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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos vinte e oi to 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 vereadores 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 real izasse a leitura de um trecho Bíbl ico na forma 
de costume. O Senhor Pres idente colocou a ata da 12ª 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. Mensagem nº 065/2007 –  Encaminha Projeto 

de Lei  –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 066/2007 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 068/2007 –  
Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
103/2007 - "Abre crédi to especial por redução,  para devolução do saldo 

do convênio 985/2003-Construção do Centro Múltiplo Uso, no valor de R$ 
96362,92, 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 D iretrizes 
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 104/2007 - Autoriza o poder executivo municipal  a 
efetuar pagamento de despesas com locomoção e a l imentação oriundas 
da produção de um fi lme de longa metragem no município –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 105/2007  - "Abre crédi to especial  por 

redução, para devolução do saldo do convênio Programa Escola de 
Fábrica, no valor de R$ 129,96, 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" –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 106/2007  - "Abre Crédito Suplementar no 
Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 39.103,51 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" –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 107/2007 - "Abre crédi to 
suplementar no Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 31.891,10 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 izes 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 108/2007  - 
"Autoriza o Poder Executivo Municipal  a conceder incentivo à Empresa 
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Indústria de Doces Santo Antônio LTDA" –  Poder Executivo. Of. 399/2007 
–  Resposta ao Pedido de Providência nº 121/07 da Vereadora Jacira 
Santos –  Poder Executivo. Of. Nº 402/2007 - Resposta Indicação 003/07 e 
Requerimento nº 140/07 –  Poder Executivo. Of. Circular nº 042/2007 - 
Convite para o Ato de Entrega das lâmpadas do Projeto Casa Iluminada 
coordenado pela CEEE, na Câmara Municipal  as 14h30min no dia 29 de 
maio de 2007 – Prefei to Municipal . Of. Cartório Elei toral - Comunicado 
referente à mudança do local  da sede do cartório elei toral . Of. Nº 
051/2007 - Resposta Indicação 034/07 –  Secretaria da Saúde. Of. CCC nº 
632/2007 - Resposta Of. 136 do Requerimento nº  117/07 de autoria do 
Vereador Flávio Von Saltiél  –  Casa Civi l . Of. Nº 134/2007 do BANRISUL -  
Resposta Requerimento nº 151/07 de autoria do Vereador Flávio Von 
Saltiél . Of. Nº ref. 004423/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde ref. Programa de Pagamento de 
PAB Fixo competência 04/2007 no valor de R$ 48.182,50 –  Ministério da 
Saúde. Of. Nº ref. 003920/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde ref. Programa de Pagamento de 
Medicamentos dos Grupos de Hiper, Diabete, Asma e Renite comp etência 
04/2007 no valor de R$ 3.029,87 – Ministério da Saúde.  Of. Nº ref. 
007077/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde ref. Programa de Pagamento de PAB Fixo 
competência 04/2007 no valor de R$ 3.667,73 –  Ministério da Saúde. Of. 
Nº ref. 008688/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros 
do Fundo Nacional de Saúde ref. Pagamento de Programa de Assistência 
Farmacêutica Básica competência 04/2007 no valor de R$ 5.194,48 – 
Ministério da Saúde. Of. Nº ref. 011146/MS/SE/FNS –  Informa a liberação 
de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde ref. Programa de 
Pagamento de Medicamentos dos Grupos de Hiper, Diabete, Asma e 
Renite competência 04/2007 no valor de R$ 3.029,87 –  Ministério da 
Saúde. Of. Nº ref. 017656/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde ref. Programa de Pagamento de 
Medicamentos dos Grupos de Hiper, Diabete, Asma e Renite comp etência 
04/2007 no valor de R$ 3.667,73 –  Ministério da Saúde. Comunicado nº 
CM059269/2007 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 27.700,23 –  
Ministério da Educação. INDICAÇÃO Nº 039/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- “Reforma do antigo prédio da Escola de Educação Infantil 
Pinguinho de Gente no Bairro Bom Princípio”.  INDICAÇÃO Nº 040/2007 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “Construção de um mirante com 

proteção, em parceria com a Metrovias, para uso como ponto turístico 
junto à RS-030, em frente à Escola Estadual Ferreira Viana, na localidade 
de Lagoa dos Barros”. INDICAÇÃO Nº 041/2007 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- “Projeto e execução para a urbanização dos acessos  

públicos na localidade de Ilha da AGASA, principalmente no tocante a 
esgotamento sanitário”.  Requerimento nº 176/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Sol ici ta ao Prefei to que veri fi que o andamento do processo 
protocolado sob o nº 2007/1225 de autoria do Sr. Almiro Geraldo da Si lva, 
na CAC - Central  de Atendimento ao Desenvolvimento Urbano.  
Requerimento nº 177/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Votos de Congratulações aos Festeiros pela Festa em Louvor a Nossa 
Senhora das Graças.  Requerimento nº 178/2007 – FLÁVIO VON 
SALTIÉL-  Sol ici ta ao Diretor da Metrovias a sinalização e iluminação 
junto ao canteiro em frente ao Restaurante Da Colônia, na RS-30. 
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Requerimento nº 179/2007 - ADELINO STECANELA- Sol ici ta ao Diretor 

da Metrovias o conserto do relógio local izado na rótula de Pitangueiras. 
Requerimento nº 180/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO - Pedido de 

Informações ao Prefei to sobre qual número de poços perfurados pelo 
Município nesta Administ ração, qual a local idade e número de famíl ias 
atendidas. Requerimento nº 181/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 
Sol ici ta ao Prefei to Municipal , a adoção de uma medida que viabi lize o 
transporte escolar para os alunos que cursam o ensino fundamental  no 
turno da tarde da Escola Estadual Ensino Fundamental  Presidente castelo 
Branco localizada neste Município. Requerimento nº 182/2007 –  FERULIO 
JOSE TEDESCO- Sol ici ta ao Senhor Fernando Froes, Diretor de Relações 

Insti tucionais, providências relativas ao conserto e ma nutenção do 
relógio/termômetro local izado na rotula de acesso a Cel.Victor Vi la Verde . 
Requerimento nº 183/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta ao 
Senhor José Francisco Mallmann, Secretario de Justiça e Segurança, 
para que sejam adotadas medidas administr ativas para garanti r a 
efetividade da prestação de serviços de necropsia pelo Insti tuto Medico 
Legal de Osório, durante o plantão de atendimento do referido órgão . 
Pedido de Providência nº 213/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Revisão da rede de ilumi nação pública, com colocação de 
luminárias e troca de lâmpadas queimadas na Rua Ir ineu Cardoso e 
Travessas na local idade de Vila Palmeira. Pedido de Providência nº 
214/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta sinalização horizontal  em 

frente ao Supermercado Unisuper na Av.João Pedroso da Luz. Pedido de 
Providência nº 215/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- 

Conclusão das obras para instalação da rede d’água na local idade de 
Sertão II, tendo em vista que o poço já foi  perfurado, sendo de vi tal  
importância para a comunidade a conclusão desta rede d’água. Pedido de 
Providência nº 216/2007 - SATURNINO CORREA DA SILVEIRA -  

Recuperação de boca-de-lobo local izada na Rua Francisco J.Lopes em 
frente ao Supermercado União. Pedido de Providência nº 217/2007 - 
SATURNINO CORREA DA SILVEIRA - Conclusão da recuperação da 
estrada da localidade de Ribeirão até a RS-30. Pedido de Providência nº 
218/2007 - SATURNINO CORREA DA SILVEIRA - Recuperação, através 
de ensaibramento e patrolamento da estrada que inicia em Montenegro 
passando Içara do Montenegro até Alto Chapada. Pedido de Providência 
nº 219/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA –  Calçamento da Rua Rio de 

Janeiro onde ainda não existe o referido calçamento. Pedido de 
Providência nº 220/2007 – RENI GERMANO DA SILVA –  Patrolamento da 

Rua Ildefonso S. Braga depois da ponte, bem como o conserto da 
proteção da lateral  direi ta da  referida ponte. Pedido de Providência nº 
221/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA - Asfal tamento da Rua Anápio 
Ol iveira Rosa. Sal ienta-se que os moradores estão dispostos a formar 
parceria com o Poder Executivo.  Pedido de Providência nº 222/2007 – 
RENI GERMANO DA SILVA - Conserto do esgoto existente na Escola de 

Educação Infanti l  Fatia do Sol no Bairro Madre Teresa que está correndo 
para dentro do campo do Paladino, prejudicando as pessoas e crianças 
que se uti l izam do campo para seu lazer.  Pedido de Providência nº 
223/2007 –  ADELINO STECANELA- Sol ici ta a troca dos canos de esgoto 

na local idade de Montenegro. Pedido de Providência nº 224/2007 - 
ADELINO STECANELA- Sol ici ta que seja disponibil izado um maior 

número de contêineres junto ao comércio da cidade. Pedido de 
Providência nº 225/2007 - ADELINO STECANELA- Sol ici ta i luminação 
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pública na local idade de Serraria Velha, 3º Distri to. Pedido de 
Providência nº 226/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Recuperação do calçamento da Rua dos Imigrantes próximo à subestação 
da CEEE. Pedido de Providência nº 227/2007 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- Deslocamento da parada de ônibus recentemente instalada na 

Av.Paulo Maciel  de Moraes,  pois o mesmo oferece riscos aos veículos e 
usuários. Pedido de Providência nº 228/2007 –  EDUARDO LIMA DE 
SOUZA- Revisão da rede de iluminação pública, com troca de lâmpadas 
queimadas na estrada conhecida como Beco dos Custódios na localidade 
de Costa da Miraguaia.  Pedido de Providência nº 229/2007 –  EDUARDO 
LIMA DE SOUZA- Instalação de rede de i luminação públ ica com 

colocação de quatro luminárias, na estrada em frente à Fábrica Da 
Colônia na Costa da Miraguaia.  Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA  o 
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Referiu-se ao pedido no qual 
sol ici tou que seja efetuado o Projeto e execução para a urbanização dos 
acessos públ icos na localidade de Ilha da AGASA, principalmente no 
tocante a esgotamento sanitário . Sal ientou o Edil  que a retomada dos 
investimentos no prédio da antiga AGASA, fará com que aquele local 
tenha um crescimento, necessi tando para tanto da referida urbanização, 
com o saneamento básico. Da mesma forma sol ici tou ao Sr. Prefei to 
Municipal  informações sobre qual número de poços perfurados pelo  
Município nesta Administração,  qual a local idade e número de famíl ias 
atendidas, uma vez que na local idade de Palmeira do Sertão houve a 
perfuração de um poço artesiano beneficiando algumas famíl ias , mas 
segundo o Edi l  a rede de distribuição foi  aumentada , havendo pouco 
cri tério técnico, f icando as sessenta famíl ias mal atendidas, porque o 
poço perfurado não atende a demanda. Sol ici tou que a Prefei tura 
Municipal  compre os equipamentos necessários, lançando dois poços 
para o atendimento destas famíl ias.  Reportou-se ao pedido no qual 
sol ici ta ao Senhor José Francisco Mal lmann, Secretario de Justiça e 
Segurança, para que sejam adotadas medidas administrativas para 
garanti r a efetividade da prestação de serviços de necropsia pelo Insti tuto 
Medico Legal de Osório, durante o plantão de atendimento do referido 
órgão. Segundo o Vereador, o atendimento por parte do IML de Osório um 
tratamento mais humano, com a pessoa que faleceu, assim como a sua 
famíl ia. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Reforçou as palavras do 
Vereador Ferulio quando se referiu ao respeito que o IML tem que ter com 
o ser humano. Destacou um fato ocorrido neste final  de semana quando 
um cidadão foi  encontrado morto em uma açude raso, no sábado pela 
manhã, tendo a famíl ia sol ici tado a ajuda do Edi l  uma ve z que o IML 
somente queria fazer a necropsia no domingo. Disse que o responsável  
da funerária informou ao Vereador que seria impossível  esperar tanto 
tempo porque haveria problemas com o mau cheiro, causando transtornos 
aos famil iares. Segundo o funcionário da funerária o IML foi  avisado de 
que havia dois Vereadores no aguardo do corpo , por este motivo os 
legistas efetuaram o seu trabalho em meia hora. Manifestou a sua 
indignação com si tuações dessa natureza, quando um ser humano é 
desrespeitado somente porque está morto, destacando o Edi l que por trás 
há uma famíl ia em sofrimento. Sol ici tou, verbalmente,  que seja agendada 
uma audiência com o Sr. Pedro Rodrigues, Chefe de Polícia, para tratar 
sobre a Polícia Civi l  de Santo Antônio da Patrulha. Sal ientou que esteve 
em reunião com o Delegado Heraldo Guerreiro tratando sobre a Polícia 
Civil  de Santo Antônio que corre o risco, a partir do dia 1º de junho, de 
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ter suas denúncias e ocorrências efetuadas em Osório, pela fal ta de 
contingente, de equipamentos, não havendo, por parte do Governo do 
Estado, interesse em dar prioridade à segurança pública. Ressaltou que o 
Delegado de Polícia está em l icença saúde, tendo informações de que, 
após entrará em férias. Manifestou a sua preocupação com a fal ta de 
proteção que o cidadão patrulhense está sujei to, com a fal ta de 
contingente. Em aparte falou o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 

Disse ter sido procurado por um dono de funerária que levou um corpo ao 
IML de Osório, mas que não havia plantão, f icando os famil iares em 
desespero porque o corpo somente fo i  l iberado no outro dia pela manhã. 
Com relação à fal ta de efetivo na Polícia Civil , concordou com as 
palavras do Vereador. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 
Referiu-se ao ofício oriundo da Casa Civil  rati ficando o receb imento do 
requerimento nº 117/2007 de autoria do Edi l , acerca dos processos de 
l icença de empreendimentos em tramitação na Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, informando que o mesmo foi  encaminhado à ci tada 
Secretaria. Por outro lado, referiu-se o Edil  à resposta oriunda do 
Banrisul , através do Secretário-Geral  Sr. Erno Luiz Fleck, no qual 
esclarece alguns pontos, mas que no final  diz que o Vereador foi  
convidado a visi tar as instalações do Banrisul , a fim de conhecer em 
detalhes o seu funcionamento no d ia-a-dia, e não somente nos dias 30 e 
31 do mês. Ressaltou o Vereador que as pessoas têm di ficuldades em 
l idar com as máquinas, em especial  os idosos,  portanto necessi tam de um 
atendimento mais qual i f icado por parte dos funcionários. Da mesma forma 
destacou que os Bancos estão lucrando tanto que os balanços 
apresentados dão conta das fortunas que os mesmos estão ganhando. 
Sal ientou que as cadeiras que estão à disposição dos clientes são 
insuficientes para atender à demanda. Disse ter sido convidado para 
fiscalizar, alegando que este serviço tem que ser fei to pela Prefei tura. Em 
aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Disse que o 
Vereador externa o sentimento desta Casa, porque todos são procurados 
por patrulhenses reclamando do atendimento do Banrisul . Sal ientou que o 
lucro dos bancos está tão grande que, pela primeira vez, um banco de um 
país Sul -Americano em desenvolvimento comprou um Banco de um país 
de primeiro mundo, destacando a compra do Banco de Boston pelo Banco 
Itaú. Ressaltou que a cobrança das taxas exorbi tantes dos bancos faz 
com que eles tenham um lucro tão grande. Em aparte falou o Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que a Prefei tura vem fazendo, 
constantemente, a fiscal ização dos bancos apl icando as multas 
pertinentes às questões que não estão sendo atendidas. Prosseguiu o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que ninguém quer a multa, mas 
sim que os cl ientes sejam bem atendidos. Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Parabenizou os Vereadores que o 

antecederam quando se referi ram aos problemas dos bancos, bem como 
do descaso do IML de Osório. Não havendo mais pronunciamentos no 
Expediente do Dia o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA:  
PROJETO DE LEI Nº 088/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- “Dá Denominação a uma Praça nesta Cidade e dá outras 
providências” - Praça Hi ldebrando José dos Santos - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 098/2007 -  

"Da nova redação aos incisos VIII e XI, do art. 3º da Lei  Municipal  nº 
3.467/99, que cria o conselho municipal  de Habitação a Saneamento e 



 6 

criação do Fundo Municipal  de Habitação e Saneamento" –  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 104/2007 -  

Autoriza o poder executivo municipal a efetuar pagamento de despesas 
com locomoção e al imentação oriundas da produção de um fi lme de longa 
metragem no município –  Colocado em discussão, manifestou-se o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que o fi lme contará a história da 

Lagoa dos Barros, sendo o valor i rrisório pela propaganda que fará do 
município. Colocado em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 105/2007  - "Abre crédi to 
especial  por redução, para devolução do saldo do convênio Programa 
Escola de Fábrica, no valor de R$ 129,96, 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 5.07 2/2006 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" –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE 
LEI Nº 106/2007  - "Abre Crédito Suplementar no Orçamento Municipal , no 

valor de R$ 39.103,51 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" –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprov ado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 107/2007 - 
"Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal , no valor de R$ 
31.891,10 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 5 .103/2006 
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. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 007/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA - "Concede 

Título de Cidadania Patrulhense" - Fernando Chagas Carvalho – 
Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Reportou-se ao Projeto de Decreto Legislativo no qual 
concedeu o título de cidadania patrulhense ao Luís Fel ipe Scolari , pela 
emoção da conquista do mundial , posteriormente caiu na realidade que 
um Título de Cidadania deve ser dado a alguém que tem um serviço 
prestado, diretamente, à comunidade patrulhense, portanto manifestou -se 
contrário à aprovação do título ao Sr. Fernando Carvalho, embora seja 
um cidadão de bem, grande administrador, mas que não tem nenhum 
serviço prestado à comunidade patrulhense. Colocado em votação foi  
aprovado por cinco votos favoráveis e três votos contrários dos 
Vereadores Flávio Von Saltiél , Ferul io Jose Tedesco e Saturnino Correa 
da Si lveira. Os Requerimentos, inclusive os verbais, e as  indicações 
foram colocados em bloco em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação, foram aprovados por unanimidade.  PROJETO DE 
LEI Nº 101/2007 - "Dispõe sobre a Polít ica Municipal de Proteção aos 

Direi tos da Criança e do Adolescente, Cria o Conselho Municipal  dos 
Direi tos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Serviços 
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Especiais de Proteção a Criança e ao Adolescente, e dá outras 
providências" –  Foi  apresentada proposta de emenda modificativa ao 
artigo 27 que foi  aprovada por unanimidade. Foi apresentada emen da 
supressiva ao inciso 4º constante no parágrafo primeiro do artigo 24, 
colocada em discussão manifestou-se o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 

Disse que esta Casa recebeu o Projeto no dia 18 de maio  para o estudo 
do mesmo, portanto foram efetuadas duas emendas, sendo que a primeira 
foi  somente para corrigir algum erro ortográfico, e a segunda foi  proposta 
pelo Vereador Reni, subscri to por mais alguns colegas Vereadores. 
Sugeriu que este projeto na tramite nesta data por que o artigo 24 no seu 
inciso IV exige o ensino médio completo, como está sendo suprimido o 
Ensino Médio completo, esta Casa está abrindo para o Conselheiro 
Tutelar ser elei to aquele que mal assina o seu nome. Sal ientou o Edil  que 
o Conselho Tutelar faz um trabalho di ferenciado do que o dos Verea dores 
porque não representam uma parcela da sociedade, mas que vivem 
diariamente resolvendo confl i tos e as si tuações mais adversas, portanto 
necessi tam ter um preparo para que possam ler e interpretar o que está 
na lei  para poderem defender essas pessoas que procuram o Conselho 
Tutelar, bem como fazerem demanda ao Ministério Público, ou à Polícia 
Civil . Disse que esta Casa poderá abrir para que as pessoas que não tem 
ainda o ensino Médio completo que possam terminá -lo e se adequarem à 
lei . Fez um apelo a Casa para que use de bom senso emendando o 
projeto colocando como exigência, pelo menos, o Ensino Fundamental . O 
Sr. Presidente suspendeu a Sessão por cinco minutos para entendimento 
do projeto. Reabrindo os trabalhos o Sr. Presidente sol ici tou ao Sr. 
Secretário que fizesse a lei tura da Emenda Modificativa que substi tuiu a 
emenda Supressiva, referente ao inciso IV al terando o artigo 24, § 
primeiro, f icando com a seguinte redação:  inciso IV –  Ensino 
Fundamental  –  Colocada a emenda em discussão manifestou -se o 
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Concordou com as palavras do 
Vereador Flávio quando o mesmo sol ici tou a Casa que uti l izasse de bom 
senso para emendar o Projeto em questão. Disse que, em virtude das 
eleições do Conselho Tutelar que se aproximam, há a necess idade deste 
projeto ser votado nesta data. Ressaltou que a quali ficação exigida para 
o Conselho Tutelar, faz com que as pessoas que irão assumir tenham 
condições de prosseguir com este trabalho tão importante. Disse que a 
sua intenção ao ser favorável ao Ensino Médio, serve como incentivo às 
pessoas de buscarem uma qual i ficação, uma vez que os Conselheiros 
Tutelares vão atender as famíl ias, tendo que resolver diversos problemas. 
Acredita que a emenda, exigindo pelo menos o ensino fundamental  é de 
extrema importância pelos fatos apresentados. Vereador MARLON SILVA 
DE SOUZA: Com relação ao Projeto em questão disse que respeita a 
opinião dos Vereadores que o antecederam, mas destaca si tuações em 
que o Ensino Médio não é exigido em cargos eletivos como o do 
Presidente da Repúbl ica, de Governadores, Deputados Federais e 
Estaduais e dos próprios Vereadores que não tem o ensino Médio como 
exigência. Sal ientou que esta Casa deu uma demonstração de unidade ao 
discuti r o Projeto durante toda a tarde, sendo que no momen to do voto 
suspenderam a reunião, entrando em consenso para que o Projeto fosse 
emendado com a exigência do Ensino Fundamental . Exempl i f icou a 
si tuação do Presidente da República que não tem o Ensino Médio, assim 
como um grande número de Vereadores que também não tem, mas que 
prestam um excelente trabalho para o município. Salientou que foi  voto 
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vencido, uma vez que defendia a ret i rada na totalidade do artigo, mas 
respeitando o consenso da Casa, votará a favor da exigência do Ensino 
Fundamental  para os Conselheiros Tutelares. Vereador RENI GERMANO 
DA SILVA: Reportou-se ao Projeto em questão dizendo que a primeira 
emenda tinha sete votos contrários à exigência do Ensino Médio , portanto 
como houve consenso entre todos os Vereadores de que a exigência 
seria do Ensino Fundamental . Sal ientou o Edi l  que o Conselho Tutelar é 
um cargo eletivo, portanto não há como barrar as pessoas de concorrer a 
um cargo desta natureza. Esclareceu que se o Presidente da Repúbl ica 
declarar que sabe ler e escrever poderá concorrer ao Cargo Eletivo, 
assim como Senadores, Deputados Federais e Estaduais, Governadores, 
Prefei tos e Vereadores. Enalteceu o trabalho efetuado pelos Vereadores  
que, em conjunto, usaram do bom senso pelo bem da comunidade, 
apresentando a emenda modificativa que exige o ensino fundamental  aos 
Conselheiros Tutelares. Prosseguindo foi  apresentada proposta de 
emenda modificativa ao Projeto de Lei nº 101/2007 não havendo 
manifestação Plenária em votação foi  aprovada por unanimidade. Após foi  
colocado o Projeto de Lei nº 101/2007 com as emendas modificativas, 
não havendo manifestação plenária em votação foram aprovadas por  
unanimidade. A seguir o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Referiu-se sobre o 

Projeto Multiuso que o surpreendeu pela vinda de uma suplementação por 
força de devolução dos valores de quase cem mil  reais. Disse o Edi l  que 
por saber que algumas coisas já haviam compl icado neste projeto, 
lembrou que em 2005 esteve em Brasí l ia veri f icando o mesmo, portanto a 
surpresa do Projeto que ora encontra -se na Casa. Com relação à si tuação 
levantada pelo Vereador Reni quando do mandato eletivo do Conselho 
Tutelar, disse que não há como comparar com o mandato do Presidente 
da Repúbl ica, do Governador, do Prefei to ou dos Ve readores uma vez 
que todos têm assessoria jurídica ou dos funcionários, não sendo esse o 
caso dos Conselheiros Tutelares. Em aparte falou o Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Disse concordar em parte com as palavras do 
Vereador, salientando que o Conselho Tutelar tem ao seu lado a 
Promotoria de Justiça para auxi l iá -los ou orientá-los, assim como os 
advogados da Prefei tura Municipal . Acredita que o Projeto ficou bom 
como está,  uma vez que não há como barrar o elei tor de participar ou 
votar. Disse ainda ter suas dúvidas se o correto seria deixar como estava 
para a l ivre participação das pessoas, mas como houve consenso da 
Casa, achou melhor aprovar. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Agradeceu a intervenção do presidente, cumprimentando -o 
per ter conduzido muito bem o processo, sabendo intervir e suspender a 
reunião quando houve a necessidade, fazendo com que a Casa entrasse 
em acordo, votando o mesmo por unanimidade. Nada mais a tratar, foi  
encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, ap ós l ida e 
aprovada, segue assinada.   
 


