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AT A DA 11ª  REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES  

 
 

Aos quinze dias do mês de maio de 2006 reuniram-se, ordinariamente,  no 
plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes vereadores: Clóvis 
Gomes Salazar, Eduardo Lima de Souza, Ferulio Jo sé 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. Presente o Consultor Jurídico Dr. José Augusto 
Rodrigues.  Em virtude do Presidente Clóvis Gomes Salazar estar 

representado esta Casa no Pacto pelo Rio Grande no Teatro Dante 
Barone do Palácio Farroupi lha, o Vice -Presidente Flávio Von Saltiél 
assumiu os trabalhos na Reunião Ordinária. Constando o número 
regulamentar de vereadores o Senhor Presi dente, 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. Dando prosseguimento o Sr.  
Presidente colocou as Atas da 9ª Sessão Ordinária e 10ª Sessão 
Ordinária em votação que foram aprovadas por unanimidade. Fez o uso 
da Tribuna Livre o Sr. João Alfredo da Si lveira Peixoto com a finalidade 
de apresentar o cronograma e a forma de funcionamento da Consulta 
Popular 2006/2007. Em ato contínuo, o Senhor Presidente solici tou ao 
Senhor Secretario que procedesse a lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. 
Mensagem nº 071/2006 –  Encaminha Projetos de Leis Complementares –  
Poder Executivo. Ofício Mensagem nº 066/2006 –  Encaminha Projeto de 
Lei –  Poder Executivo. Ofício Mensagem nº 067/2006 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Ofício Mensagem nº 068/2006 –  
Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 002/2006 –  “ALTERA DISPOSITIVO DA LEI 
MUNICIPAL 2.546/92 –  QUE DISPÕE SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 003/2006 –  “DESTINA ZONA COMERCIAL TRÊS 
(ZC3), ADITIVANDO A LEI MUNICIPAL 2.546/92 QUE DISPÕE SOBRE O 
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO 
ANTÔNIO DA PATRULHA” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
116/2006 –  “AUTORIZA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 117/2006 –  “AUTORIZA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 118/2006 –  “ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR REDUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS NºS  4.711/2005 E 
SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009, LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O 
ORÇAMENTO MUNIC IPAL 2006” - Poder Executivo. Of. ref. Nº 10154109 
–  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 
Saúde no valor de R$ 3.667,73 –  Ministério da Saúde. Of. Ref. Nº 
10154108 –  Informa a l iberação dos recursos financeiros do Fundo 
Nacional  de Saúde no valor de R$ 3.029,87 –  Ministério da Saúde. Of. 
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Ref. Nº 10154110 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Saúde no valor de R$ 390,72 –  Ministério da Saúde. Of. Ref.  
Nº 10138038 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Saúde no valor de R$ 40.926,17 –  Ministério da Saúde Of. nº 
CM054993/2006 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 924,00 –  
Ministério da Educação. Of. nº CM054992/2006 –  Informa a l iberação de 
recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
no valor de R$ 10.418,40 – Ministério da Educação. Ofício nº 0774/06 – 
Informa a l iberação de recursos financeiros do PRODESA no valor de R$ 
22.944,00 –  Caixa Econômica Federal . Ofício nº 0780/06 –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do TURISMO BRASIL no valor de R$ 
35.191,93 –  Caixa Econômica Federal . Ofício nº 0749/2006 –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do MORAR MELHOR no valor de R $ 
14.116,66 –  Caixa Econômica Federal . Of. 297/06-GP- Resposta ao ofício 
nºs 502/05 e 030/06 de autoria dos Vereadores Reni Germano e Flávio 
Saltiél  e Reni Germano consecutivamente –  CORSAN. Ofício nº 006/06 –  
Resposta ao ofício nº 081/06 de autoria do Ver eador Flávio Saltiél  – 
COMTRAN. Convite para o lançamento do Pacto pelo Rio Grande a 
realizar-se às 19 horas e 30 minutos do dia 15 de maio de 2006 no Teatro 
Dante Barone do Palácio Farroupilha em Porto Alegre. Convocação para 
Reunião Extraordinária que se  realizará no dia 15 de maio às 08:30h na 
sala de reuniões do Insti tuto Hospitalar Santo Antônio –  Ni lza Teresinha 
Machado da Si lva. Of. nº 002/2006 –  Sol ici ta espaço na Tribuna Livre –  
COMUDE. Of. 382/2006 –  Resposta à Indicação nº 020/2006 de autoria 
do Vereador Reni Germano –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
114/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- “DÁ DENOMINAÇÃO A UMA 
RUA NESTA CIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PROJETO DE 
LEI Nº 115/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA-  “DÁ DENOMINAÇÃO A 

UMA ESTRADA NESTA CIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  
MOÇÃO Nº 009/2006 –  PODER LEGISLATIVO- “MOÇÃO DE APOIO AOS 
ARROZEIROS”. INDICAÇÃO Nº 026/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- 
“Seja incluído no art.22 da lei complementar nº 019 de 16 de dezembro 
de 2003, como fato gerador, a atividade de agenciamento, corretagem, 
intermediação de qualquer natureza, com incidência do imposto está 
condicionada à efetiva comprovação da prestação de serviço, na 
prorrogação de 1%(um por cento)”. INDICAÇÃO Nº 027/2006 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “Reaber tura da escola municipal  João 
Marques de Moraes –  Escola Agrícola –  atendendo exclusivamente alunos 
residentes no interior do município, evi tando êxodo rural  e 
proporcionando uma qual idade profissional ao homem do campo”.  
INDICAÇÃO Nº 028/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
“Seja al terada a redação do art. 136 do código tr ibutário municipal  que 
trata sobre o pagamento dos tr ibutos após o prazo de vencimento fixado 
em lei , onde indicamos que o limite por atraso atinja no máximo 5%(cinco 
por cento), possib i l i tando às pessoas com débito junto ao erário, um 
auxíl io, levando-se em consideração a atual  si tuação financeira 
atravessada não só pela população patrulhense, mas por nossa nação”.  
INDICAÇÃO Nº 029/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Acesso e 

estacionamento com sinal ização beneficiando os deficientes físicos nos 
locais públicos como por exemplo agências bancárias, laboratórios, 
escolas e etc”. INDICAÇÃO Nº 030/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 
“Sol ici ta que o município efetue um convênio com o Governo do Estado 
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objetivando a uti l ização do antigo prédio do presídio como Casa de 
Passagem às pessoas que chegam ao município e não têm onde ficar. 
Cita-se como exemplo os moradores das praças e banheiros públicos”. 
INDICAÇÃO Nº 031/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- “Sol ici ta ao 
Prefei to Municipal  que inicie o processo legislativo a fim de que sejam 
isentados os motoristas do pagamento anual de alvará”. Requerimento nº 
164/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta ao diretor da 

TRANSCOL que o ônibus que faz a l inha no Loteamento Jardim  
Pindorama estenda o seu i t inerário até a rua Valdelino Pires Ferreira. 
Requerimento nº 165/2006 –  JOÃO CESAR FREIBERGER DE SOUZA E 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta à Diretora Insti tucional da 

Brasi lTelecom a instalação da ADSL na local idade de Evarist o. 
Requerimento nº 166/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta 

à Diretora Insti tucional da BrasilTelecom a extensão da rede de ADSL até 
o final  da rua dos Imigrantes, Bairro Imigrantes, para disponibil izar este 
serviço aos usuários interessados. Requer imento nº 167/2006 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA-  Sol ici ta à Diretora Insti tucional da 

Brasi lTelecom a colocação de um Telefone Público na rua Francisco J. 
Lopes próximo ao número 821 no Bairro Pitangueiras. Requerimento nº 
168/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta informações 
sobre o regime de contrato dos professores municipais, ou seja, 
concursados, contratos emergenciais ou Função Grati ficada. Solici ta a 
relação com os nomes dos professores municipais, com as informações 
sol ici tadas acima. Requerimento nº 169/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL - 
Sol ici ta a colocação de redutores de velocidade próximo à rótula 
existente em frente à Praça Nossa Senhora da Boa Viagem sentido 
bairro-centro em virtude do desnível existente no asfal to, em sentido 
contrário ao que deveria ser, não oferecendo segurança a quem não 
conhece o local , também em função dos caminhões com cargas pesadas 
que trafegam em alta velocidade pela referida rótula. Requerimento nº 
170/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a instalação de rede 

elétrica na localidade de Veadinho, beneficiando o Sr. João Cunha da 
Si lva incluindo-o no Programa Luz para Todos. Requerimento nº 171/2006 
–  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a instalação de rede elétrica na 
Travessa 11 em chicolumã na local idade de Esquin a dos Morros,  
beneficiando a Srª Galdina Pereira. Requerimento nº 172/2006 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações pelo Dia 

Internacional da Assistência Social comemorado no dia 15 de maio e ao 
Dia Internacional ao Combate à Prosti tuição Infanti l  que será 
comemorado no dia 18 de maio p.v. Requerimento nº 173/2006 –  
FERULIO JOSÉ TEDESCO- Sol ici ta informações se existe ingresso de 

receitas no fundo municipal  destinadas por acordos judiciais ou 
extra judiciais por atuação do Ministério Público Estadual  e Federal . 
Requerimento nº 174/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta uma 
audiência com o Sr. Marcos Picarel l i , Presidente do Consórcio Univias, 
para tratar de assuntos pertinentes sobre melhorias da estrada RS -030 
dentro do trecho compreendido em Santo An tônio da Patrulha.  
Requerimento nº 175/2006 –  BANCADA DO PP- Votos de Congratulações 
ao Exmo. Sr. José Otávio Germano pelo lançamento no Memorial  do Rio 
Grande do Sul no l ivro Na Linha da Frente - Reflexões Sobre Segurança 
Públ ica. Requerimento nº 176/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta 

ao Sr. José Aparecido Barbosa, Coordenador Regional de Comunicação 
Insti tucional São Paulo/Sul da PETROBRÁS a possibil idade de inclusão 
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do município no programa (De olho no Meio Ambiente) conforme recente 
apresentação realizada no dia 10 do corrente mês, na REFAP, no 
município de canoas. Requerimento nº 177/2006 –  EDUARDO LIMA DE 
SOUZA- Sol ici ta informações se os ônibus que fazem o transporte escolar 
da Prefei tura estão adaptados ao Transporte de Qual idade que a lei exige 
e qual a previsão para que se adaptem. Requerimento nº 178/2006 –  
EDUARDO LIMA DE SOUZA  - Sol ici ta ao Cap. Delamar Flebbe que seja 

intensi ficado o patrulhamento na esquina da rua Cel. José Maciel  com 
Marechal Floriano local  de acesso dos estudantes do Colégi o Santa 
Teresinha. Requerimento nº 179/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM- Sol ici ta ao Secretário de Estado e Meio Ambiente a inclusão na 

atividade de mineração no Convênio fi rmado entre a Prefei tura Municipal 
e SEMA para a emissão de licença ambiental , agi l izando deste modo, a 
tramitação dos processos. Requerimento nº 180/2006 –  MANOEL LUIZ 
DAS NEVES ADAM- Sol ici ta ao Deputado Estadual Alceu Moreira apoio 

para a inclusão da atividade de mineração no Convênio fi rmado entre a 
Prefei tura Municipal  e a Secretar ia de Estado do Meio Ambiente para 
emissão de l icença ambiental . Pedido de Providência nº 132/2006 – 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA E RENI GERMANO DA SILVA –  

Sol ici tam a colocação de placas indicativas com os nomes das ruas nos 
Loteamentos Alvorada e Pindorama, bom como a l impeza nas ruas dos 
Loteamentos em virtude de que foi  fei to um trabalho com a capinadeira 
mas não houve a reti rada dos entulhos. Pedido de Providência nº 
133/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a colocação 
de um abrigo na parada de ônibus localizada na rua Marco Cristino 
Fioravante, bairro Santa Teresinha, na calçada ao lado do mercado do Sr.  
Joel Sangalo. Pedido de Providência nº 134/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a construção de um abrigo na parada 
de ônibus na localidade de Arroio da Madeira, próximo à propriedade do 
Sr. Denizarte Gomes. Pedido de Providência nº 135/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- sol ici ta a construção de um abrigo na parada 

de ônibus na rua Paulo Maciel  Gomes próximo à rua Francisco M essage 
Neto. Pedido de Providência nº 136/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 

Sol ici ta a substi tuição das lâmpadas queimadas na Rua dos Imigrantes 
próximo à Vi la Assis Brasi l . Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Cumprimentou as pessoas 
presentes nesta Casa, referindo-se ao pedido no qual sol ici ta à Diretora 
Insti tucional da Brasi lTelecom a extensão da rede de ADSL até o final  da 
rua dos Imigrantes, Bairro Imigrantes, para disponibil izar este serviço aos 
usuários interessados. Disse o edil que já vem se referindo a este 
assunto há muito tempo, uma vez que a Brasi lTelecom está deixando as 
empresas à mercê deste serviço. Disse que nosso município conseguiu 
que algumas empresas instaladas no município crescessem, algumas que 
trabalham com exportação e que realmente necessi tam deste serviço, o 
problema da internet discada é que cai  muito rápido, além da di ficuldade 
de conexão. Acredita que a banda larga traz o di ferencial para essas 
empresas, como as localizadas nas local idades de Mirag uaia, Lagoa, 
Evaristo, que têm indústria de calçados. Sal ientou que o município, como 
um todo, precisa do referido serviço. Com relação às pedreiras, disse 
que, antigamente, achava que a única saída era brigar para que o 
l icenciamento ambiental  dos mineradores fosse efetuado através de um 
convênio entre o Estado e o Município, para tanto sol ici tou ao Secretário 
de Estado e Meio Ambiente a inclusão na atividade de mineração no 
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Convênio fi rmado entre a Prefei tura Municipal e a SEMA para a emissão 
de l icença ambiental , agi l izando deste modo, a tramitação dos processos. 
Sal ientou o edil  estar cada vez mais convencido de que isso tem 
fundamento, sol ici tando que essa Casa, se necessário, marque uma 
audiência com secretário do Meio Ambiente para convencê -lo, porque na 
realidade, tecnicamente, quem não aceitou foi  a FEPAM, porque eles 
querem serviço, mas para ter na mão deles. Ressaltou que o Rio Grande 
do Sul já perdeu empresas internacionais pela FEPAM não ter condições 
em tempo hábi l  de fazer o l icenciamento, técn icos que não tem segurança 
de assinar, de assumir a responsabi lidade, com medo de serem 
cri t icados. Disse que vários mineradores estiveram procurando esta 
Casa, quase que diariamente, em função do licenciamento, mas agora se 
tornou um problema maior ainda pois, além da FEPAM atrasar no 
l icenciamento, o IBAMA está atrás cobrando isso, e a FEPAM pode fazer 
uma negociação com Ministério Público. Disse já estar solici tando o apoio 
a um deputado da região para que gestione junto a Secretaria do Meio 
Ambiente que autorize esse convênio com o município, para que 
consigamos minimizar um pouco a si tuação das pedreiras. Salientou que 
se o Estado não quer fazer o convênio de toda a mineração do município, 
mas pelo menos que da pedra gress eles concedam, que o nosso 
município possa fazer, porque os próprios técnicos da FEPAM criam 
detalhes, coisinhas para que não consigam l iberar. Disse reconhecer que 
algumas coisas exigidas nos projetos não são cumpridas, mas acredita 
não ser motivo para deixar uma l icença trancada por dois ou três anos, 
sempre à mercê do fiscal , que chega e fecha. Com objetivo de evi tar que 
esse processo de feche e abra, acredita na necessidade de trazer para o 
município responsabilidade, alegando que o município possui um corpo 
técnico preparado com capacidade para isso, como geólogo e biólogo. 
Vereador FERULIO JOSÉ TEDESCO: Cumprimentou as pessoas 

presentes, parabenizando o Secretário João Alfredo pela visi ta a esta 
Casa com dois assuntos importantíssimos como o Corede e o Pacto pelo 
Rio Grande. Acredi ta que esse Pacto é uma das al ternativas, no momento 
adequado, antes do processo elei toral , em virtude de que todas as 
l ideranças dos partidos estão se engajando nessa discussão, bem como 
Setores Industriais, Comerciais, com objetivo de fazer com que o Rio  
Grande do Sul avance. Ressaltou que só será sucesso se o próximo 
Governo do Estado dê continuidade, tomando esse estudo como rumo. 
Disse que, embora o Estado do Rio Grande do Sul seja pol i tizado, com a 
melhor qualidade de vida, existe ainda muita desigual dade social . 
Acredita que esses debates serão conduzidos pelo Deputado Buzatto que 
não concorrerá a nada, portanto acredita no sucesso do mesmo. Da 
mesma forma acredita na necessidade de se alertar a população na 
votação das demandas da Consulta Popular. Referiu-se ao pedido no qual 
sol ici ta ao Sr. José Aparecido Barbosa, Coordenador Regional de 
Comunicação Insti tucional São Paulo/Sul da PETROBRÁS, a 
possibil idade de inclusão do município no programa De olho no Meio 
Ambiente conforme recente apresentação realizada no dia 10 do corrente 
mês, na REFAP, no município de canoas. Com relação à solici tação de 
uma audiência com o Sr.  Marcos Picarell i , Presidente do Consórcio 
Univias, disse que o mesmo tem por objetivo tratar de assuntos 
pertinentes sobre melhorias da estrada RS-030 dentro do trecho 
compreendido em Santo Antônio da Patrulha. Disse que o Sr. Prefei to já 
t inha alertado de que o trecho da RS-030 que compreende o município de 
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Osório já vinha sendo melhorado mas, recentemente, vem sendo ainda 
mais melhorado, portanto solici ta a referida audiência. Vereador JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Referiu-se ao pedido no qual sol ici ta a 

colocação de abrigo nas paradas na rua Francisco Message, Marco 
Cristino Fioravante e na localidade de Arroio da Madeira em virtude do 
grande fluxo de pessoas que necessi tam desse serviço. Sal ientou que o 
pedido de abrigo na rua Francisco Message e na local idade de Arroio da 
Madeira já havia sol ici tado no ano passado. Manifestou -se a respeito de 
dois abrigos solici tados na rua João P. da Luz, agradecendo ao Poder 
Executivo uma vez que os dois foram colocados na semana passada. 
Com relação à Indicação na qual sol icita a reabertura da Escola Agrícola, 
disse ter sido procurado por muitas pessoas que não entenderam o 
porquê do fechamento da mesma, portanto sol ici ta que a Escola seja 
reaberta no início de 2007, nos mesmos moldes e metas da sua fundação, 
com a maioria das vagas para alunos do interior. Da mesma forma fez 
uma indicação na qual solici ta a al teração a redação do art. 136 do 
código tr ibutário municipal  que trata sobre o pagamento dos tr ibutos após 
o prazo de vencimento fi xado em lei , onde indicamos que o l imite por 
atraso atinja no máximo 5%(cinco por cento), possibi l i tando às pessoas 
com débito junto ao erário, um auxíl io, levando -se em consideração a 
atual  si tuação financeira atravessada não só pela população patrulhense, 
mas por nossa nação. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Manifestou 
a sua satisfação pelo Vereador Flávio Saltiél  estar assumindo, nesta 
Sessão, a cadeira da Presidência, salientando que esta Casa está muito 
bem representada. Cumprimentou o Secretário João Alfredo, muito lúcido 
nas suas palavras e trabalho. Da mesma forma cumprimentou o Sr.  José 
Luiz, a Conselheira Janice que faz um brilhante trabalho na localidade de  
Catanduva e região, a Secretária da Saúde, Nara Diedrich, o jornal ista 
Alexandre, os ex-candidatos a vereador Sr. Arceno, defensor da 
localidade de Ribeirão, Sr. Miro que sempre defende os interesses do 
município. Referiu-se aos Votos de Congratulações ao Deputado Federal 
José Otávio Germano que lançou um l ivro sobre a sua experiência como 
Secretário da Segurança. Disse que algumas questões como a separação 
da Brigada Mi l i tar e Polícia Civil  foi  de suma importância para o Estado 
do Rio Grande do Sul. Disse que existem 33 ministérios no Governo 
Federal , mas nenhum que trate sobre segurança pública. Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se ao pedido no qual solici ta a colocação 

de redutores de velocidade próximo à rótula existente em frente à Praça 
Nossa Senhora da Boa Viagem sentido bairro -centro em virtude do 
desnível  existente no asfal to, em sentido contrário ao que deveria ser, 
não oferecendo segurança a quem não conhece o local , também em 
função dos caminhões com cargas pesadas que trafegam em alta 
velocidade pela referida rótula. Sal ientou o Edi l que os carros e 
caminhões trafegam em alta velocidade, causando grande preocupação à 
população. Disse que a preocupação é de todos, mas depende do DAER 
e da METROVIAS o conserto do desnível  que está afundando, ass im 
como a rótula não está sinal izada. Ressaltou que bem na curva existe 
uma parada de ônibus e logo após um Xis que está sempre cheio de 
jovens, portanto a sua preocupação fica cada vez maior. ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2006 –  “DESTINA ZONA 
COMERCIAL TRÊS (ZC3), ADITIVANDO A LEI MUNICIPAL 2.546/92 QUE 
DISPÕE SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA” –  Colocado em 
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discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação, foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 
101/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- “DÁ DENOMINAÇÃO A UMA 

RUA NESTA CIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. - FRANCISCA 
LORENÇO DE BARCELLOS- Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação, foi  ap rovado por unanimidade com 
parecer da Comissão. PROJETO DE LEI Nº 114/2006 –  RENI GERMANO 
DA SILVA- “DÁ DENOMINAÇÃO A UMA RUA NESTA CIDADE, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  ALZIRO SILVEIRA BRAGA - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em vot ação, foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 
115/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA-  “DÁ DENOMINAÇÃO A UMA 
ESTRADA NESTA CIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  HUGO 
OSVALDO KLEINKAUFF - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 116/2006 –  “AUTORIZA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 117/2006 –  
“AUTORIZA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, e m votação, foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 
118/2006 –  “ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR REDUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS NºS 4.711/2005 E 
SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009, LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O 
ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 026/2006 –  EDUARDO LIMA DE 
SOUZA- “Seja incluído no art.22 da lei  complementar nº 019 de 16 de 
dezembro de 2003, como fato gerador, a atividade de agenciamento,  
corretagem, intermediação de qualquer natureza, com incidência do 
imposto está condicionada à efetiva comprovação da prestação de 
serviço, na prorrogação de 1%(um por cento)”. - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 027/2006 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “Reabertura da escola municipal  João 

Marques de Moraes –  Escola Agrícola –  atendendo exclusivamente alunos 
residentes no interior do município, evi tando êxodo rural  e 
proporcionando uma qual idade profissional ao homem do campo”. -  
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. INDICAÇÃO Nº 
028/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “Seja al terada a 

redação do art. 136 do código tributário municipal  que trata sobre o 
pagamento dos tr ibutos após o prazo de vencimento fixado em lei , onde 
indicamos que o l imite por atraso atinja no máximo 5%(cinco por cento), 
possibil i tando às pessoas com débito junto ao erário,  um auxíl io, levando-
se em consideração a atual  si tuação financeira atravessada não só pela 
população patrulhense, mas por nossa nação”. - Colocado em discussão, 
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não havendo manifestação Plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 029/2006 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- “Acesso e estacionamento com sinalização 

beneficiando os deficientes físicos nos locais públ icos como por exemplo 
agências bancárias, laboratórios, escolas e etc”. - Colocado em 
discussão, falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que pôde 
presenciar um cidadão que encostou o carro em frente ao Banrisul , que 
era paraplégico, tendo a Brigada Mi l i tar chegado para multar o cidadão, 
mas fel izmente conseguiu interceder, portanto solici tou a colocação de 
placas de sinal ização para essas pessoas, que tem tantas di f iculdades 
para se locomover, para que possam ter uma vida normal como os demais 
cidadãos, com algumas faci l idades de acesso proporcionados pela 
administração municipal . Colocado em votação, foi  aprovado p or  
unanimidade com acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 030/2006 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- “Sol ici ta que o município efetue um convênio com 

o Governo do Estado objetivando a uti l ização do antigo prédio do presídio 
como Casa de Passagem às pessoas que chegam ao município e não têm 
onde ficar. Cita-se como exemplo os moradores das praças e banheiros 
públicos”.- Colocado em discussão, falou o vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Justi f icou tal  pedido em virtude de que já havia solici tado, 
anteriormente, à Brigada Mil i tar e à Assistência Social  que visi tassem os 
banheiros públicos que estavam cheios de gente morando. Disse que não 
conhece alguém que seja de Santo Antônio, mas alerta para a 
possibil idade de acontecer uma desgraça se algo não for fei to, uma vez 
que não se conhece as pessoas que freqüentam esse lugar. Colocado em 
votação, foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. 
INDICAÇÃO Nº 031/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- “Sol ici ta ao 

Prefei to Municipal  que inicie o processo legislativo a fim de que sejam 
isentados os motoristas do pagamento anual de alvará”. - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação, foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. MOÇÃO Nº 009/2006 –  
PODER LEGISLATIVO- “MOÇÃO DE APOIO AOS ARROZEIROS” -  
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças. Os 
requerimentos foram colocados em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, foram aprovados, em bloco, por unanimidade com acordo de 
l ideranças. Não havendo mais pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr.  
Presidente passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Com relação aos abrigos na rua João 

P. da Luz, disse que o atendimento na colocação dos mesmos foi  muito 
importante, em virtude do atendimento a sol ici tação do Edi l . Disse ter 
sido procurado pelos alunos do Neja, que foram incluídos na passagem 
escolar pelo Poder Executivo, manifestando a sua satisfação. 
Parabenizou a proprietário do terreno localizado na rodo viária da cidade 
baixa por estar fazendo a calçada, já sol ici tada anteriormente. Vereador 
RENI GERMANO DA SILVA: Somou-se às palavras do colega Vereador 
Manoel Adam quanto às pedreiras do Município. Sal ientou que muitas 
pessoas vivem da reti rada das pedras , lembrando que, desde a sua 
primeira eleição, existe esse problema do fechamento das pedreiras por 
parte do IBAMA. Disse que antigamente ninguém ouvia que as pedreiras 
ofendiam o ecossistema, mas agora, se pagar um geólogo pode derrubar 
até o mundo. Sal ientou que os trabalhadores das pedreiras estão 
trabalhando de dia para comer de noite. Espera que as autoridades 
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competentes veri f iquem os problemas das pedreiras com objetivo de que 
essas pessoas possam trabalhar e sustentar suas famíl ias. Disse ter fei to 
uma denúncia sobre o anúncio do governo de que o País é auto -suficiente 
em petróleo, enquanto que o povo paga quase R$ 3,00 pelo li tro da 
gasol ina. Sal ientou que no nosso município além de cobrarem caro pelo 
preço da gasolina, os postos de gasol ina se unir am contra o pagamento 
da gasolina com cheques. Disse não culpar tanto os postos de gasolina, 
mas sim os bancos que abrem contas para pessoas que não têm crédito. 
Em aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Disse ter sido 

questionado sobre a legalidade desta ação dos postos de gasolina em 
não aceitarem o pagamento com cheques. Sol ici tou que seja efetuada 
uma consulta com o consultor Jurídico da Casa. Prosseguiu o Vereador 
RENI GERMANO DA SILVA: Disse que muitos postos recebem muitos 

cheques sem fundo, portanto os bancos têm que aval iar melhor os 
cl ientes que costumam ter seus cheques devolvidos. Em aparte falou o 
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que o cheque é uma ordem 
de pagamento à vista, não podendo ser recusado, o que pode sim ser  
recusado é o cadastro. Salientou que as placas dos postos de gasolina 
não alertam para o fato de que aceitarão cheques mediante cadastro. 
Prosseguiu o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Referiu-se à 
inauguração do diretório do PDT, onde comemoraram os 25 anos de 
fundação do partido, com a presença dos Vereadores João Cezar 
representando o PP, Antônio Sel istre representando a OAB, a Vereadora 
Jacira, os suplentes de vereadores Miro e Tadeu das Neves, o Presidente 
do PMDB Vicente Vi lmar, o Dr. Ferul io Tedesco, o Vereador Fer ulio, o 
Vereador Manoel Adam, do PFL o Secretário de Finanças Sérgio, do PTB 
o Ex-Vereador Ademaci ldo que, hoje, é o presidente do PTB, também do 
PFL o Presidente Oraci ldo Domingos, do PSDB a Presidente e ex -
Vereadora Carmem Carol ina, o Secretário de Obras  do Estado Luzardo 
Cardeal e o assessor de imprensa da Câmara Claudinir Mul ler, do PT o 
João Luiz (Bacana), bem como o Vice -Prefei to Daiçon Maciel . Disse que 
houve 29 novas fi l iações, sendo um orgulho para o partido. Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Com relação aos mineradores, disse que todos 

os problemas das mineradoras, com a exceção de uma, já estão sendo 
tratados pelo Ministério Público. Disse que o motivo dessa mineradora é 
que o proprietário consti tuiu advogado e entrou com uma ação na 
FEPAM, que ainda não se pronunciou sobre a matéria. Sal ientou que as 
demais mineradoras, segundo informações do Ministério Públ ico, serão 
l iberadas esta semana. Ressaltou que em entrevista à rádio Itapuí, uma 
Senhora que está tentando abrir uma pedreira no Município na caro na 
dos outros, alegou que a Prefei tura e a Câmara não haviam fei to nada 
para ajudar e que o José Alexandre, o Ferreirinha, havia conseguido, com 
um telefonema, ao Deputado Alceu Moreira, l iberado as pedreiras. 
Posteriormente, ao encontrar o jornal ista Hermógenes, informou que o 
mesmo estava dando informações distorcidas, uma vez que o IBAMA não 
havia respondido à Drª Paula porque estão em greve. Disse que esta 
semana deverá sair a resposta ao Ministério Público, com a l iberação das 
pedreiras. Salientou que as pedreiras que foram interdi tadas pela FEPAM 
estavam em dia, apenas aguardavam a l iberação da própria FEPAM. 
Disse que o município tem 91 pedreiras, na sua maioria não são 
legal izadas, portanto fez um convite a todos para que se organizem 
através de Associações ou Cooperativas. Nada mais a tratar, foi 
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encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata, que após l ida e 
aprovada segue assinada. 


