas no Plenário Euzébio Barth. Convidou para uma reunião no dia 10 
às 9 horas para tratar sobre o Clube Cardoso Marques. Nada mais a 
tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, 
após l ida e aprovada, segue assinada.   


